
ДОДАТКОВА УГОДА № _ 

до Договору про надання програмної послуги № _____від ______ р.  

щодо зміни пакету 

м. Київ                                                    "___" _______ 2013 р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Віжн ТБ”, в особі Товариства з обмеженою 

відповідальністю “Віжн Медіа”, згідно Договору № 01062010 від 01 червня 2010р., що є юридичною 

особою за законодавством України, є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі 

– Провайдер, в особі Павла Бая, який діє на підставі Довіреності, з однієї сторони,  

та 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ в особі _______________________. який/яка діє 

на підставі _______________, (далі – Абонент), з одного боку, з іншої сторони, надалі пойменовані 

разом як Сторони, а кожна окремо без персоніфікації як Сторона,  

уклали цю Додаткову угоду (надалі іменується "Угода") про внесення змін Договору про 

надання програмної послуги № ____ від ____  р. (надалі іменується "Договір"), про наступне: 

1. Викласти п. 1 Додатку № 1 до Договору в наступній редакції:  

« 
1. Інформація про замовлену послугу. 

 

Пакет каналів ___________________________________________________________________ 

Участь в акції _______________________________________________________  

 

                              

Назва закладу 

 

 

Категорія закладу:  

Місце надання послуги: 

(фактична адреса, область, 

район,  населений пункт, 

вул.) 

 

Контактна особа: (ПІБ)  

Посада  

Телефон/моб.телефон  

факс  

e-mail  

2. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами. 

3. Решта пунктів Договору та додатків до нього залишаються без змін. 

4. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською 

мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної 

із Сторін.  

РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

від Провайдера: 

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю  “Віжн Медіа” 

Код ЄДРПОУ: 36692060 

Місце знаходження : 04107 м. Київ, вул. Половецька, 3/42 

Поточний (банківський) 

рахунок: 
2600616565в АТ “Райффайзен Банк Аваль”, МФО 300335 

Телефон: 38 044 490 36 00 Факс: 38 044 490 36 01 

Абонент: 

Найменування:  
Код ЄДРПОУ:  

Адреса:  

Поточний (банківський) рахунок:  

 

УГОДУ ПІДПИСАЛИ:    
від  Провайдера: від Абонента: 

за довіреністю              

         

   _______________   /Бай Павел/ 

       _____________  

 

        _______________   /___________ _._./ 

М.П. М.П. 

 


