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'Гиповий /{оговiр позики

N4. КиТв 201 ро к),

ТОвариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАНIФОЮ" (далi <Позикодавець) таlабо
<ТОвариство>), в особi директора Кузьмiнова Олега Васильовича, що дiе на пiдставi Статуту, з оztнiсi
сторони, та

ФiзиLtF{а особа /пIБ/ (даri -- ((Позичальник)), з iHrrloT СтороFIи,
далi разом iменуються кСторони>), а ко}кна окремо - кСторона), уклали чей Щоговiр позики (;tалi

Щоговiр) про наступне:

1. ТЕРМIНИ Й ВИЗНАЧЕIIНЯ, ШIО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРI
l(aTa укладання Щоговору позик}I

ГIозичаJIьника.

Заборгованiсть - гроltlовi кошти, що пiдлягають сплатi Позичальником Позикодавцю за fdоговором
IIозики, включаючи суму позики, суму нарахованих, але несплачених процентiв за користування
позикою та процентiв на прострочену позику.

IIозика - грошовi кошти в нацiональнiй валютi УкраТни (гривнi), що надаються Товариством
Позичальнику на умовах повернення, cTpoKoBocTi, платностi, що передбаченi умовами Щоговору позики.

[Iроrценти за користуванIlя позикою - проllеFlти вiд суми позики, що нараховуються як оплата за
корис]-уваtIня позикоIо протя гом строку позики, визначеного .Щоговором.

Середньоденrlирf розмiр процеlIтiв за корIrстУванIIя позикою * середнiЙ розмiр процеtлтiв за Ko)I(e}I

де}lь користування в ме}ках повного строку позики.

[[роценти на прострочену поз}rку * проценти вiд суми позики, що нараховуються як оплата за
користува}]ня позикоIо у випалку неповерtlенlIя позики у встановлений Щоговором строк (не с санкцiсrо
за llевиконанr;я Позичальником умов Щоговору).

Розрахунок за /{оговором- t,tевiд'смна частина f,{оговору позики, lllo визначас opieHToBнy сукупну
BapT,icTb позики, а тако){ графiк нарахувань за користуваI]ня позикоtо.

С,грок,Щоговору (строк llозики) - перiод, на який укладасться Щоговiр позики, що не перевишiус 30
каJ]ендарних днiв.

Illшri термiни, що в}Itиваються в f{оговорi позики, мають змiст та значення вiдповiдно до чинtIого
зако нодавства УкраТни.
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ДеНЬ ПеРеРаХУВаННЯ ГроttJоВих коштiв на картковиЙ рахунок
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2. IIрЕдмЕт логовору
2.1 . За цим Д{оговором [-Iозикодавець передае Пози.Iальнику у власнiсть грошовi коtuти (позику), а

Гlозичальник приймас }]а себе обов'язок повернути таку ж суму грошових коштiв (суму позики) та
СГIЛаТИТИ ПОЗИКОдавцю проценти вiд Суми позики та Bci iншi платежi, пов'язанi з виконанням tlbgl,o
Щоговору.

2.2. ПОЗИКа надаеться на умовах повернення, платностi та cTpoкoBocTi в нацiональнiй валютi УкраТr.rи .--

гривнi.

2.З. Параметри позики:

2.З. l, Сума позики:__*_.грн.*__коп.

2.З.2. Строк позики: до _"_201 _ року.

2.З.3. Середньоденний розмiр процегIтiв за користування позикою: __% процентiв вiд суми позики
за кожеt{ день користування позикою в межах повtlого строку позики.

2.З.4. Розмiр процентiв на прострочену позику: __% процентiв вiд суми позики за кожний деtlь з
MoMeнTy простроченtlя сплати суми Позики та процентiв за користування позикою.

2.4. /{етальна iнформацiя rцодо здiйснення нарахувань за .Щоговором визначена Розрахунком за
f{оговором, lцо с невiд'смною tIастиноIо l{оговору.

2.5 Позика надастьсЯ ПозичальНику rпляхОм безготiвКовогО переказУ на рахунок банкiвськоi картки,
ЗареесТрованоТ Позичальником для цiеТ цiлi в Особистому кабiнетi на веб-Сайтi Товариства.

3. УМОВИ IIАРЛХУВЛI{НЯ ПРОIIЕIIТ,IВ ЗА ДОГОВОРОМ ТЛ СПJIАТИ ЗАБОРГОВАtIОСТI
IIОЗИЧАJIЫIИКОМ

З.l. Проце}Jти за користуванIля позикою нараховуtоться за фактичну кiлькiсть календарних дгliв
користуваНня Позикою з дня наданIlя позикИ до днЯ повного погаш]ення (включно) заборгованостi за
11озикою, з урахуванням п. З.3 f{оговору вiдповiдlIо до Розрахунку за Щоговором.

[-Iри цьому першим днем користування позикою с }{аступний день з дFIя надання позики. У виttадку
поверI-Iення ГIозичальником позики в день iТ отриманrlя, Позичальник зобов'язаний сплатити проценти
за користування позикою за один леFtь.

3,2. У виIlалкУ достроковОго погаlllення позикИ. }lарахування проц,ентiв здiйснюеться за фак.I-ичну
Ki.ltbKicTb календарних днiв користуваri}{я позикоlо, вiдповiдно до Розрахунку за Щоговором.

3.3. У випадкУ поверненНя сумИ позикИ та спJ]атИ процеllтiв за користування позикою протягом трьох
калеIJдарнИх днiв. пiсля закiн.tенtlя визI{аченоГо циМ /{оговором Строку позики, процеIlти за
користування позикою не нараховуIоться протягом вказаних трьох календарних днiв, в iншому випадку
- процеtIти нараховуIоться вiдповiдllо до умов !оговору.
З.4. Процеt]ти Flа Ilрострочену позику с оплатою за користуванIlя позикою у випадку неповерIlення
lIозичальником позики та }]есплати проt{ентiв за користування позикою у строк, визначений п.2.З.2
/\оговору; нараховуються за коя(ен ле}lь користува}rня позикою з моменту спливу строку, передбаченtlго
t1.2.3.2 з урахуванням п. З.3 Щоговору.

3.5. 11овернення позики та сплата }lарахованих процеIlтiв здiйснюсться Позичальником шJIяхом
перерахування грошових коштiв на поточний рахунок Позикодавця.

З.6. Сплаченi Позичальником коlI]ти за Щоговором позики зараховуються у наступнiй послiдовностi :

- l] IleptlJy чергу .. зарахову}о,гься в опла,гу проtlентiв на простроtIену позику;

- В /rРУгу чергу - зараховулоться в оплату гlроцеttтiв за користуваttня позикою;

- в TpeTIo чергу-- зараховуються в опJIату суми позики.

3.1 . У випалку укладен}lя fdодатковоТ угоди шtодо проловження строку позики за цим,Щоговором,
процеtlти за користування позикоlо в перiод дiт такот f]одатковот угоди нараховуються за базовою
проllеtIтIIоIо ставкою за позикоIо, lt1o дiяrlа в момент укладення Щоговору.
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3.8. Зобов'язаннЯ Позичальника за f{оговором вва}каються виконанИми в повному обсязi в MoMeIlT
зарахування вiдповiдноТ суми кошtтiв на поточний рахунок Позикодавця.

З.9. Yci ризики, пов'язанi з безготiвковим перерахуванням гроlI]ових коштiв в рахунок сплати
заборгованостi за f{оговором, несе Позичальник.

3. l 0. Сума заборговаrtостi (сума Позики та нарахованих процентiв) постiйно оновлюеться Позикодавцем
в режип,ri реаJIьного часу в Особистому кабiнетi Позичальника на веб-Сайтi Позикодавця.

3.1l.КерУюЧисьст. l048 I-{ивiльногоItодексуУкраТни,Позикодавецьмаеправонараховуватипроценти
вiдповiдно до умов цього !оговору до дt{я повернення позики.

4. IIрАвА ,гА оБов,язки cToPIH доI,овору
4.1. IIозиколавець зобов'язаний:

4. l . l ПеРерахувати на вказанi банкiвськi реквiзити Позичальника суму позики,

4.|.2. Надавати Позичальнику в особистому кабiнетi на веб-Сайтi Позикодавця повну й ,t.tlчну

iнформацiю про суму заборговалlостi за f{оговором станом на конкретну дату, та iншу iнформачiю. IIраво
на отримання якоТ визначено чиFIIlим законодавством УкраТни,

4.1.3. 11рийняти вiд Позичальника виконання зобов'язань за цим f{оговором (у тому числi дострокове як
в повному обсязi, так i частинами).

4.1 .4. Позикодавець несе також iншi зобов'язання, визначенi ldим f{оговором таlабо чинним
зако нодавством УкраТни.

4.2. IIозикодавець мас rIpaBo:

4.2. l. Вимагати вiд Позича;lьника сво€часного, повного та нале}кного виконання Позичальником своТх
обов'язкiв за f{оговором;

4.2.2. з метою захисту своТх прав та iHTepeciB укладати договори про вiдстуIIлення прав вимоги або
iнttlого /lоговору lllодо розпорядяtення Товариством правом вимоги за цим ЩоговорЬм (доручення,
{lакторингу, Tott{o), з буль-якоtо третьою особою, та IIередавати персональнi данi Позичальника таким
TpeTiM особам. без додатКовогО повiдомлеНня ПозичаЛьника про укладення такого договору таlабо таку
IIередачу;

4.2.З. Звертатись за iнформацiсю про фiнансовий стан Позичальника до TpeTix осiб, якi пов'язаlti з
[lозичальником родинними, особистими, дiловими, професiйними або iншими стосунками у
соt{iал bt-toMy буттi Позичальни ка;

4,2.4.З MeToIo захистУ своТх закоНних праВ та iHTepeciB ТоварисТво мае правО звертатися до будь-яl<их
,грет,iх осiб з iнформацiйними повiдомлеt-Iнями lllодо правовiдносин за укладеним Щоговором, а Tako}l(
отримувати вiл таких осiб будь-яку iнформаuirо щодо Позичальника з MeToIo врегулюванIlя
заборговаllостi, у тому числi сприяння вико}tанню Позичальником взятих на себе зобов'язань за цим
/{оговором;

4.2.5 НапРавлятИ ПозичальFtику iнформачiйнi повiдомлення, претензiТ, вимоги щодо викоFIання
[lозича;lьником зобов'язань за f{оговором, використовуючи при l{boyy KoHTaKTHi данi, зазначелti
Гlозича.ltьНиком В особистому кабiнетi на веб-Сайтi Позикодавця, а такоrlt iншi доступнi канали зв'язку
з Ilозичальником, акау}lти, соцмерелti i т.п.;

4.2.6. Персдавати iнформаrцirо що/lо I-1озичальника та правовiдllосин з Позичальником до Бrоро
креllитних iсторiй/отримувати iHcPopMauiro про ГIози.lальника з Бюро кредитних iсторiй;

4.2.7. Перевiряти iнформацiю, I{адану Позичальником при укладенtli Щоговору, при цьому запитува.ги
Tpeтix осiб про достовiрнiсть наланих Позичальником даних;

4-2.в. У разi виявлення факту подання Позичальником недостовiрнот iнформацiт вимагати дострокового
IIовернеritIя позики та сплати проtlентiв за користування позикою таlабо внесення iнформацiТ про
llозичальника до Бюро Кредитllих iсторiй як негативrIого:

4,2.9, В одностороIl}lьому порядку зменшlити розмiр нарахованих процегtтiв/припинити нарахуваIjr{я:



ъфYffi,Ж

4.2.10. Позикодавець мае також iгlшi права, передбаченi чинним законодавством УкраТни, а TaKoitt Ti
права, ш-(о випливають iз зобов'язань Позичальника, встановлених цим f{оговором.

4.3. IIозичальник зобов' язанрlIi :

4.3.1. Надати Позикодавцю актуальну iдостовiрну iнформацiю, необхiдну для укладення та виконання
умов цього Щоговору позики, а Taкo)lt впродовж 3 (трьох) календарних днiв повiдомляти Позикодавця
про змiну буль-якоТ наданоТ ранiше особистоТ iнформацiТ;

4.3.2. Повернути позику та сплатити HapaxoBaHi проценти;

4.з.3. Позичальник несе Taкo)t iншi зобов'язання, визначенi цим.Щоговором таlабо чин}{им
за ко LlO/la вст,во I\4 У KpaTr-l и.

4.4. [IозLIчаJIьник N{ас право:

4.4.|. Щостlrп1, до iнфорпцацiТ з питань виконання умов
[lозикодавцеl\4 фi нагrсових послуг;

4.4.2. Щостроково повернути Позику частиtiами/ в повному обсязi, гIри цьому сплативши проценти за
(lактичttе користуваI]ня позикою вiдповiдно до Розрахунку за Щоговором;
4.4.З. t]a IIоверtlення перепJIаLIених кошlтiв за fJоговором за умови подання Позикодавцю письмовоТ
заяви на юридичt]у адресу з зазFIачеriням ПIП, IПН, номерУ договору, розмiру переплати, банкiвських
реквiзитiВ (N" рахунКу, номеР банкiвськОТ кар,гки, мФО та СЩРПОУ Банку);

4.4.4. На укладення ЩодатковоТ угоди щодо продов}ltення строку позики за цим Щоговором вiдповiдlно
до п. З.7. /{оговору;

4.4.5. Позичальник мае тако}к iншli права, передбаченi чинним законодавством УкраТни, а тако21t Ti права,
tllo випливають iз зобов'язань Позикодавця, встановлених цим Щоговором.

5. BIllIloBIlцAJIbHICTb cToPIH
5.1. За невиконанНя або FIенале)tне виконання своТх зобов'язань за Щоговором Сторони He(JyTb
вiдlповiдальнiсть, передбачеliу чинним законолавством УкраТни.

5.2. За неправомiРне викорИстаннЯ персональНих даниХ cTopoHHix осiб, умиСну лiдробку даних та
доrtументiв, а TaKo)It iншi шахрайськi дiТ з метою отримання позики Позичальник несе вiдповiдальнiсть
згiдtlо з чинним законодавством УкраТни.

б. порядок вирIIпЕння спорIв
6.1. Yci спори, lцо стосуються правовiдносин за циМ Щоговором Сторони вирiшують шJlяхом
переговорiв/листування та iнших способiв за домовленiстю CTopiH.

6.2. Якщо Сторони не можуть дiйти згоди шляхом переговорiв/листування, такий спiр розглядасться
компетентним судом за пiлсуднiстю та пiдвiдомчiстю згiдно з чинI-Iим законодавством УкраТни.

7.IIIIш умови
7.1 . Yci e.lteKTpoHHi документИ, пiдltисанi електроннИм пiдписом одноразовим iдеrrтифiкатором, Mato1b
таку Ж юридичнУ силу, яК i власнорУч пiдписанi локументи в паперовiй формi та пород}кують права i

обов'язки лля CTopiH.

7.2. Позикодавець не вiдllовiдае за можливi випадки технiчного збою в електронних системах, у тому
числi в системах грошових переказiв та оплати, наслiдком яких можуть бути, у тому числi, але не
викJIючt]о, llевiдповiдttостi в розрахунках. У таких вигIадках Сторогlи врегульовують невiдповiдltостi
II]JIяхом обмiгlу iн(эормацiсю, гIервинними платirttними документами, проведенням вiдповi;lлlих
перерахункiв, тощо.

Щоговору позики та загальних питань наданFIя



7.3. ГIiлписуlочи fiоговiр 11озичальник пiдтвердхtуе, що:

7.3.1. мае Bci права та повнова}кення, необхiднi лля пiдписання f{оговору позики;

7.з.2.у разi, якшlо Позичальник перебувае в заресстрованому шлюбi/у фактичних шлюбних вiдllосиl-tах,
вiгl дiс зi згоди /iругого з подру)t)iя;

].з.з.в чiткiйтазрозумiЛiйформi отримавiнформацiю,передбаченуч.2 ст.12Закону<Профiнансовi
послугИ та дер}кавI]е регуJ-IIоВагIня ринкiв фiнансових послуг)), а також iнформацiю щодо своТх IIрав та
обов'язкiв згiдно з Зу кпро захист прав споживачiв> та Зу <про Захист персональних даних);
7.3.4. отримав iнформацiю шtодо реквiзитiв та повI]оваiкень НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюс державне
регуJIювання у сферi ринкiв (лiнансових послуг, Щержавнот служби Укратни з питань безпечностi
харчових пролуктiв та захисту споrкивачiв;

7.3.5. вивчив та повнiстtо погодяtусться з умовами ПРАвил нАдАння грошових коштIв у
ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛI I НА УМОВАХ ФIНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIЛАЛЬНIСТЮ кМАНIФОIО>, якi е невiд'смною частиною Щоговору;

J.З.6. вивчив та повнiстю погоджуеться з умовами цього Щоговору позики;

7 .3.7 . надас згоду FIa обробку, зберiгання, накопичен}-lя, передачу, знеособлення та знищення
IIозикодавцем наданих ним персональних даних дJlя укладення,Щоговору не обмежуючись юрисдикtliеtо
за м ictleM укJIадеFltIя Щоговору;;

7.3.8. надае згоду банку-емiтенту банкiвськот картки, що заресстрована в Особистому кабiнетi
Позичальника, на списання заборговаrlостi на користь Позикодавця.

7.4. Щоговiр укладений на взаемовигiдних умовах, в результатi зважеttого рiшення cTopiH з урахуванням
ltринципiв розумностi та справедливостi,

7.5. Мiсцем виконання цього Щоговору с мiсцезнаход}кення Позикодавця. ПретензiТ щодо правовiдносин
за f{оговором приймаються за мiсцезнаходженням Позикодавця.

7,6. Змiна або припинеtlня договiрних зобов'язаltь в одIlосторонньому порядку, одностороння вiдмова
вiдt Тх виконаF{ня не допускаtоться, якщо iнше нс встановлено цим /{оговором, прдвилдми
I-iАдАнIjя гроtt]ових коштIв у позику, в тому числI I I-Iд умовдх ФIнднсового
крЕдитУ товАриСтвоМ з оБмЕЖЕноЮ вIдповIДАльнIстЮ (МАНIФо}0> або чинIlим
законодавством УкраТни;

7.7. /{оговiР дiс З моментУ перерахування сумИ ПозикИ протягоМ СтрокУ Позики, але В будь-якому
випадку до повного виконання зобов'язань за цим /Jоговором.

7.8, Yci додатковi угоди, а TaKo)It додатки до f{оговору с його невiд'емними qастинами.

7.9. tlедiйснiсть окремих полояtень t{ього Щоговору позики не тягt{е за собою недiйснiсть Щоговору в
rliлому.

8. РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH
шозикодАвЕrць позиtIАльник
ТоВ (МАнIФоIо)

/пIБ/
К}рltлрI Lt ${t} адреса : Адреса:

Ресстрацi Глrlий ногиер облiковоТ картки
платL{ика податкiв
паспорт: серiя___ _}Г"

I Iip }{Ь

lд е riт,аа с}з i тсал"t i l)il* pt l.,t к t1l : 4Z8 4 8 З б 9

/{иректор
Електронний пiлпис одноразовим
iдентифiкатором

l

виданий
Тел.
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Електронний пiдпис олноразовим
iдентифiкатором

пIБ



до типового /Io, JJШr,П*.;

РозрахуtIок за l{оговором

1. РОЗРаХУIIОк opicHToBHoi сукупноТ BapTocTi [Iозики:

СУма позики, *****

Строк позики, ***)t{( 
[ата надання позики:*****

СередньоденНий розмiР прошентiВ за користуваНня позикою: *** BapTicTb позикИ за весЬ строк позикИ (сума проченТiВ), О/6; *+***
БазовапроцеНтнаставказапо3икою:*** ВартiстЬпозикИзавссЬстрокпозикИlсумапроченТiВi, грц.;****:r
Розмiр проuентiв на прострочену по3ику: ***** Загальна BapTicTb по.r*й та процентiв. *****
Рiчний розмiр прочентiв за користуваннJI позикою. *****
РiЧниЙ розмiр прочентiв на прострочену позику: *****

2. Графiк нарахувань за позикою:

ldeHb користування
пози Koto

Суг*а позики
I{apaxoBaHi проценти за

користування позикоtо, грн.
всього до спл ати станом на

вiдповiдний день
користуван}-Iя позикоtо, грtl.

х У цьому I'рафiку зазначенi нарахування за кожен день користування позикою
позики. У випадку дострокового повернення позики Позичальник зобов'язаний
нарахованих процентiв за користування позикою, передбачену Графiком.

в l\4ежах строк)i

сплатити суму

**Процеtrти за користування позикою нараховуrоться за встановлеFIим середньоденним розмiром
процентiВ за користУваннЯ позикою, у буль-якому випадку не менше, HirK 0,01 .рr. ,u д"rri.

*+ У випадку неповернення позики у встановлений fdоговором строк позики, нарахування проtденr.iв
за користуваIIня позикою здiйснюсться у порядку, встановленому прдвилдми ндддння
ГРОШОВИХ КОШТIВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛI I НА УМОВАХ ФIНАНСОВОГО КРЕДИТУ
l'оВАРИСТВоМ З оБМЕЖЕНоЮ ВIДПоВlДАЛЬНIСТЮ кМАНIФоtо>.

РЕКВIЗИТИ ТЛ ПIДПИСИ CTOPIH

шозико/цлвIrlць
ТоВ (IVIАI"ПФО[о>>

IОрпдична адреса:

IIlр JФ
Iдеrlтифiкацiйrмй Ko/l: 42В4В З69

ДиректоI)
В]лектронний пiдпис одноразовирI
iденти фi катороN{

l

ПОЗИЧЛJIЬНИК

/пIБ/
Адреса:
Ресстрацiй ний HoN4ep облiковоТ картки
пла],ника пода],кiв
паспорт: серiя__ _}lb
в14дан ий
Тел.

року

Електронний пiдпис одноразовим
iдентифiкатором

шIБ



Щодаток J\} 2 до
Типового f{оговору позики

Щодаткова угода Л} _
до Щоговору позики }ib _ *iд _роr.у

м. Киiв (_)__201_ року
'Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "мАнIФоЮ" (надалi - "Позикодавець" таlабо кТовариство>), в

особi !иреКтора КузьМiнова олега Васильовича, шlо дiс на пiдставi Статуту, з однiеТ сторони, та
Фiзична особа /ПIБ/ (далi - fIозичальник), з iFItшoT Сторони,

в подuU]ьшому разом iменуються <Сторони>, а коlltна окремо - <Сторона), уклrlJIи цю .Щодаткову угоду про
наступне:

1 . Сторони погодили викласти п. 2.з.2 Щоговору позики
позики: до 201_ року)).

J\g __ вiд 20|_ року в наступнiй редакцiТ: <<2.З.2. Строк

2. Проrденти за користування позикою в перiод дii цiеТ !одатковоТ угоди нараховуються за наступним графiком:

День користування
гrозикою Сума позики

HapaxoBaHi проценти за
користування позикою, грн.

Всього до спл ати cTaHoN4 на
вiдпов iдн ий день

користування позикою, грF{.

*ПpoценtпuЗаКopucп1уваl1Hяп,oЗ1tКoloнаpахoвуlol1xьcяЗавcmа"oвiioь1еtttll'iв
за t{орLlсlllуван.ня п,озuколо, у б),dь-якол,tу въtпаdку не л4енutе, нiэrc 0,0] ерн. на dень.

3. У цьому Графiку зазначенi нарахування за кожен день користування позикою в межах строку, на який
IlроJlоtlговано строк позики. У випадку дострокового повернення позики Позичальник зобов'язаний сп:tатити
суму нарахованих процентiв за користування позикою, передбачену Грас|liком.

4. У виlrадку неIIовернення позики у встановлений Щоговором строк позики, нарахування проtlентiв за
користування позикою здiйснюеться у порядку, встановленому прАвилАми ндддння гirошових
КОШТIВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛI I НА УМОВАХ ФIНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВДРИСТВОМ З
ОБМ E)I{EHOIO ВIДПОВIДАЛЬН ICTIO (МАН IФОЮ).

5. Позичальник вивчив та повнiстю погоджуеться з умовами нарахуван}lя процентiв за користування позикою в
перiод дiТ цiсi ЩодатковоТ угоди.

6. I{я /{олаткова угода укладена У Двох примiрниках, по одному ilля кожноi зi CTopiH, що мае олнакову
Iор14дичliу силу,

7, L{я !олатковаугода набувае чинностi з дати iT пiдписання Сторонами та е невiд'смною частиною !оговору.
РЕКВIЗИТИ ТЛ III/ЦIИСИ CTOPIII

ПОЗИКОДЛВЕЦЬ

ТоВ (МАIIIФоIо>>

IOp идична адреса: Адреса:

П/р J\Ъ

Ресстрацiй ний Hol\4ep облiковоТ картки
платника податкiв

Iдентифiкачi йний код : 428118 з 69 паспорт: серiя __J\&
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IIОЗИЧЛЛЬНИК

дIIБ/
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОIО ВIДПОВIДАЛЪШСТЮ (МАНIФОЮ>
Код СДРПоу 42848З69, 03150, м. Киiв, вулиця Казимира Малевича, будинок 87

тел.044 22З9з44

02.12.20 19 р. N4. КиТв

нАкАз Nt,4211

Про ввеdення в 0iю HoBo'i реdакцi'i Tult.oBozo dozoBopy lхозuка

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дilо нову редакцiю Типового договору позики, затверджену Протоко:tом
Зага-пьних зборiв учасникiв ТоВ (МАнIФоIо) Nь 11 вiд 02.12.2019 року, з
04.12.20|9 року.

2. На пiдставi п. i цього Наказу yci договори позики з О4.12,2019 року генеруються
Та НаДаЮТЬСЯ СПОЯtИВаЧУ Для пiдпису за новою редакцiею Типового /{оговору
позики.

3. опублiкУвати на Сайтi ill-illl,;l:: |:.i:,,.|.:":,Ii..l,iili1.]:.,ti":.:l сканкопiю новоТ редаrtrliТ
Типового Договору позики впродовж одного робочого дня, €UIe в буль якому
випадкУ до моменТу введення в дilо (до 04.12.2019 року).4. Повiдомити працiвникiв ТОВ (МАНIФоЮ> про змiну Типовоl-о договору
позики,

5. Контроль за дотриN4ання1\,{ залишаю за собою.

fiиректор
ТоВ ((I\4АFIIФоIо)) О.В. Кузьмittов
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