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ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про надання фінансового кредиту
(для юридичних осіб)
м. Шпола

«___» __________________ 20__ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІВА
КАПІТАЛ», ідентифікаційний код – 40860735, місцезнаходження: _________________, в особі Директора
–_________________, який діє на підставі Статуту (надалі – Кредитодавець), з однієї сторони, та
___________________________________________________________________________,
(назва та місцезнаходження юридичної особи)
в особі_______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі_____________________________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
(надалі – Позичальник), з іншої сторони,
надалі разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, - уклали цей Договір про надання фінансового кредиту
(надалі – Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику суму коштів у розмірі ____________________
(______________________________________________) гривень на засадах строковості, поворотності,
цільового характеру використання, оплатності (надалі - Кредит), а Позичальник зобов'язується повернути
Кредит, сплатити проценти за користування Кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі, а також виконати
в повному обсязі інші зобов’язання в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Кредит використовується Позичальником на __________________________.
1.3. Позичальник гарантує, що на момент підписання цього Договору відсутні обставини, що створюють
ризик неналежного виконання умов цього Договору (відкриті судові та/або виконавчі провадження щодо
стягнення майна з Позичальника тощо), про які він не повідомив Кредитодавця.
1.4. Підписанням даного Договору Позичальник підтверджує, що до підписання цього Договору,
Кредитодавець ознайомив Позичальника з усіма умовами Договору, ці умови йому зрозумілі, він із ними
погоджується та повністю приймає.
2. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ
2.1. Плата за користування Кредитом за цим Договором становить ___ процентів річних від загальної суми
виданого Кредиту, зазначеної в п. 1.1 даного Договору.
2.2. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів користування Кредитом, за
виключенням дня видачі Кредиту, та з урахуванням дня повернення Кредиту
2.3. Плата за користування Кредитом є фіксованою та незмінною протягом усього строку дії цього
Договору.
2.4. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням кількості днів у календарному
році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
2.5. Оплата послуг, третіх осіб, пов’язаних із укладанням та виконання даного Договору (а саме державні
мита, нотаріальні послуги, страхові платежі, послуги оцінювача тощо), здійснюється Позичальником.

3. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ НАДАННЯ КРЕДИТУ
3.1. Кредит надається строком на ___________ (_________________) календарних (місяців/днів/років)
з «___»__________20___р. по «___»____________20___р.
3.2. Кредитодавець зобов’язується видати Позичальнику Кредит протягом 3 (трьох) банківських днів із дня
підписання цього Договору.
3.3. Кредит надається Позичальнику шляхом безготівкового перерахування суми Кредиту в повному обсязі
на рахунок, вказаний Позичальником у заяві про отримання Кредиту.
3.4. Датою видачі Кредиту є дата зарахування на банківський рахунок Позичальника, указаний у заяві про
отримання Кредиту, відповідної суми коштів, передбаченої п. 1.1 Договору, списаної з рахунку
Кредитодавця.
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
4.1.У якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань щодо повернення Кредиту, сплати
нарахованих процентів за користування Кредитом, пені, а також інших зобов’язань за цим Договором
виступає _______________________, відповідно до Договору _________ №__ від _____________, укладеного
(застава, порука, гарантія)
між ___________ та __________ (надалі - _____________________________________________________).
(позичальник (у разі укладення з ним договору застави),поручитель, гарант)
4.2.Порядок та умови виконаннязобов’язаньвизначених п. 4.1. цього Договору визначається Договором
__________________ №__ від ___________________ та регулюється нормами чинного законодавства
України.
4.3.Відповідальність за оформлення Договору _________________ у відповідності до вимог цього
(поруки, застави, гарантії)
Договору та чинного законодавства України та всі витрати, пов’язані з таким оформленням, покладаються
на Позичальника.
5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ
5.1. Протягом строку, передбаченого п. 3.1 цього Договору, Позичальник зобов’язаний здійснювати
повернення Кредиту та сплачувати проценти за його користування частинами в розмірах, порядку та в
строки, визначені згідно Графіка платежів, що є Додатком № 1 до цього Договору та є його невід’ємною
частиною.
5.2. Датою повернення (погашення) всієї суми Кредиту, процентів за його користування та інших
обов’язкових платежів, передбачених цим Договором, є дата зарахування в повному обсязі коштів,
передбачених даним Договором, на банківський рахунок Кредитодавця, зазначений у Розділі 13 даного
Договору.
5.3. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіка платежів припадає на вихідний (святковий,
неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими)
днями робочий день Кредитодавця й це не вважається порушенням Графіка платежів.
5.4. Погашення Кредиту та процентів за користування Кредитом, у разі наявності простроченої
заборгованості за Кредитом та/або заборгованості по сплаті процентів за користування ним, здійснюється в
наступній черговості:
5.4.1. у першу чергу відшкодовуються витрати Кредитодавця, пов'язані з поверненням виданого Кредиту;
5.4.2. у другу чергу сплачуються проценти й неустойка (пеня);
5.4.3. у третю чергу сплачується основна сума боргу.
5.5. У випадку перерахування коштів на погашення Кредиту та/або процентів та/або інших платежів за
Кредитом у порушення вищевказаної черговості з вини Позичальника, Кредитодавець вправі самостійно
перерозподілити кошти Позичальника, що надійшли, відповідно до черговості, викладеної в п. 4.4 цього
Договору.
5.6. Закінчення строків для сплати Кредиту та/або процентів за користування Кредитом (згідно Графіка
платежів) не зупиняє нарахування процентів за фактичне число календарних днів користування Кредитом,
за виключенням дня видачі Кредиту, крім випадку, якщо Кредитодавець прийме письмове рішення про
ненарахування процентів за користування Кредитом у даній ситуації.
5.7. Позичальник проводить погашення Кредиту та процентів за користування Кредитом шляхом
безготівкового перерахування суми Кредиту та процентів за користування Кредитом на банківський рахунок
Кредитодавця, зазначений у Розділі 13 цього Договору.
5.8. Усі розрахунки між Сторонами проводяться виключно в національній валюті України - гривні.
5.9. Дострокове повернення Кредиту.
5.9.1. Дострокове повернення Кредиту може відбуватися за ініціативою Позичальника у випадках,
передбачених цим Договором, а також за ініціативою Кредитодавця у випадках, передбачених п. 6.4.4
даного Договору.
5.9.2. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути Кредит у
спосіб, погоджений Сторонами, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.
5.9.3. Про намір дострокового повернення Кредиту Позичальник зобов’язаний попередньо повідомити
Кредитодавця в письмовій формі.
5.9.4. У разі дострокового повернення Кредиту Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти за
користування Кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних із обслуговуванням та погашенням Кредиту, за
період фактичного користування Кредитом.

5.9.5. Достроково надані Кредитодавцю кошти в день їх надходження на його банківський рахунок із метою
погашення заборгованості за цим Договором, спрямовуються в рахунок повернення Кредиту відповідно до
умов цього Договору, при цьому пропорційно зменшуються всі наступні частини Кредиту, які підлягають
поверненню Позичальником відповідно до Графіку платежів, наведеного в Додатку №1 до цього Договору,
після чого Сторони підписують Додаткову угоду про викладення Графіку платежів у новій редакції.
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Позичальник, крім обов'язків, передбачених іншими розділами цього Договору, зобов'язаний:
6.1.1. Використовувати Кредит за цільовим призначенням.
6.1.2. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового використання
Кредиту.
6.1.3. Вчасно здійснювати платежі, спрямовані на погашення Кредиту й процентів за користування
Кредитом, відповідно до Графіка платежів.
6.1.4. Письмово повідомляти Кредитодавця про зміну реквізитів, указаних у цьому Договорі, у тому числі:
найменування, адреси місцезнаходження, банківських реквізитів, контактних телефонів та
іншої
інформації, зміна якої здатна вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, у строк
протягом 10 (десяти) робочих днів із моменту їх виникнення.
6.1.5. Дотримуватися положень цього Договору протягом усього строку його дії.
6.1.6. Повернути в повному обсязі Кредит із нарахованими процентами за фактичний час його
використання та нарахованою пенею в термін, визначений п. 3.1 цього Договору.
6.1.7. Надати Кредитодавцю підтвердження про ознайомлення з інформацією, надання якої передбачено
даним Договором, у письмовій формі.
6.2. Позичальник має право:
6.2.1. Достроково повернути Кредит повністю або частково та сплатити проценти за користування
Кредитом виходячи з фактичного залишку й строку користування Кредитом, включаючи день погашення.
6.2.2. Відмовитися від одержання Кредиту частково або в повному обсязі, письмово повідомивши про це
Кредитодавця до моменту перерахування Кредитодавцем Кредиту на банківській рахунок Позичальника.
6.2.3. Вимагати в Кредитодавця надання інформації, що стосується його прав відповідно до цього
Договору.
6.2.4. Отримувати на письмовий запит інформацію про поточний стан своєї заборгованості за цим
Договором, але не частіше, ніж 1 раз на місяць.
6.3. Кредитодавець, крім обов'язків, передбачених іншими розділами цього Договору, зобов'язаний:
6.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміну реквізитів, указаних у цьому Договорі.
6.3.2. Інформація про платежі, що надається Позичальнику Кредитодавцем, обов’язково має включати базу
розрахунку платежів (суму, на підставі якої робиться відповідний розрахунок, зокрема суму наданого
Кредиту, суму непогашеного Кредиту тощо).
6.3.3. На вимогу Позичальника безоплатно надати йому копію проекту даного Договору в паперовому або
електронному вигляді (за вибором Позичальника). Це положення не застосовується, якщо Кредитодавець на
момент вимоги має підстави не продовжувати або не бажає продовжувати процес укладення Договору з
Позичальником.
6.3.4. Кредитодавцю забороняється вимагати дострокового погашення несплаченої частини боргу за
Кредитом та розривати в односторонньому порядку Договір у разі незгоди Позичальника з пропозицією
Кредитодавця збільшити процентну ставку або інший платіж, передбачений Договором, у тому числі,
Графіком платежів.
6.4. Кредитодавець має право:
6.4.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.
6.4.2. Перевіряти кредитоспроможність Позичальника шляхом запитування інформації/документів про
фінансовий стан Позичальника (зокрема, фінансової звітності за останній звітний період тощо);
6.4.3. Відмовитися від надання Позичальникові передбаченого Договором Кредиту частково або в повному
обсязі в разі порушення процедури визнання Позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які
явно свідчать про те, що наданий позичальникові кредит своєчасно не буде повернений;
6.4.4. Вимагати дострокового повернення Кредиту та сплати процентів за весь фактичний строк
користування Кредитом або дострокового розірвання цього Договору у випадку наявності хоча б однієї із
зазначених обставин:
6.4.4.1. використання Позичальником Кредиту не за цільовим призначенням;
6.4.4.2. затримання сплати Позичальником частини Кредиту та/або процентів за користування Кредитом на
строк, що перевищує ____ (_____________) місяці;
6.4.5. Здійснювати відступлення права вимоги за даним Договором третім особам, у порядку,
передбаченому законодавством України.
6.4.6. Розкривати інформацію стосовно Позичальника, яка становить комерційну таємницю та/або іншу
конфіденційну інформацію, виключно в порядку та на умовах,передбачених чинним законодавством
України.
6.4.7. Без згоди Позичальника ознайомлювати з умовами цього Договору:
6.4.7.1. страховиків, які відповідно до договорів, укладених з Кредитодавцем, страхують його ризики (за
наявності);

6.4.7.2. третіх осіб, до яких переходить право вимоги до Позичальника на підставі відповідного правочину,
укладеного з Кредитодавцем;
6.4.7.3. органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг в порядку та на умовах,
передбачених законодавством України.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання та скріплення печатками Сторін (у разі наявності)
та діє до дати повернення Позичальником у повному обсязі суми Кредиту та плати за користування
Кредитом, однак у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим
Договором.
7.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке
мало місце під час дії цього Договору.
8. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН
8.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного
законодавства України.
8.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням законодавства України та умов, визначених змістом цього Договору.
8.3. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов'язань згідно цього Договору,
винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані цим збитки, включаючи упущену вигоду.
8.4. У разі прострочення Позичальником строків сплати чергових платежів, визначених цим Договором, а
також прострочення строків повернення Кредиту, визначених цим Договором зокрема, згідно Графіка
платежів, що є Додатком №1 до даного Договору, Позичальник сплачує Кредитодавцю пеню в розмірі ____
відсотка від простроченої суми за кожний день прострочення, починаючи з _____ календарного дня такого
прострочення.
8.5. У випадку неповернення фінансового кредиту, у разі якщо Договором про надання фінансового
кредиту передбачено один із видів забезпечення виконання зобов’язань (застава, порука, гарантія),
Товариство має право:
8.5.1. у разі укладання договору застави - звернути стягнення на предмет застави, у тому числі,
реалізувати його, у відповідності до законодавства України та умов договору застави;
8.5.2. у разі укладання договору поруки - звернутися до поручителя з вимогою про виконання ним
зобов’язань за Договором про надання фінансового кредиту замість позичальника, у відповідності до
законодавства України та умов договору поруки;
8.5.3. у разі укладання договору гарантії - звернутися до гаранта з вимогою про виконання ним
зобов’язань за Договором про надання фінансового кредиту замість позичальника, у відповідності до
законодавства України та умов договору гарантії.
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Усі спори, що виникають із цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між
Сторонами.
9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку
відповідно до чинного законодавства України.
10. ПОРЯДОК ЗМІНИ Й ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Зміна та/або розірвання цього Договору в односторонньому порядку не допускаються, крім випадків,
передбачених цим Договором та/або законодавством України.
10.2. Сторона, яка вважає за необхідне змінити Договір, повинна надіслати пропозицію про це другій
Стороні за Договором.
10.3. Сторона Договору, яка отримала пропозицію про зміну Договору, протягом (20) двадцяти календарних
днів після отримання пропозиції повідомляє другу Сторону Договору про результати її розгляду.
10.4. Внесення змін до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових угод.
10.5. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення
Кредиту та сплати процентів за користування Кредитом.
10.6. Кредитодавець має право достроково розірвати цей Договір лише в разі настання обставин, визначених
у цьому Договорі.
10.7. Дія цього Договору припиняється:
10.7.1. Після повного виконання Сторонами власних обов’язків згідно цього Договору.
10.7.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору.
10.7.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному цим Договором.
11. ГАРАНТІЇ СТОРІН
11.1. Підписанням цього Договору Кредитодавець підтверджує:
11.1.1. У нього є всі необхідні ліцензії й дозволи, необхідні для видачі та обслуговування кредиту за цим
Договором;
11.1.2. Цей Договір підписаний із боку Кредитодавця уповноваженою на те особою та підписання цього
Договору не є перевищенням її повноважень.
11.2. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує наступні обставини:
11.2.1. Свою здатність виконувати умови цього Договору;

11.2.2. Цей Договір не суперечить будь-яким договірним обмеженням, що є обов'язковими для
Позичальника;
11.2.3. Позичальник володіє всіма необхідними документами, правами та повноваженнями, які необхідні для
оформлення даного Договору;
11.2.4. Відсутні будь-які перешкоди для виконання Договору на день його підписання;
11.2.5. На день підписання Договору відсутні будь-які судові провадження (спори), розслідування з боку
правоохоронних та/або контролюючих органів, що можуть істотно та/або негативно впливати на фінансовий
стан та платоспроможність Позичальника;
11.2.6. Надані Позичальником Кредитодавцю документи для розгляду питання про кредитування та інші
документи, пов'язані з обслуговуванням Кредиту, не містять будь-яких недостовірних відомостей, складені
та/або отримані в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
11.2.7. Позичальник повністю розуміє всі умови цього Договору, свої права та обов’язки за цим Договором,
приймає їх та погоджується з ними;
11.2.8. Позичальник не обмежений у дієздатності та укладання цього Договору не потребує узгодження з
третіми особами.
11.2.9. Підписанням цього Договору, Позичальник підтверджує надання Кредитодавцем інформації,
визначеної в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», відповідно до вимог чинного законодавства України.
12. IНШI УМОВИ
12.1. Умови цього Договору є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на
підставах, передбачених законодавством України.
12.2. Цей Договір розроблений відповідно до вимог чинного законодавства України та Внутрішніх правил
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, затверджених Протоколом
Загальних зборів Учасників №19/06 від 19 червня 2017 року.
12.3. Цей Договір складено у 2 (двох) оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, що мають
однакову юридичну силу. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує отримання 1 (одного)
оригінального примірника Договору.
12.4. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами та діє до повного виконання
Сторонами власних обов’язків за цим Договором.
12.5. До правовідносин, пов'язаних із укладанням та виконанням цього Договору застосовується строк
позовної давності тривалістю в 3 (три) роки та може бути збільшений за домовленістю Сторін.
12.6. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін із питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
12.7. Підписанням цього Договору, Позичальник надає згоду на передачу в бюро кредитних історій
інформації та відомостей про виконання ним зобов’язань, передбачених цим Договором, з метою
формування кредитної історії Позичальника, у відповідності до Закону України «Про організацію
формування та обігу кредитних історій».
13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:
КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

Назва:
Адреса:
Тел.:
Ідентифікаційний код :
р/р №
відкритий в
МФО

Назва:
Адреса:
Тел.:
Ідентифікаційний код:
р/р №
відкритий в
МФО

ЗА КРЕДИТОДАВЦЯ

ЗА ПОЗИЧАЛЬНИКА

___________________/________________/

___________________/________________/

(підпис)
м.п.

(прізвище, ініціали)

(підпис)
м.п.

(прізвище, ініціали)

ДОДАТОК №1
до Договору про надання фінансового кредиту
(для юридичних осіб)
№ ________ від «___» ____________ 20__ року
ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ
за Договором про надання фінансового кредиту
№ ________ від «___» ____________ 20__ року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІВА
КАПІТАЛ», ідентифікаційний код – 40860735, місцезнаходження:______________, в особі Директора –
____________________, який діє на підставі Статуту (надалі – Кредитодавець), з однієї сторони, та
________________________________________________________________________,
(назва та місцезнаходження юридичної особи)
в особі_______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі_____________________________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
(надалі - Позичальник), з іншої сторони,
надалі разом - Сторони, а кожен окремо - Сторона, домовилися про повернення Позичальником Кредиту за Договором № ______ від «___» _______ 20__
року, у наступних розмірах та в строки:

№

Дата погашення

Період

Погашення
суми кредиту

Погашення
відсотків за
користування
кредитом

Загальна сума
погашення
заборгованості

Залишок
заборгованості
за кредитом

1.
2.
3.
4.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЬНИК

Назва:
Адреса:
Тел.:
Ідентифікаційний код :
р/р №
відкритий в
МФО

Назва:
Адреса:
Тел.:
Ідентифікаційний код:
р/р №
відкритий в
МФО

ЗА КРЕДИТОДАВЦЯ

ЗА ПОЗИЧАЛЬНИКА

___________________/________________/

___________________/________________/

(підпис)
м.п.

(прізвище, ініціали)

(підпис)
м.п.

(прізвище, ініціали)

ДОДАТОК №2
до Договору про надання фінансового кредиту
(для юридичних осіб)
№ ________ від «___» ____________ 20__ року

Повідомлення
про відмову від укладення договору про надання фінансового кредиту

__________________________________________________________________________________,
(назва та місцезнаходження юридичної особи)
в особі_____________________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _________________________________________________, (надалі – Позичальник),
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
користуючись правом, передбаченим п. 6.2.2 Договору про надання фінансового кредиту № _______ від
«___» _________ 20__ року (надалі – Договір),
відмовляється від укладення Договору, який було укладено між ____________________ та
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІВА КАПІТАЛ»
(надалі – Кредитодавець).
Про порядок та наслідки відмови від укладення Договору повідомлено Позичальника в належній, доступній
та зрозумілій для нього формі.
Позичальник:
________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

Повідомлення складено та підписано Позичальником у 2 (двох) примірниках.
Другий примірник підлягає поверненню Позичальнику з відміткою Кредитодавця про отримання.
«____» __________________ 20__р.
Отримано: __ год. __ хв., «____» _______________ 20__р.
Директор
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІВА
КАПІТАЛ»

________________________
(підпис, М.П.)

______________

