
Договір № 
про надання послуг

м. Полтава “ 2016 р.

\
Фізична особа-підприємець Домнич Юлія Олександрівна, іменований в подальшому 
"ВИКОНАВЕЦЬ", з однієї сторони та Полтавський НДЕКЦ МВС України в особі директора 
Бойка Тараса Феліксовича, іменованого в подальшому "ЗАМОВНИК", діючого на підставі 
Положення з другої сторони, уклали цей Договір про наступне.

1. Предмет договору
1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується виконати послуги з 

поточного ремонту приміщення по пров. Рибальський, 8 у м. Полтаві власними силами та 
засобами, згідно дефектних актів в обсязі, порядку, у строки та на умовах, викладених в 
Договорі.

Предмет Договору відповідає коду 6 _________________________ Державного
класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного 
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 457 від 11
жовтня 2010 року (що відповідає коду •fd fy  С’О __________________________  - ДК
021:2015 "Єдиний закупівельний словник", затвердженого наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України № 1749 від 23 грудня 2015 року).

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) та кількість послуг зазначені в 
Калькуляції, що додається до Цього договору і є його невід’ємною частиною.

1.3 ЗАМОВНИК зобов’язаний приймати роботу і своєчасно здійснювати її оплату на 
умовах даного Договору.

2. Обов’язки сторін
2.1. ЗАМОВНИК зобов’язується своєчасно і в повному обсязі перерахувати на 

розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ кошти, передбачені цим Договором.
2.2. ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність перед ЗАМОВНИКОМ за додержання 

термінів надання послуг за даним Договором.

3. Вартість послуг та порядок розрахунків
3.1. За надання послуг за даним Договором ЗАМОВНИК сплачує 86000 грн. 00 коп. 

вісімдесят шість тисяч гривень 00 коп.
3.2. ЗАМОВНИК оплачує 100% вартості наданих ВИКОНАВЦЕМ послуг протягом 10 

(десяти) банківських днів з моменту надання послуг, на підставі Акту приймання-передачі 
наданих послуг (надалі -  Акт).

3.3. Оплата здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування 
ЗАМОВНИКОМ вартості наданих послуг на рахунок ВИКОНАВЦЯ.

4. Відповідальність
4.1. За порушення терміну надання послуг, що встановлені цим Договором з вини 

ВИКОНАВЦЯ він зобов’язаний сплатити ЗАМОВНИКУ штраф в розмірі подвійної ставки 
НБУ.

4.2. У разі порушення терміну надання послуг, що встановлені цим Договором з вини 
ЗАМОВНИКА, ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності згідно цього Договору.

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

4.4. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони 
несуть відповідальність згідно з законодавством України.

5. Строк дії Договору



5.1. Договір набуває чинності з моменту підписання та скріплення печатками Сторін і 
діє до 31.12.2016 року, а в частині розрахунків, до повного виконання Сторонами свої 
зобов’язань.

5.2. Дострокове розірвання Договору може мати місце у випадку письмової згоди 
Сторін або на підставах передбачених діючим законодавством України.

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

7. Вирішення спорів
7.1. Розбіжності і суперечки, що виникають в процесі виконання умов Договору, 

вирішуються шляхом переговорів.
7.2. У випадку, якщо шляхом переговорів Сторони не зможуть прийти до узгодження, 

спори за цим Договором розглядаються згідно з чинним законодавством України.

8. Інші умови
8.1. У випадку настання форс-мажорних обставин, що перешкодили одній із сторін 

виконати свої зобов’язання до Договору, сторона, що посилається на настання таких 
обставин, повинна повідомити інші сторони Договору і надати доказів даного факту.

8.2. У випадку змін юридичних адрес, номеру розрахункового рахунку, 
місцезнаходження, інших реквізитів сторони зобов’язані у десятиденний термін повідомити 
одна одну про зміни, що сталися.

8.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, що оформляється Додатковою угодою до цього Договору.

8.4. Всі виправлення за текстом 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.

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

8.6. 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.

9. Юридичні адреси, реквізити та підписи сторін

“ВИКОНАВЕЦЬ”

Фізична особа підприємець 
Домнич Юлія Олександрівна
Харківська обл. Красноградський р-н, с. 
Дослідне, вул. Наукова, 8 кв.8 
ЄДРПОУ 3220907041 
р/р 26009054634901 
МФО 33140Цв ПАТ ПГРУ ПАТ КБ 
«Приват

Ю.О. Домнич

“ЗАМОВНИК”
Полтавський науково-дослідний 
експертно-криміналістичний центр 
МВС України
Юридична та фактична адреса:
36004 м. Полтава, пров. Рибальський, 8 
Код ЄДРПОУ 25574067 
р/р 35210060007217; 35225260007217 
МФО 820172 в ДКСУ м. Київ 
Свідоцтво платника ПДВ №23987210,


