
ДОГОВІР  
з пошуку інвестора 

(З НАДАННЯМ  КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ТА МАРКЕТИНГОВИХ 
ПОСЛУГ) 

AGREEMENT 
on investor search 

(WITH THE PROVISION OF AGENT CONSULTING AND 
MARKETING SERVICES) 

Хмельницький, _______, 202_р. Khmelnitsky, _______, 202_ 
СТОРОНИ:  
Ініціатор проекту, (надалі “ІНІЦІАТОР”), Керівник 
проектів та програм у сфері матеріального 
(нематеріального) виробництва,  Вітязь 
Геннадій Васильович, ідентифікаційний код 
2423017150, зареєстрованого на території України, 
паспорт громадянина України, FU 276683, діючого 
на основі приватного підприємця, з одного боку, і  
Агент проекту, (надалі “АГЕНТ”), 
___________________________________________ 
___________________________________________,  
паспорт номер _____________, проживаючий за 
адресом: ___________________________________ 
___________________________________________, 
з другого боку,  
уклали цей Договір про наступне:  

PARTIES: 
Initiator of the project, (hereinafter referred to as the 
"INITIATOR"), Project manager and programs in the 
field of material (intangible) production, Gennadiy 
Vityaz, identification code 2423017150, registered in 
Ukraine, passport of a citizen of Ukraine, FU 276683, 
acting on the basis of a business owner, from one 
side, and 
IR Agent of the project (further "AGENT"), 
__________________________________________ 
__________________________________________,  
passport number _____________, based at 
__________________________________________ 
__________________________________________, 
on the other hand, 
have entered into this Agreement as follows: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.  

1.1. ІНІЦІАТОР доручає, а АГЕНТ приймає на себе 
зобов'язання за винагороду, вчинити від імені 
ІНІЦІАТОРА комплекс юридичних і фактичних дій, 
спрямованих на пошук і підбір юридичної або 
фізичної особи (далі по тексту - "ІНВЕСТОР"), 
зацікавленого брати участь в розробці і реалізації 
інвестиційних проектів (далі по тексту - 
"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ"). 
1.2. Метою пошуку ІНВЕСТОРА є здійснення дій 
щодо реалізації інвестиційного проекту, в тому 
числі: 
1.2.1. ведення попередніх переговорів з 
інвестором; 
1.2.2. відкриття банківських рахунків для 
ІНІЦІАТОРА і його компаній; 
1.2.3. отримання  документів дозвільного 
характеру. 
1.3. Сторони домовляються про наступне 
тлумачення термінів, які використовуються в цьому 
Договорі: 
- "інвестиції" - грошові кошти, технології, машини, 
обладнання та інше майно, що вкладаються в 
реалізацію інвестиційного проекту; 
- "ІНВЕСТОР" - будь-яка юридична або фізична 
особа, яка здійснює вкладення власних, позикових 
або залучених коштів у формі інвестицій і 
забезпечує їх цільове використання; 
- "контракт" між ІНІЦІАТОРОМ і ІНВЕСТОРОМ - 
будь-який договір, що укладається в передбаченій 
законом формі з метою реалізації 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. 
1.4. АГЕНТ гарантує свою незалежність і 
об'єктивність в ході виконання цього Договору. 

1. SUBJECT OF THE CONTRACT.  
1.1. INITIATOR entrusts, and the AGENT accepts the 
obligations for remuneration, to perform, on behalf of 
INITIATOR, a set of legal and factual actions aimed at 
the search and selection of a legal or natural person 
(hereinafter referred to as "INVESTOR") interested in 
participating in the development and implementation 
investment projects (hereinafter referred to as the 
"INVESTMENT PROJECT"). 
1.2. The purpose of the INVESTOR search is to 
implement the investment project implementation, 
including: 
1.2.1. conducting preliminary negotiations with the 
investor; 
1.2.2. opening of bank accounts for INITIATOR and its 
companies; 
1.2.3. obtaining documents of permissive character. 
1.3. The Parties agree on the following interpretation 
of the terms used in this Agreement: 
- "investments" means money, technology, machinery, 
equipment and other property that are invested in the 
implementation of an investment project; 
- INVESTOR - any legal entity or individual that makes 
investments of its own, borrowed or borrowed funds in 
the form of investments and ensures their intended 
use; 
- "contract" between INITIATOR and INVESTOR - any 
contract concluded in the form prescribed by law in 
order to implement the INVESTMENT PROJECT. 
1.4. AGENT guarantees its independence and 
objectivity in the implementation of this Agreement. 

2. ВЗАЄМНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН.  
2.1. АГЕНТ зобов'язується: 
2.1.1. Розробити і узгодити з ІНІЦІАТОРОМ 

2. MUTUAL OBLIGATIONS OF THE PARTIES. 
2.1. AGENT undertakes: 
2.1.1. Develop and agree with INITIATOR advertising 



рекламні матеріали інвестиційного проекту. 
Рекламні матеріали підлягають використанню 
АГЕНТОМ тільки після письмового узгодження їх з 
ІНІЦІАТОРОМ. 
2.1.2. Проводити маркетингові дослідження з 
метою визначення кола потенційних ІНВЕСТОРІВ. 
Результати дослідження можуть бути представлені 
ІНІЦІАТОРУ в формі звіту. 
2.1.3. Здійснити пошук особи, зацікавленої в 
реалізації ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ, на суму не 
менше, ніж, еквівалент USD 1,000,000 (Один 
мільйон). 
2.1.4. Від імені та за дорученням ІНІЦІАТОРА 
провести попередні переговори з потенційними 
ІНВЕСТОРАМИ. 
2.1.5. При необхідності, організувати зустрічі 
передбачуваних інвесторів з ІНІЦІАТОРОМ, на 
стороні ІНІЦІАТОРА, за адресом проекту. 
2.1.6. Підготувати документи, необхідні для 
укладення контракту між ІНВЕСТОРОМ і 
ІНІЦІАТОРОМ. 
2.1.7. Бути присутнім на переговорах і зустрічах з 
усіма потенційними ІНВЕСТОРАМИ. 
2.1.8. Повідомляти ІНІЦІАТОРУ на його вимогу всі 
відомості про хід виконання цього Договору та, при 
необхідності, подавати відповідні документи (копії 
документів) протягом 3 календарних днів з дати 
пред'явлення ІНІЦІАТОРОМ відповідної вимоги. 
2.1.9. Передавати потенційним ІНВЕСТОРАМ 
письмову інформацію про ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ПРОЕКТ тільки в разі, якщо дана інформація 
надана ІНІЦІАТОРОМ або отримана з офіційних 
джерел. 
2.1.10. Провести за свій рахунок оплату послуг 
фахівців і організацій, що залучаються АГЕНТОМ з 
метою виконання своїх зобов'язань за цим 
Договором. 
2.1.11. Консультувати ІНІЦІАТОРА з питань 
законодавчого регулювання права власності на 
об'єкти нерухомості, а також з питань інвестиційної 
діяльності. 
2.1.12. Залучати, при необхідності, за свій рахунок 
оцінювачів та інших фахівців з метою підготовки 
необхідної документації по реалізації 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ, а також для 
формування відповідних рекламних матеріалів. 
2.1.13. Представляти інтереси ІНІЦІАТОРА у 
відносинах з третіми особами, пов'язаних з 
виконанням цього Договору, на підставі виданої 
ІНІЦІАТОРОМ довіреності. 
2.1.14. Виконати доручення ІНІЦІАТОРА за цим 
Договором на найбільш вигідних для нього умовах. 
2.1.15. Протягом 30 днів з дати виконання 
доручення за цим Договором (п. 2.6 цього 
Договору) подати ІНІЦІАТОРУ звіт про виконання 
доручення. 
2.2. АГЕНТ має право: 
2.2.1. Вимагати та отримувати від ІНІЦІАТОРА всі 
необхідні, існуючі у ІНІЦІАТОРА документи, в тому 
числі плани, проекти, розрахунки, висновки 
фахівців, які стосуються інвестиційного проекту. 
2.2.2. Знімати копії з будь-яких документів для 
використання з метою виконання зобов'язань за 

materials of the investment project. 
Advertising materials are subject to use by the 
AGENT only after the written agreement with the 
INITIATOR. 
2.1.2. Conduct marketing research to determine the 
range of potential INVESTORS. Study results can be 
presented in the form of a INITIATOR. 
2.1.3. Search for a person interested in the 
implementation of the INVESTMENT PROJECT, for 
an amount not less than, equivalent to USD 1,000,000 
(One million). 
2.1.4. On behalf and on behalf of INITIATOR, hold 
preliminary talks with potential INVESTORS. 
2.1.5. If necessary, arrange meetings of prospective 
investors with the INITIATOR, on the INITIATOR side, 
at the project address. 
2.1.6. Prepare the documents required for a contract 
between the INVESTOR and the INITIATOR. 
2.1.7. To be present at negotiations and meetings with 
all potential INVESTORS. 
2.1.8. To inform the INITIATOR on its request all 
information on the progress of the implementation of 
this Agreement and, if necessary, to submit the 
relevant documents (copies of documents) within 3 
calendar days from the date of presentation of the 
INITIATOR of the relevant requirement. 
2.1.9. To send potential INVESTORs written 
information on the INVESTMENT PROJECT only if 
this information is provided INITIATOR or received 
from official sources. 
2.1.10. To pay for the services of specialists and 
organizations engaged by the AGENT to fulfill their 
obligations under this Agreement at their own 
expense. 
2.1.11. Advise INITIATOR on the issues of legislative 
regulation of ownership of real estate objects, as well 
as on investment activities. 
2.1.12. Involve, if necessary, at their own expense 
valuers and other specialists in order to prepare the 
necessary documentation for the implementation of 
the INVESTMENT PROJECT, as well as for the 
development of appropriate promotional materials. 
2.1.13. To represent the INITIATOR's interests in 
relations with third parties related to the 
implementation of this Agreement, on the basis of the 
INITIATOR power of attorney issued. 
2.1.14. To execute the CERTIFICATE INITIATOR 
under this Agreement on the most favorable 
conditions for it. 
2.1.15. Within 30 days from the date of execution of 
the order under this Agreement (clause 2.6 of this 
Agreement), submit the report on the fulfillment of the 
order in the INITIATOR. 
2.2. AGENT has the right: 
2.2.1. Require and receive from INITIATOR all the 
necessary, existing INITIATOR documents, including 
plans, projects, calculations, conclusions of specialists 
related to the investment project. 
2.2.2. Take copies of any documents for use in order 
to fulfill obligations under this Agreement. 
2.2.3. To use the services of any physical and legal 
persons for the timely and qualitative fulfillment of 



цим Договором. 
2.2.3. Користуватися послугами будь-яких фізичних 
і юридичних осіб з метою своєчасного і якісного 
виконання зобов'язань за Договором. 
2.2.4. При згоді, або потребі інвестора, після 
настання події п.п. 2.5 і 2.6, має право на 
партнерство в проекті (на посаді в виконавчій 
компанії) здійснювати моніторинг за фінансовими 
потоками, на час дії Договору ІНІЦІАТОРА і 
інвестора.  
2.3. ІНІЦІАТОР зобов'язаний: 
2.3.1. Надати АГЕНТУ всі наявні у нього відомості 
та документи, необхідні для пошуку ІНВЕСТОРІВ 
та укладення контракту на здійснення інвестицій 
відповідно до проекту. 
2.3.2. Розробити умови контракту, який повинен 
бути укладений між ІНІЦІАТОРОМ і ІНВЕСТОРОМ, 
форму і порядок розрахунків. 
2.3.3. Надати АГЕНТУ необхідні повноваження в 
рамках цього Договору, оформивши це відповідним 
дорученням. 
2.3.4. Приймати від АГЕНТА протоколи 
переговорів, листи, довідки про виконану роботу та 
інші матеріали, пов'язані з виконанням цього 
Договору. 
2.3.5. Протягом терміну дії цього Договору 
повідомляти АГЕНТА про залучення додаткового 
фінансування проекту, з тлумаченням його 
необхідності. 
2.3.6. Проводити переговори з передбачуваними 
інвесторами або їх представниками тільки в 
присутності, або з офіційним повідомленням 
АГЕНТА. 
2.3.7. Своєчасно не менш ніж за 3 календарних дні, 
попереджати АГЕНТА про час і місце проведення 
переговорів з питань реалізації інвестиційного 
проекту. 
2.3.8. Ознайомитися зі звітом АГЕНТА, 
представленим у відповідності з п. 2.1.15 цього 
Договору, і затвердити його або повідомити 
АГЕНТУ про свої заперечення щодо звіту протягом 
7 календарних днів з дня його отримання. При 
відсутності заперечень з боку ІНІЦІАТОРА в 
установлений цим пунктом строк звіт АГЕНТА 
вважається прийнятим. 
2.3.9. Виплатити АГЕНТУ винагороду в порядку, 
строки та на умовах, встановлених цим Договором. 
2.4. ІНІЦІАТОР має право: 
2.4.1. Вимагати від АГЕНТА відомості і звіти про хід 
виконання Договору, копії документів, що 
підтверджують проведену АГЕНТОМ роботу. 
2.4.2. Запитувати у АГЕНТА дані про потенційних 
інвесторів та відомості про проведені переговори, 
оформлені відповідними протоколами. 
2.4.3. Бути присутнім на всіх переговорах з 
потенційними ІНВЕСТОРАМИ з питань підготовки 
інвестиційного проекту та підготовки відповідного 
контракту. 
2.5. Зобов'язання АГЕНТА перед ІНІЦІАТОРОМ 
вважаються виконаними в наступних випадках: 
- якщо ІНІЦІАТОР підписав контракт на реалізацію 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ з ІНВЕСТОРОМ 
(громадянином або юридичною особою), 

obligations under the Contract. 
2.2.4. With the consent or need of the investor, after 
the occurrence of the event pp 2.5 and 2.6, has the 
right to partner in the project (in the position of the 
executive company) to monitor the financial flows, for 
the duration of the INITIATOR and Investor 
Agreement. 
2.3. INITIATOR must: 
2.3.1. Provide the AGENT with all the information and 
documents it needs to search INVESTOR and to 
conclude an investment contract in accordance with 
the project. 
2.3.2. Develop the terms of the contract, which must 
be concluded between the INITIATOR and the 
INVESTOR, the form and procedure for calculations. 
2.3.3. To provide the AGENT with necessary powers 
within the framework of this Agreement, having drawn 
it up with the appropriate authorization. 
2.3.4. Receive from the AGENT records of 
negotiations, letters, certificates of work performed 
and other materials related to the implementation of 
this Agreement. 
2.3.5. During the term of this Agreement, notify the 
AGENT of additional financing of the project, with the 
interpretation of its necessity. 
2.3.6. Conduct negotiations with prospective investors 
or their representatives only in the presence or with 
the official notification of the AGENT. 
2.3.7. Timely not less than 3 calendar days, to warn 
the AGENT about the time and place of negotiations 
on the implementation of the investment project. 
2.3.8. Review the AGENT's report submitted in 
accordance with clause 2.1.15 of this Agreement and 
approve it or notify the AGENT of its objections 
regarding the report within 7 calendar days from the 
date of its receipt. In the absence of any objections 
from the INITIATOR in the time period established by 
this paragraph, the AGENT statement is deemed 
accepted. 
2.3.9. Pay Agent remuneration in the manner, time 
and conditions established by this Agreement. 
2.4. INITIATOR has the right: 
2.4.1. To request from the AGENT information and 
reports on the progress of the implementation of the 
Agreement, copies of documents confirming the work 
done by the AGENT. 
2.4.2. Ask the AGENT for information about potential 
investors and information about the negotiations 
conducted, drawn up by the relevant protocols. 
2.4.3. Be present at all negotiations with potential 
INVESTORS on the preparation of an investment 
project and the preparation of the relevant contract. 
2.5. The obligations of the AGENT before the 
INITIATOR are deemed to be fulfilled in the following 
cases: 
- if INITIATOR has signed a contract for the 
implementation of the INVESTMENT PROJECT with 
the INVESTOR (citizen or legal entity) submitted by 
the AGENT; 
- if INITIATOR has signed a contract for the 
implementation of the INVESTMENT PROJECT with 
a person or organization that is a party (founder), the 
shareholders of the organization represented by the 



представленим АГЕНТОМ; 
- якщо ІНІЦІАТОР підписав контракт на реалізацію 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ з особою або 
організацією, які є учасниками (засновниками), 
акціонерами організації, представленої АГЕНТОМ 
ІНІЦІАТОРУ в якості можливого ІНВЕСТОРА; 
- якщо ІНІЦІАТОР підписав контракт на реалізацію 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ з організацією, 
засновником (учасником), акціонером якої є хоча б 
один з керівників організації, представленої 
АГЕНТОМ в якості можливого ІНВЕСТОРА; 
- якщо ІНІЦІАТОР підписав контракт на реалізацію 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ з організацією, в якій 
хоча б одним із засновників (учасників), акціонерів 
або одним з керівників є хоча б один із засновників 
(учасників), акціонерів або один з керівників 
організації, представленої АГЕНТОМ ІНІЦІАТОРУ 
як можливого ІНВЕСТОРА. 
Зобов'язання АГЕНТА вважаються виконаними, 
якщо контракт підписано з особами, зазначеними в 
цьому пункті, протягом терміну дії цього Договору, 
а також протягом 5 (п’яти) календарних днів, після 
закінчення терміну дії цього Договору. 
2.6. Датою виконання доручення за цим Договором 
є дата підписання контракту на реалізацію 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ між ІНІЦІАТОРОМ і 
третьою особою. 

AGENT OF THE INITIATOR as the potential 
INVESTOR; 
- if INITIATOR has signed a contract for the 
implementation of the INVESTMENT PROJECT with 
the organization, the founder (participant), the 
shareholder of which is at least one of the leaders of 
the organization submitted by the AGENT as a 
potential INVESTOR; 
- if INITIATOR has signed a contract for the 
implementation of an INVESTMENT PROJECT with 
an organization in which at least one of the founders 
(participants), shareholders or one of the directors is 
at least one of the founders (participants), 
shareholders or one of the leaders of the organization, 
presented by the AGENT OF THE INITIATOR as 
possible INVESTOR. 
The obligations of the AGENT shall be deemed 
fulfilled if the contract is signed with the persons 
specified in this paragraph during the term of this 
Agreement, as well as within 5 (five) calendar days 
after the expiration of this Agreement. 
2.6. The date of execution of the order under this 
Agreement is the date of signing the contract for the 
implementation of the INVESTMENT PROJECT 
between the INITIATOR and the third party. 

3. ВИНАГОРОДА АГЕНТА. 
3.1. АГЕНТСЬКА винагорода становить 7,5 (сім з 
половиною) відсотків, від фінансування, згідно 
підписаного контракту між ІНІЦІАТОРОМ і 
ІНВЕСТОРОМ, у відповідності з п. 2.5 цього 
Договору. 
3.2. АГЕНТСЬКА винагорода, встановлена у п. 3.1 
цього Договору, виплачується ІНІЦІАТОРОМ 
протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дати 
надходження фінансування ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ПРОЕКТУ і виконання АГЕНТОМ доручення за цим 
Договором (пп. 2.5 і 2.6 цього Договору). 
3.3. Виплата агентської винагороди здійснюється 
шляхом перерахування грошових коштів 
ІНІЦІАТОРОМ на вказаний розрахунковий рахунок 
АГЕНТА, або на відкритий окремий рахунок проект, 
при настанні події п. 2.6. 
3.4. Днем оплати вважається день надходження 
грошових коштів на розрахунковий рахунок 
АГЕНТА. 
3.5. ІНІЦІАТОР відшкодовує понесені Агентом 
витрати, при наданні підтверджених документів, 
але не більше 0,5% від суми договорів між 
ІНВЕСТОРОМ і ІНІЦІАТОРОМ. 
3.6. Витрати відшкодовуються ІНІЦІАТОРОМ в 
терміни та порядку, встановлені цим Договором 
для виплати винагороди і, при настанні події п. 2.6. 

3. REWARD OF THE AGENT. 
3.1. AGENCY reward is 7,5 (seven and a half) percent 
from financing, in accordance with the signed contract 
between INITIATOR and INVESTOR, in accordance 
with Clause 2.5 of this Agreement. 
3.2. The AGENCY remuneration set out in clause 3.1 
of this Agreement shall be paid IN THE INITIATOR 
within 20 (twenty) banking days from the date of 
receipt of financing of the INVESTMENT PROJECT 
and fulfillment of the AGENT PROCEDURE pursuant 
to this Agreement (clauses 2.5 and 2.6 of this 
Agreement). 
3.3. Payment of agency remuneration is carried out by 
transferring funds to the specified settlement account 
of the AGENT, or on an open individual account 
project, in case of occurrence of item 2.6. 
3.4. The day of payment is the day of receipt of funds 
to the account of the AGENT. 
3.5. INITIATOR will reimburse the expenses incurred 
by the Agent, when providing confirmed documents, 
but not more than 0.5% of the amount of the 
agreements between the INVESTOR and the 
INITIATOR. 
3.6. The costs shall be reimbursed by the INITIATOR 
in the timetable and manner established by this 
Agreement for the payment of remuneration and, at 
the onset of the event, item 2.6. 

 
4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
СТОРІН 
4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його 
підписання Сторонами і діє на протязі 30 
календарних днів. 
4.2. Договір припиняє дію у випадках, встановлених 
чинним законодавством України. 
4.3. У разі порушення АГЕНТОМ строків надання 

 
4. TERM OF ACTION OF THE CONTRACT. 
RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES 
4.1. This Agreement enters into force from the 
moment of its signing by the Parties and operates 
within 30 calendar days. 
4.2. The Agreement shall terminate in the cases 
established by the current legislation of Ukraine. 
4.3. In case of breach of the AGENT terms of 



ІНІЦІАТОРУ інформації, звіту, встановлених п. П. 
2.1.8, 2.1.15 цього Договору, ІНІЦІАТОР має право 
на дострокове розірвання договору, без 
повідомлення АГЕНТА. 
4.4. У разі порушення ІНІЦІАТОРОМ термінів 
виплати АГЕНТУ винагороди і відшкодування 
витрат, встановлених п. П. 3.2, 3.6 цього Договору, 
АГЕНТ має право пред'явити ІНІЦІАТОРУ вимогу 
про сплату неустойки в розмірі згідно 
законодавства України,. 
4.5. За невиконання або неналежне виконання 
інших зобов'язань за цим Договором Сторони 
несуть відповідальність відповідно до чинного 
законодавства України. 

providing the INITIATOR information, the report, set 
forth in clauses 2.1.8, 2.1.15 of this Agreement, 
INITIATOR has the right to early termination of the 
contract, without notice to the AGENT. 
4.4. In case of violation of the INITIATOR terms of 
payment to the AGENT for remuneration and 
reimbursement of expenses set forth in clauses 3.2. 
And 3.6 of this Agreement, the AGENT shall have the 
right to present the claim for payment of the penalty in 
the amount in accordance with the legislation of 
Ukraine, as the INITIATOR. 
4.5. For non-fulfillment or improper fulfillment of other 
obligations under this Agreement, the Parties shall 
bear responsibility in accordance with the current 
legislation of Ukraine. 

5. ІНШІ УМОВИ. 
5.1. Всі розбіжності, що виникають в процесі 
виконання цього Договору, будуть, по можливості, 
вирішуватися шляхом переговорів. 
5.2. Всі суперечки за цим договором передаються 
на дозвіл у відкритому режимі за вибором позивача 
до державного суду України або в "Третейський 
суд, утворений сторонами для вирішення 
конкретного спору. Участь сторін та третейського 
судді в засіданнях допускається по 
відеоконференцзв'язку. Рішення третейського суду 
є остаточним. Виконавчий лист видається за 
місцем третейського розгляду. 
5.3. У всьому іншому, не передбаченому цим 
Договором, Сторони будуть керуватися чинним 
законодавством України. 
5.4. Всі зміни і доповнення до цього Договору 
мають юридичну силу в тому випадку, якщо вони 
складені в письмовій формі і підписані обома 
Сторонами цього Договору. 
5.5. Цей Договір укладено в двох примірниках, 
Українською і Англійською мовою по одному для 
кожної із Сторін. 
5.6. Міжнародний цифровий підпис, має 
рівноправну юридичну силу з паперовим носієм. 
5.7. Строк дії договору, тільки 365 днів. 

5. OTHER TERMS. 
5.1. All disputes arising in the course of the 
implementation of this Agreement will, as far as 
possible, be resolved through negotiations. 
5.2. All disputes under this agreement are transferred 
for a permit in an open regime, at the option of the 
plaintiff to the state court of Ukraine or in the 
"Arbitration Court, formed by the parties to resolve a 
particular dispute. Participation of the parties and the 
arbitrator in meetings is allowed by videoconference, 
the decision of the arbitral tribunal is final. The 
executive letter is issued at the place of arbitration. 
5.3. In all other ways not provided for by this 
Agreement, the Parties will be guided by the current 
legislation of Ukraine. 
5.4. All amendments and additions to this Agreement 
are legal in the event that they are in writing and 
signed by both Parties to this Agreement. 
5.5 This Agreement is enclosed in two copies, in 
Ukrainian and English, one for each of the Parties. 
5.6. An international digital signature, having the same 
legal validity as a paper carrier. 
5.7. Contract validity, only 365 days. 

Місцезнаходження і реквізити Сторін : 
ІНІЦІАТОР 

Приватний підприємець: Вітязь Геннадій 
Васильович, код 2423017150 
Адреса: Курчатова 119а, РЕМІКС, Хмельницький, 
29025 Україна 
Електронна адреса: singboard@ukr.net 
Телефон: +38(095)147-77-67 

Location and details of the Parties: 
INITIATOR 

Business owner:  Gennadiy Vityaz, Code 2423017150 
Address: Kurchatova 119a, REMIKS, Khmelnitsky, 
29025 Ukraine 
E-mail: singboard@ukr.net 
Telephone: +38 (095) 147-77-67 
 

  
Агент 

 
Прізвище, Ім’я (Name):______________________  
 
Адреса (Personal Address):____________________ 
 
___________________________________________ 
 
Дата народження (Date of Birth): _______________ 
 
Телефон (Phone): ____________________________ 
 
 

AGENT  
 
Документ (Document Type): ___________________ 
 
Документ № (Document No):___________________ 
 
Дата видачі (Issue date): ______________________ 
 
Дата закінчення (Expire date): __________________ 
 
E-mail: _____________________________________ 

Підпис (Signature)__________________________  



Даний договір, оформлено відповідно до правил 
господарської діяльності, законів України, 
підтверджених документів та звіту. Даний 
ДОГОВІР, підписаний персональним, міжнародним, 
цифровим підписом (формат CAdES-X Long) 
ініціатора проекту, і підтверджений Міністерством 
Юстиції України. Має юридичну силу на території 
України та за її межами. 
 

This agreement is executed in accordance with the 
rules of economic activity, laws of Ukraine, certified 
documents and a report for. This Agreement, signed 
by personal, international, digital signature (format 
CAdES-X Long) initiator of the project and confirmed 
by the Ministry of Justice of Ukraine. Has legal force in 
the territory of Ukraine and abroad. 
 

 


