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!,одаткова угола М _
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м. КиТв

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "мАнIФоIО" (надалi - "Позикодавець" таlабо кТовариство>), в
особi fiиректора Кузьмiнова олега Васильовича, цо дiе на пiдставi Статуту, з однiеi сторони, та

Фiзична особа /ПIБ/ _(далi - Позичальник), з iншоi Сторони,
в под€lльшому разом iменуються кСторони>, а кожна окремо - <Сторона>), укл€tли цю flодаткову угоду про

наступне:

l. СторонИ погодили викласти п. _ ,Щоговору позики }ф _ вiд року в наступнiй редакцii; (-. Строк
позики: до 20_року>.
2. Проценти за користування позикою в перiод дiТ цiеТ .ЩодатковоТ угоди нараховуються за наступним графiком:

!ень користування
позикою Сума позики

HapaxoBaHi проценти за
користуваннrl лозикою, грн.

Всього до сплати станом на
вiдповiдний день

користування позикою, грн.

*проценmu за корuсmування позuкою нараховуюmься за всmановленшrи cepedHbodeHHuM розrrро, проц""miв за
корuсmування позllколо, у буdь-якому вuпаdку не Jиенuле, нiэю 0,0l zprt. на deHb.

3. У цьому Графiку зазначенi нарахування за кожен день користування позикою в межах строку, на який
пролонговано строк позики. У випадку дострокового повернення позики Позичальник зобов'язаний сплатити
суму нарахованих процентiв за користування позикою, передбачену Графiком.
4, Комiсiя за надання послуги пролонгацiТ становить _ грн.
5, Позичальник вивчив та повнiстю погодя(усться з умовами нарахування процентiв за користування позикою в
перiод дiТ цiсТ flодатковоТ угоди.
6. I_{я !одаТкова угода укладена У двоХ примiрниках, по одноМу для KorKHoT зi CTopiH, що мас однакову юридичну
силу.
7. I_{я l[одаткова угода набувае чинностi з дати iT пiдписання Сторонами та с невiд'емною частиною .Щоговору.

РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH
ПОЗИКОДАВЕЦЬ

ТоВ (МАнIФоЮ>

Юридична адреса: Мiсце
проживаtIня:

П/р JФ Ресстрацiйнt,lй номер облiковоТ картки
платника податкiвIдентифiкацiйний код: 42848З69
паспорт: серiя Ng_,
виданий року
Тел.

Щиректор
Електронний пИпис одноразовим
iдентифiкатором

ПОЗИЧАЛЬНИК

/пIБ/

Електронний пИпис одцоразовим
iдентифiкатором

/_пБ /

l_ року
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КОД еДРПОУ 42848369, 03150, м. Киiв, вулиця Казимира Малевича, будинок 87
тел.044 22з9З44

З0.04.2020 р. м. КиiЪ

нАкАз }{ъ 27

Про ввеdення в diю HoBot реdакцii Тuповоzо dоzовору позакu mа,,Щоdаmку М 2 dо Тuповоzо
dоzовору позuкu (!оdаmкова yzoda про проdоФrcення сmроку позuка)

НАКАЗУЮ:
l. Ввести в дiю нову редакцiю Типового договору позики та .Щодатку Jф 2 до Типового

ДОГоВору позики, затверджену Протоколом Загальних зборiв учасникiв ТОВ
кМАНIФОЮ) Jtlil l4 вiд З0.04.2020 рок}, з 01.05.2020 року.

2. На пiДставi п. 1 цього Наказу yci Щоговори позики та !одатковi угоди про продовження
СТРОкУ ПоЗики з 01.05.2020 року генеруються та надаються Позичальнику для пiдпису за
НОВОю Редакцiею, затвердженою Протоколом Загальних зборiв учасникiв ТОВ
кМАНIФОЮ> Jф 14 вiд З0,04.2020 року.

3. Опублiкувати на Сайтi ht!рr;//_цrqцq,у*.:9чgg!,l.!р/ сканкопiю новоi редакцiТ Типового
ДОГОВорУ поЗики та,Щодатку Jtlb 2 до Типового договору позики впродовж одного робочого
дня, але в буль якому випадку до моменту введення в дiю (до 01.05.2020 року).

4. llовiдомити працiвникiв ТОВ (МАНIФОЮ> про змiну редакцii Типового договору
позики та Щодатку Jtlb 2 до Типового договору позики,

5. Контроль за дотриманням цього Наказу заJIишаю за собою.

ffиреrtтор
ТоВ (МАНIФоIо) О.В. Кузьмiновffi
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