
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

З _______________________________________________________________ 

 м. Харків                                                      « ___» ________________201_р 

Замовник:________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в особі______________________________________________________________ 

що діє на підставі _______________________________________________ з одного боку, і 

Виконавець:      ТОВ «ОРГАНІКСТОР»,  в особі генерального директора 

Кірпільова Максима Володимировича, що діє на підставі Уставу, з іншого 

боку, що разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке: 

1. Предмет Договору 

1.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується надавати Замовникові 

послуги, а Замовник зобов'язується їх прийняти і оплатити в порядку, 

передбаченому цим Договором. 

1.2. За цим Договором Виконавець надає Замовнику такі послуги: 

1.2.1._________________________________________________________ 

1.2.2.______________________________________________________________________________ 

1.2.3.______________________________________________________________________________ 

2.Права та обов'язки Виконавця 

2.1.Якісно та вчасно надавати передбачені у п. 1.2 Договору послуги 

Замовнику. 

2.2.У разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню 

своїх обов'язків за цим Договором, негайно 

повідомити про це Замовника. 

2.3.Вживати будь-яких Інших необхідних заходів, потрібних для належного 

виконання своїх зобов'язань за Договором. 

2.4.Підписувати і передавати Замовнику акти про надані послуги.  

2.5. У разі необхідності перед проведенням дезінсекційних обробок  

приміщення, видати Замовнику санітарні рекомендації для підготовки 

приміщення до проведення обробок. Виконання Державних санітарних 

рекомендацій обов'язково, а в іншому випадку Виконавець не несе 

відповідальності за ефективність виконуваних робіт. 

2.6.Застосовувати для проведення обробок  якісні дезінсекційні засоби, 

дозволені до застування на території  України. Рішення про використання того 

чи іншого засобу в кожному конкретному випадку Виконавець приймає 

самостійно без погодження з Замовником. 

2.7.У разі необхідності, перед проведенням обробки проводити обстеження 

об'єкта з метою досягнення найбільшої ефективності проведених робіт і 

контролю якості. Рішення про необхідність проведення даного обстеження 

об'єкта приймає Виконавець за погодженням із Замовником. 



2.8.Виконавець має право не приступати до надання послуги або призупинити 

її у випадках, коли невиконання Замовником своїх обов'язків за Договором 

перешкоджає виконанню Договору. 

2.9.Розірвати Договір із Замовником у разі невиконання останнім істотних 

умов. При цьому, перерахована Замовником сума за Договором назад не 

повертається. 

2.10.Виконавець має право вимагати оплати Замовником своєї послуги в 

порядку, передбаченому цим Договором. 

3.Права та обов'язки Замовника 

3.1.Надати Виконавцю на його вимогу всю інформацію, яка потрібна йому для 

належного виконання зобов'язання з надання 

передбачених цим Договором послуг. 

3.2.За потреби забезпечити Виконавця всім необхідним для виконання своїх 

обов'язків за цим Договором належним чином. 

3.3.Приймати від Виконавця послуги, що надаються ним за цим Договором. 

3.4.Оплачувати надані Виконавцем послуги на умовах та в порядку, 

визначеному цим Договором. 

3.5.Виконати всі вимоги Санітарного припису, виданого йому Виконавцем 

згідно п.2.5. цього Договору. Замовник зобов'язується провести закладення 

щілин, нір і інших отворів, через які можлива міграція гризунів і (або) комах. 

3.6.Забезпечити своєчасний доступ Виконавця в усі приміщення на об'єкті, де 

проводяться обробки; необхідну освітленість і безпеку робіт (в тому числі 

електробезпека) і, в разі необхідності, забезпечити відсутність людей на 

об'єктах, де проводиться обробка. 

3.7.Про всі несправності систем електропостачання, водопостачання, 

опалення, а також інших систем і комунікацій на об'єкті, що підлягають 

обробці, які можуть перешкодити проведенню обробок і (або) представляють 

реальну або потенційну небезпеку, Замовник зобов'язаний попередити 

співробітників Виконавця завчасно. 

3.8.При знаходженні співробітників Виконавця на об'єкті, забезпечити їх 

повну безпеку 

3.9.Забезпечити збереження знарядь лову, отруєних приманок і інших засобів, 

що застосовуються Виконавцем при обстеженні об'єкта і проведення обробок. 

У разі необхідності, на час проведення обробок, Замовник виділяє Виконавцю 

приміщення для тимчасового зберігання деззасобів, особистих речей, і зміни 

одягу. 

3.10.Замовник зобов'язаний самостійно провести інструктаж і проінформувати 

осіб, що знаходяться на оброблюваному об'єкті про факт проведення на об'єкті 

дезобробок і про необхідність дотримання заходів безпеки. 

3.11.Замовник має право отримувати консультації з питань санітарно-



профілактичних заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

проведених робіт. 

4. Ціна та порядок оплати послуг 

4.1.Вартість послуг визначається Сторонами за фактом їх надання і фіксується 

в актах про надані послуги. 

4.2.Акти про надані послуги підписуються Сторонами в день виконання робіт 

до початку обробок. 

4.3.Замовник зобов'язаний оплатити визначену в акті про надані послуги 

вартість послуг протягом 3 днів з моменту підписання акту безготівковим 

розрахунком. 

5. Відповідальність та порядок вирішення спорів 

5.1.Сторони цього Договору несуть відповідальність за невиконання чи 

неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до 

чинного законодавства. 

5.2.У  випадках, коли площа необроблених з вини Замовника приміщень 

перевищує 5% (п'ять відсотків) від загальної заявленої площі об'єкта, 

Виконавець не гарантує якість наданої послуги, а Замовник проводить 

додаткову оплату обробок, необхідних для підтримання об'єкта Замовника в 

належному санітарному стані. 

5.3.Виконавець не несе жодної відповідальності за шкоду, заподіяну 

використовуваними засобами, обладнанню, товарам  і будь-яким іншим 

цінностям, що належать замовнику і (або) третім особам. 

5.4.Всі спори, що виникають з цього Договору, Сторони вирішують шляхом 

переговорів. У разі неможливості досягти згоди 

шляхом переговорів Сторона має право звернутися до суду. 

6. Інші умови 

6.1.У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються 

чинним законодавством України. 

6.2.Цей Договір укладений у двох примірниках по одному для кожної із 

Сторін. 

6.3.Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє протягом 12 

місяців. 

6.4.Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін. 

Одностороннє розірвання Договору допускається лише у 

випадках, передбачених цим Договором та законодавством України. 

6.5.Будь-яка із Сторін має право розірвати цей договір в односторонньому 

порядку, попередньо письмово повідомивши про це 

другу сторону за 5 днів. 

 

 

 


