Д О Г О В І Р  № 
про  надання  біржової  інформації

   м. Вінниця									“__” _______ 20__ р.

	Вінницька товарна універсальна біржа,  яка  іменується  надалі  ВИКОНАВЕЦЬ,  в особі президента  Ропотілова Віталія  Васильовича,  що  діє  на  підставі  Статуту біржі, з однієї сторони і ______________________________________________________, яке іменується надалі ЗАМОВНИК, в особі директора ____________________________________________,  що  діє  на підставі _______________, з другої сторони, уклали цей  договір про наступне:

I. Предмет договору.

	1.1. ЗАМОВНИК замовляє, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає  на  себе  зобов'язання  по    наданню ЗАМОВНИКУ біржової інформації.

	1.2. Інформація включає в себе:


Перелік інформації
вартість

котирувальні ціни на сільгосппродукцію та продукти  ї ї переробки;
60 грн

результати торгів на ВТУБ;
30 грн

результати торгів на біржах України;
30 грн

ціни на біржах світу.
30 грн
(для вибору  необхідної інформації потрібно поставити відмітку [Х])

	1.3. ВИКОНАВЦЕМ може бути надана ЗАМОВНИКУ також  інша, необумовлена цим договором,  інформація по домовленості сторін.

II. Права та обов'язки сторін.

	2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується щотижнево надавати біржову інформацію, обумовлену п.1.2. цього договору.

	2.2. При наявності у ЗАМОВНИКА комп’ютера  сумісного з IBM PC/AT, а також електронної адреси,  інформація може отримуватися від ВИКОНАВЦЯ  електронною поштою, інформація може також надаватися по факсу (ЗАМОВНИК дзвонить ВИКОНАВЦЮ).   
       	В випадку відсутності у ЗАМОВНИКА технічних засобів зв’язку, інформація передається письмово через кур’єра ЗАМОВНИКА. 

III. Розмір і порядок  розрахунків.

	3.1.  ЗАМОВНИК оплачує інформаційні послуги за цією угодою  в розмірі  _____________ (________________________________) гривень (в тому числі ПДВ) в місяць,  шляхом перерахування коштів на р/р ВИКОНАВЦЯ в строк до 5 числа поточного місяця.

IV. Відповідальність сторін.

	4.1. У випадку порушення цієї Угоди однією  із  сторін,  інша  сторона  має право стягнути з іншої сторони збитки  нанесені  таким  порушенням,  а  також  в односторонньому порядку розірвати цей договір, попередивши іншу сторону за три місяці до дня розірвання договору.

	4.2. За просрочку оплати інформаційних послуг  ЗАМОВНИК сплачує на користь ВИКОНАВЦЯ пеню  в розмірі подвійної облікової ставки  Національного банку України.

V. Інші умови.

	5.1. Ця угода може бути змінена або розірвана за взаємною згодою сторін.

	5.2. Ця угода може бути розірвана з ініціативи однієї з сторін, при умові попередження другої Сторони не меньше ніж за три  місяці до дня розірвання  договору та проведення розрахунків обумовлених цим договором.

	5.3. Вся інформація, отримана на стадії укладнення та виконання цієї угоди, визначається сторонами як конфіденційна.
	Сторони несуть матеріальну відповідальність за порушення конфіденційності.

	5.4. Угоду складено у 2-х примірниках, по одному примірнику для  кожної  із сторін.

VІ. Строк дії договору

6.1. Термін дії даного договору встановлюється з дня його підписання до 31 грудня 20__ року.

VII. Реквізити сторін

              ВИКОНАВЕЦЬ                                  			ЗАМОВНИК

ТБ "Вінницька товарна універсальна біржа"	_______________________________________
		_______________________________________

     21036 м.Вінниця, 
     вул. Хмельницьке шосе, 23       	_______________________________________
     п/р 26000165114 в 
     ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ	в 	___________________________________
     МФО 380805                              	МФО 	________________________________
     ЗКПО 13298478	ЗКПО	________________________________

     телефон   (0432)  35-12-21            	телефон 	______________________________
     факс       (0432)  52-45-54            	факс 	_________________________________
	
	E-mail: vtub@inboxl.vn.ua
	http://www.vtub.vinnica.ua

     Президент  ВТУБ    	
	


     ______________В.В.Ропотілов             		__________________ 


