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3. В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ СТОРШ

3.1.
У випадку порушення зобов'язань Сторона несе вщповщальшсть, визначену
чинним законодавством Украши.
3.2.
Порушенням Договору е його невиконання або неналежне виконання, тоЬто
виконання з порушенням умов, визначених змютом цього Договору.
3.3.
Сторона не несе в1ДПОв1дальност1 за порушення Договору, якщо вона доведе,
що вжила вс1х залежних ввд не! заход1в щодо належного виконання цього Договору.
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Цей Догов1р вважаеться укладеним 1 набирае чинност1 з моменту иого
подписания Сторонами та д!е до « 0 / »
Ь2
^О
0 ^ р о к у . Д!я договору
пролонгована або припинена за взаемною згодою Сторш.
4.2
Закшчення строку ди Договору не звшьняе Сторони вщ вщповщальност! за
його порушення, яке мало мюце шд час дп цього Договору.
4.3
Якщо шше не передбачено цим Договором або чинним в Украш1
законодавством, зм1ни та доповнення до цього Договору можуть бути внесет тшьки за
домовлешстю Стор1н?яка оформлюеться додатковою угодою.
4.4
Змши та доповнення до цього Договору набирають чинност1 з моменту
належного оформления Сторонами вщповщно! додатковоТ угоди до цього Договору, якщо
шше не встановлено у самш додатковш угод!, цьому Договор! або у чинному законодавствх
Украши.
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