
  

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ  № __/__-с 
 

м. Одеса                                                                                                      „__” _______2014р.                                                                               
 

_______________ «_______                       », надалі іменується "Замовник",  в особі  Генерального  
директора _______________________  що діє на підставі Статуту ,з одного боку,   
та ФОП Лужанський Сергій Юрійович , надалі іменується  "Виконавець", з другого боку, в 
подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона", уклали цей Договір про 
надання послуг ,надалі іменується "Договір", про таке:  
                                               
                                            1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1 В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Виконавець зобов'язується  за завданням 

Замовника протягом визначеного в Договорі строку надавати за плату наступні послуги (надалі 
іменуються "послуги") :  
 Технічне обслуговування, ремонт рефрижераторних контейнерів та постачання 

запчастин по зверненню замовника.      
     а Замовник зобов'язується оплачувати такі послуги протягом 3-х календарних днів з моменту 
отримання  послуг. 
                                            

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
2.1. Виконавець зобов'язаний: 
- надавати Замовнику визначені цим Договором послуги в строк не пізніше  24 годин  з  

моменту звернення; 
- забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимог, яким такі послуги повинні 

відповідати; 
- при неможливості в передбачений цим Договором строк надати послуги, негайно 

повідомити про це Замовника шляхом письмового повідомлення. 
2.2 Виконавець  несе гарантійні обов’язки за надані послуги  протягом 6  місяців з дня 

надання послуг. 
2.3. Виконавець має право: 
- отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором; 
- отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором. 
2.4. Замовник зобов'язаний: 
- Надавати Виконавцю, не пізніше, ніж за 24 годин до надання послуг, заявку на 

проведення ТО (додаток № 2) з письмового сповіщення. Заявка на надання послуг та письмове 
сповіщення подаються по факсимільному зв’язку чи електронній пошті,. У заявці повинні бути 
вказані: 

− місце надання послуг; 
− відповідальний за операцію зі сторони Замовника; 
− причина звернення. 
- У випадку надання послуг на об’єктах Замовника,  надати  спеціалістам   Виконавця  
безперешкодний  доступ к Обладнанню. 
- приймати від Виконавця результати надання послуг, якщо надані послуги відповідають 

умовам Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строк, передбачені цим Договором; 
- забезпечувати Виконавця інформацією та супроводжуючими документами, необхідних  

для надання послуг. 
2.5. Замовник має право: 
- відмовитися від прийняття результатів надання послуг, якщо надані послуги не 

відповідають умовам Договору. 
 

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙМАННЯ 
3.1. Замовник проводить оплату згідно виставленого рахунку, та акту наданих послуг (Додаток № 
3).   

    
3.2 Вартість послуг визначається згідно Специфікації (Додаток № 1), що є невід’ємною частиною 
ДОГОВОРУ. 



  

3.4 Розрахунок затраченого часу на ремонт визначається специфікацією та розрахунками часу 
згідно з нормативами виробників такими як: ThermoKing, Carrier, StarCool, Daikin. У випадку якщо 
проведена робота не визначена у розрахунку часу виробника, оплачується згідно специфікації. У 
разі як що монтаж-демонтаж запасних частин ускладнений застарілістю кріпильних вузлів (іржа, 
деформування), тоді додатковій час нараховується  та оплачується с гідно специфікації. 
3.3 Вартість витратних матеріалів  вказується в  акті  наданих послуг(Додаток №3).   
3.4. Здавання послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом 
виконаних робіт( Додаток №3) , який підписується повноважними представниками Сторін  після 
фактичного надання послуг.  

 
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується 
"порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) 
чинним в Україні законодавством.  

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто 
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її 
вини (умислу чи необережності).  

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, 
якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього 
Договору. 

4.2. У випадку порушення строку надання послуг Виконавець сплачує Замовнику штраф у 
розмірі облікової ставки НБУ за кожен день порушення п.2.2. Договору  від дня отримання  
коштів.  
 

                                                5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом 

переговорів між Сторонами. 
5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в 

судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до 
чинного в Україні законодавства. 

 
                                               6. ДІЯ ДОГОВОРУ 

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання 
Сторонами та  діе до  31.10.2014 р.  

6.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.  

6.3. Зміни до Договору  можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка 
оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

6.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій 
угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві. 

6.5. Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється 
додатковою угодою до цього Договору. 

6.6. У випадку якщо жодна із Сторін не заявить про припинення Договору за місяць до 
закінчення терміну його дії, Договір автоматично пролонгується на кожен наступний календарний 
рік.    

 
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. На момент укладання цього договору Виконавець застосовує спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності та відноситься  до 3-ої групи платників єдиного податку, та має 
право здійснювати господарську діяльність за наступними видами діяльності за кодами КВЕД ДК 
009:2010:  46.14, 47.19, 46.90, 46.69, 85.59, 33.12, 52.10, 52.21, 52.24, 52.29, 68.20, 33.11, 33.12, 
33.19. 

 
7.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі 

http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/47/KVED10_47_19.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/46/KVED10_46_90.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/46/KVED10_46_69.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/33/KVED10_33_12.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/52/KVED10_52_10.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/68/KVED10_68_20.html


  

пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, 
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, 
регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а 
також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів 
добросовісності, розумності та справедливості. 

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, 
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін 
з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть 
братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору. 

7.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають 
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені 
їх печатками. 

7.4. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги 
виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін 
та скріплені їх печатками.  

7.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по 
одному для кожної із Сторін.  

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 

 
ВИКОНАВЕЦЬ 

 
 ФОП Лужанський Сергій Юрійович  
68000, Одеська обл., м. Іллічівськ, 
вул. Олександрійська, буд.2, кв.25 
Код № 2800614693 
р/р 26007373813.  
у АТ «Райффайзен Банк Аваль»                                         
в м. Київ,  МФО 380805 

 
 
 

Лужанський С.Ю. _______________ 

ЗАМОВНИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________   
 

                             
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             



  

Додаток № 1 
            до договору  № --/---с 
            від « -- » _______ 2014 р.  

 
Специфікація   

Вартість сервісних робіт  по  «нормо-годинам» 
Розрахунок затраченого часу на ремонт визначається згідно з нормативами 

виробників такими як: ThermoKing, Carrier, StarCool, Daikin. 
 

 Роботи Ціна без НДС 
A Перед рейсова Перевірка Pre-Trip Inspections (PTI)   400грн. 

  Повторна перед рейсова перевірка Mini Pre-Trip Inspections (MPTI) 200 грн. 
  Визначення несправності  Detection breakdowns 300 грн. 
  Вивантаження  файлу даних  Data downloading  400 грн. 

B Виїзд спеціаліста   
 Одеса, Іллічівськ Odessa, Illichevsk 0 грн. 
  Регіони Regions 4грн./км 

С Нормо-година  Labour costs  250 грн. 
Понаднормові години (Overtime rates )   

  після 18.00 after 18.00 150% 
  Вихідні, святкові holidays 200% 

D Програмне забезпечення   

 
Оновлення  програмного 
забезпечення    800 грн. 
 зміна  конфігурацій     800 грн. 

Е Корпусні роботи   250 грн./год 
 
 
 
 

 
«СОГЛАСОВАНО» 
ВИКОНАВЕЦЬ 
 
 
__________________ / ____________ 
М.П. 
 
 

                                                                                           
                                                                                
 

«СОГЛАСОВАНО» 
ЗАМОВНИК 
 
 
_________________ / _____________ 
М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
   



  

Додаток № 2  
            до договору  № --/---с 

            від « -- » ________ 2014 р. 
 

Заявка на сервісне обслуговування.   
          
      дата    
          
 Замовник     
          
просимо провести сервісне обслуговування на :      
          
Рефрижераторний контейнер  р.в.  марка   модель   номер   
          
          
Опис несправності    
    
     
          
Відповідальна особа    телефон   
          
Адреса:    
          

Розрахунок витрат на дорогу  за межами м. Одеса :  1 км = 5 грн.         виявлення не справності  300 грн.  
 
 

          
З умовами згоден         
Оплату гарантуємо         
          
 Замовник       Виконавець    
  

       
  
                         СПД Лужанський С.Ю. 

          
                    
Первинна оцінка несправності  
          
Необхідні роботи   
     
    
     
     
     
Витратні матеріали     
    
     
          
Вартість  1 години  витраченого часу  на  виконання робіт  (надання послуг)  становить   250 грн  
Вартість оновлення  програмного забезпечення  800 грн. 
Вартість зміни  конфігурацій   становить  800 грн.    

 

Виконавець                                                             Замовник  
СПД Лужанський Сергій Юрійович   

 

ДП  



  

 
Додаток № 3  

            до договору  № --/---с 
            від « -- » _______ 2014 р. 

 
Акт № ___ 

про приймання виконаних робіт  (наданих послуг) 
від  «     »                          201___   р. 

 
Ми,  що нижче підписалися, представники Замовника   ______  з одного боку , і представник Виконавця  

СПД Лужанський С.Ю., с другого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені  на 

рефрижераторний  контейнер   ____________________  слідуючи роботи  ( надані послуги) : 

Вартість  1 години  витраченого часу  на  виконання робіт  (надання послуг)  становить   250 грн 
 

 
 

Найменування Кіл-сть 
Вартість 
послуги, 

      (грн.) 
Чол/год 

Вартість 
часу,             
( грн.) 

Сума, 
    (грн.) 

 Послуги:      
       

       
       
       
       
       
       
       

  Витратні матеріали  Вартість, 
(грн.) 

   

       
       
       
       

       
Всього:  

 

Загальна вартість робіт (послуг) становила  _________  грн.   (прописом  грн. 00 коп.) 
 

Перераховані вище роботи (послуги) виконані повністю і в строк. Замовник претензій за обсягом, якістю і 
термінами надання послуг претензій не має. 

 

Виконавець                                                             Замовник  
   
 
                                 Лужанський С.Ю 

 
 
                                                            

__________________   

 


