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м.    

вул.    

ДОГОВІР 

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 

 

 
  2020 року 

 

 

Попередньо ознайомлені з правовими наслідками недодержання при вчиненні правочинів 

вимог закону, положеннями Цивільного кодексу України, однаково розуміючи поняття, 

усвідомлюючи природу цього правочину, значення та наслідки своїх дій, перебуваючи при 

здоровому розумі та ясній пам’яті, діючи вільно, за відсутністю будь-якого примусу як 

фізичного, так і психічного ми: 
 
 

  , надалі за текстом – Виконавець, з однієї сторони, та 
 

  , надалі за текстом – Замовник, з іншої сторони, 
в подальшому разом іменуються «Сторони», уклали цей договір про надання послуг (надалі 

за текстом – Договір) про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: 

1.1. За цим договором Виконавець зобов’язується надати послуги із 

  , а Замовник зобов’язується сплатити Виконавцю 

грошові кошти визначені цим договором за надані послуги. 

1.2. Надання послуг за цим договором здійснюється за наступною адресою: 

  . 

1.3.    
  . 

1.4.    
  . 

1.5.    
  . 

 

2. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ МІЖ 

СТОРОАНМИ: 

2.1. Розмір плати за надані послуги становить ( ) грн. 

2.2. . 

2.3.    
 

3. СТРОК ДІЇ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ: 

3.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та припиняє свою дію    

  року. 

3.2. Закінчення терміну дії цього Договору не тягне за собою припинення дії зобов'язань Сторін 

за цим Договором. 

3.3. . 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН: 

4.1. Виконавець приймає на себе такі зобов’язання: 

4.1.1. . 

4.1.2. . 

4.1.3. . 

4.1.4. . 

4.1.5. . 

4.1.6. 

. 
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4.2. Виконавець має право: 

4.2.1. . 

4.2.2. . 

4.2.3. . 

4.2.4. . 

4.3. Замовник приймає на себе такі зобов’язання: 

4.3.1. . 

4.3.2. . 

4.3.3. . 

4.3.4. . 

4.3.5. . 

4.4. Замовник має право: 

4.4.1. . 

4.4.2. . 

4.4.3. . 

4.4.4. . 

4.4.5. . 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ: 

5.1. За невиконання своїх обов'язків за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно 

чинного законодавства України та цього Договору. 

5.2. Суперечки, що можуть виникнути щодо цього Договору, вирішуються сторонами шляхом 

переговорів, а при недосягненні згоди - в судовому порядку. 

5.3. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 

порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

5.4. 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. 

5.5. Виконавець звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання за цим договором, 

якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок форс-мажорних обставин. Достатнім 

доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий торгово-промисловою палатою 

країни, в якій виникли форс-мажорні обставини або відповідне рішення органу державної 

влади або місцевого самоврядування. Форс-мажорними обставинами є обставини, які не 

залежать від волі і дій сторін і роблять неможливим для будь якої із сторін виконання 

зобов'язання за цим Договором, а саме, в тому числі, але не виключно: стихійні лиха, 

вибухи та аварії, в тому числі на газопроводах, пожежі, землетруси, повені, зсуви, епідемії, 

інші стихійні лиха, війна або військові дії, суспільні безлади, страйки, рішення органів 

влади про введення карантину, інші обставини, що виникли не з вини сторін та 

перешкоджають належному виконанню зобов'язань за Договором. 

5.6. За порушення кожного з пунктів умов цього Договору, Виконавець залишає за собою право 

не надавати послуги Замовнику. Не надання послуг Виконавцем за цим договором, що 

спричиненні порушенням умов цього Договору Замовником не вважається порушенням 

умов цього Договору Виконавцем, а сплачені грошові кошти Замовником Виконавцю не 

компенсуються (не повертаються), за відповідну кількість днів не допуску. 

 

6. ЗМІНА УМОВ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ: 

6.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться лише за угодою сторін і в порядку, 

визначеному чинним законодавством України. Зміни та доповнення до Договору 

оформлюють письмово шляхом підписання сторонами додаткових угод. 

 

7. ІНШІ УМОВИ: 

7.1. Кожна сторона цього Договору, несе відповідальність згідно з чинним законодавством за 

надання недостовірних відомостей. 
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7.2. 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. 

 

8. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 
 

ВИКОНАВЕЦЬ: ЗАМОВНИК: 
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