
Договір підряду 

 
м. Київ «17» липня 2017 року 

 

Сторони: 

Замовник Товариство з обмеженою відповідальністю «Вега» в особі генерального 

директора Остапчук Олени Миколаївни, що діє на підставі статуту з однієї сторони, та 

Підрядник Назарчук Іван Олександрович, паспорт серія СН № 193772, виданий 

Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.10.1988, з другої сторони, уклали цей 

Договір про таке. 

 

1. Предмет договору 

 
1.1. За цим Договором Підрядник зобов’язується виконати за завданням Замовника 

таку роботу: систематизувати, зброшурувати й упакувати документи Замовника у кількості 

50 000 (п’ятдесят тисяч) аркушів і здати результат Замовнику. Замовник зобов’язується 

прийняти результат роботи і оплатити його. 

1.2. На результат роботи встановлюють гарантійний строк тривалістю в один рік із 

моменту прийняття Замовником результату роботи. 

 

2. Інструмент, матеріали та умови виконання робіт 

 
2.1. Підрядник виконує брошурування зі своїх матеріалів і за допомогою власного 

обладнання. 

2.2. Ризик випадкової втрати або псування матеріалів Замовника з моменту передачі 

несе Замовник. 

 

3. Термін виконання робіт і гарантійні строки 

 
Підрядник має виконати роботу в такі терміни: 

3.1. Початок виконання роботи — 24 липня 2017 року. 

3.2. Закінчення виконання роботи — 11 вересня 2017 року. 

 

4. Винагорода підрядника та порядок розрахунків  

 
4.1. Вартість роботи, що виконує Підрядник за цим Договором, становить 5000 (п’ять 

тисяч) гривень. 

4.2. Вартість робіт за цим Договором зазначена без урахування ПДВ. 

4.3. Строки розрахунків: 

4.3.1. Протягом п’яти робочих днів із моменту підписання цього Договору — аванс у 

розмірі 1500 (одна тисяча п’ятсот) грн. 

4.3.2. Протягом п’яти робочих днів з моменту підписання акта здачі-приймання 

робіт — остаточний розрахунок. 

4.4. Вид розрахунків — безготівковий. Вартість роботи перераховують на банківський 

рахунок Підрядника. 

 

5. Порядок здачі-приймання робіт (предмета підряду) 

 
5.1. Здачу-приймання виконаних робіт здійснюють сторони за актом протягом трьох 

робочих днів із моменту повідомлення Замовника про готовність предмета договору 

підряду до передання. 

 



6. Права та обов’язки сторін 

 
6.1. Обов’язки Підрядника: 

6.1.1. Виконати роботу, зазначену в п. 1.1 цього Договору. 

6.1.2. Суворо дотримувати усіх вказівок Замовника щодо виконання роботи. 

6.1.3. Негайно інформувати Замовника у випадку, якщо дотримання ним вказівок 

Замовника загрожує придатності або міцності виконуваної роботи. 

6.1.4. Виконати роботу в термін, зазначений у п. 3 цього Договору. 

6.2. Обов’язки Замовника: 

6.2.1. Прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до Договору, оглянути її і в 

разі виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків і 

негайно заявити про них Підрядникові. 

6.2.2. Сприяти Підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, 

встановлених цим Договором. 

6.3. Права Підрядника: 

6.3.1. Для виконання Договору залучати до виконання зобов’язань третіх осіб. 

Відповідальність за їх дії несе Підрядник. 

6.3.2. Якщо Замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної 

Підрядникові у зв’язку з виконанням цього Договору, Підрядник має право притримати 

результат роботи. 

6.4. Права Замовника: 

6.4.1. Якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує її настільки повільно, 

що закінчення її у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від цього 

Договору та вимагати відшкодування збитків. 

6.4.2. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана 

належно, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в 

разі невиконання Підрядником цієї вимоги — відмовитися від цього Договору та вимагати 

відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок 

Підрядника. 

6.4.3. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від цього 

Договору, виплативши Підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши 

йому збитки, завдані розірванням договору. 

 

7. Відповідальність сторін 

 
7.1. У разі порушення Підрядником терміну виконання роботи Замовник має право 

поставити вимогу про сплату неустойки в розмірі 0,1 відсотка від вартості роботи за кожен 

день прострочення. 

7.2. У разі порушення Замовником строку сплати вартості роботи Підрядник має право 

поставити Замовнику вимогу про сплату неустойки в розмірі 0,1 відсотка від не сплаченої 

вчасно суми за кожен день прострочення. 

7.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим 

Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторону вважають не винуватою, якщо вона 

доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 

7.4. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання 

своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання 

зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої 

склалися форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше трьох календарних днів з дати 

настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону. 

 

8. Строк дії Договору та інші умови 
8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту 

його остаточного виконання Сторонами, але в будь-якому випадку до 11 вересня 2017 року. 



8.2. Умови даного Договору можна змінити за взаємною згодою Сторін з обов’язковим 

складанням письмового документа. 

8.3. Усі спори, пов’язані з цим Договором вирішують шляхом переговорів між 

Сторонами. Якщо спір не можна вирішити шляхом переговорів, його вирішують у судовому 

порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному 

відповідним чинним законодавством України. 

 

9. Адреса, реквізити і підписи сторін 

 
Замовник:                                                                                                  Підрядник: 

 

ТОВ «______________» 

Адреса:   

_____________________, 

п/р ______________ 

в ПАТ «________» МФО _________  

Код ЄДРПОУ ____________ 

ІПН 3________________ 

Тел.: ____________ 

  

Гр. _________________________  

паспорт: серія ___ № __________ 

виданий ____________ __ _____ ____р. 

ідентифікаційний номер фізичної особи-

платника податків, 

Адреса: _______________ 

Тел.: ____________ 

р/р № ___________ в _______________  

________________ 

 

Директор ________  ____________ 

 

_______________  ______________ 

 

 

 


