УГОДА
ПРО ЗАМІНУ СТОРОНИ ДОГОВОРУ
м. Київ

«

20_ року

»

Товариство з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ», надалі «Виконавець», в особі юрисконсульта
юридичного відділу Лавроненко Сніжани Романівни , яка діє на підставі довіреності № 659/ю від 02.01.2020 року, з
однієї сторони,
, надалі «Замовник», в особі
з іншої сторони

, що діє на підставі

та
, надалі «Новий Замовник», в особі
з третьої сторони,

, що діє на підставі

разом іменовані «Сторони», а кожен окремо «Сторона», уклали цю Угоду від « »
20_року (надалі –«Угода»)
про заміну сторони Договору №
від « _»
20_р. (надалі - Договір) про наступне:
1. Сторони погодилися, що Замовник, зі згоди Виконавця передає, а Новий Замовник приймає на себе всі права,
зобов’язання та відповідальність Замовника згідно з Договором.
2. З моменту підписання Сторонами цієї Угоди Новий Замовник стає Стороною Договору і є повним
правонаступником Замовника відносно його прав та обов’язків по Договору.
3. Замовник погоджується протягом 3 (трьох) робочих днів з дати підписання цієї Угоди передати Новому
Замовнику оригінал Договору, а також інші документи та інформацію, які є необхідними для виконання Договору.
4. Станом на дату підписання цієї Угоди Сторони підтверджують, що заборгованості за Договором між Замовником
і Виконавцем немає. Претензій Сторони один до одного щодо умов виконання Договору не мають.
5. З моменту набрання чинності цією Угодою, Замовник втрачає, а Новий Замовник набуває право вимагати
виконання Виконавцем своїх обов’язків по Договору в обсязі невиконаного зобов’язання; Замовник перестає, а
Новий Замовник починає нести договірні зобов’язання та відповідальність за невиконання зобов’язань, які
виникли з моменту набуття чинності цією Угодою, а також тих, що виникнуть у майбутньому. Замовник несе
відповідальність лише за зобов’язаннями, що виникли до моменту набуття чинності цією Угодою.
6. Права, зобов’язання та відповідальність Сторін по Договору переходять до Нового Замовника в тому обсязі, в
якому вони належали Замовнику до набуття чинності цією Угодою.
7. Угода набуває чинності з моменту її підписання та діє до повного виконання Новим Замовником та Виконавцем
прийнятих відповідно до Договору зобов’язань, умови якого стають обов’язковими для Нового Замовника.
8. Дана Угода є невід’ємною частиною Договору, складена при повному розуміння Сторонами її умов та
термінології, українською мовою у трьох автентичних примірниках по одному для кожної із Сторони.
9. Реквізити та підписи Сторін
Виконавець
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