
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ № 75-20

м. Житомир, Україна « » 2020 року

Житомирський агротехнічний коледж, в особі в.о. директора Тимошенко Миколи Михайловича, який діє на 
підставі Статуту Підприємства (надалі - «Замовник») з однієї Сторони, та Приватне підприємство «ОПЛОТ», в 
особі Директора Антоненко Ірини Станіславівни, яка діє на підставі Статуту Підприємства (надалі - «Виконавець») 
з іншої Сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожне окремо - «Сторона», уклали цей Договір про 
надання послуг від « » 2020 року' (надалі іменується «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором. Виконавець зобов'язується надати Замовнику визначені у 
п. 1.2 цього Договору послуги з проведення атестації робочих місць (надалі іменуються «Послуги»), а Замовник 
зобов'язується прийняти та оплатити надані Послуги.
1.2. Виконавець за цим Договором бере на себе зобов’язання надати Замовнику наступні Послуги:
- оформлення протоколів за результатами замірів виробничих факторів;
- оформлення карт умов праці;
- розрахунок пільг та компенсацій за шкідливі умови праці;
- оформлення зразку підсумкового наказу.
1.3. інші додаткові умови надання Послуг можуть визначатися Сторонами в додатках чи додаткових угодах, які є 
невід'ємною частиною цього Договору.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

№ Найменування Од.
К-сть 
роб. 

місць

Ціна 
без 

пдв

Сума без
ПДВ

1
Атестація робочих місць за умовами праці. 
Оформлення протоколів досліджень, карт умов праці, 
розрахунків пільг і компенсацій.

послуга 15 2000,00 30000,00

2.1. Діни на Послуги визначаються у гривнях.
2.2. Загальна вартість Послуг, передбачених п. 1.2 цього Договору, становить 30000,00 (Тридцять тисяч) гри. 00 
коп.
2.3. Оплата за надані Послуги здійснюється Замовником на користь Виконавця на умовах, визначених у 
відповідному рахунку, який є невід’ємною частиною цього Договору, на протязі трьох днів з моменту отримання 
послуг.
2.4. Оплата Послуг здійснюється у розмірі 100% вартості послуг, шляхом безготівкового переказу коштів на рахунок 
Виконавця в уповноваженому банку.
2.5. У разі наявності у Замовника претензій щодо якості наданих Послуг, Виконавець зобов'язаний усунути 
виявлені недоліки за свій рахунок на протязі 14 календарних днів.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. Якісно та своєчасно надати Замовнику Послуги, визначені у п. 1.2 цього Договору.
3.1.2. Надати Замовнику після надання Послуг належним чином складений Акт наданих послуг.
3.1.3. Надавати Послуги у повній відповідності із встановленими нормативами, стандартами, технічними 

умовами та іншими вимогами, які передбачені чинним законодавством України та/або звично ставляться 
до Послуг відповідного виду. У разі наявності недоліків, усунути їх, за вимогою Замовника, у найкоротші 
терміни.

3.1.4. Залучати до надання Послуг лише висококваліфікованих та компетентних фахівців.
3.1.5. Надати Замовнику Послуги, визначені у п. 1.2 цього Договору в строк 60 (шістдесят) календарних днів з 

моменту перерахування коштів замовником згідно даного договору.
3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Оплатити Виконавцю надані Послуги у разі їх відповідності установленим вимогам та відсутності до них 
претензій у розмірах і в строк, передбачених цим Договором та відповідним рахунком на оплату.

3.2.2. Визначити Виконавцю конкретний перелік Послуг, які мають надаватися за цим Договором.
3.2.3. Приймати від Виконавця надані Послуги шляхом підписання відповідного Акту наданих послуг.
3.2.4. Забезпечити Виконавця даними та інформацією, необхідними для надання Послуг.

3.3. Сторони наділяються також відповідними правами та несуть інші обов’язки згідно з чинним законодавством 
України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. У випадку порушення Договору винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним
законодавством України. 4
4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, 
визначених змістом цього Договору.
4.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини. 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.
4.4. У випадку порушення строків надання Послуг, визначених п. 3.1.5 цього Договору. Виконавець сплачує 
Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості Послуг за кожен день прострочення.
4.5. У разі прострочення оплати Послуг; наданих Виконавцем. Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від неоплаченої суми за кожен день прострочення.
4.6. Виконавець зобов’язується відшкодувати Замовникові всі витрати, що були ним понесені внаслідок 
неналежного виконання Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором (у тому числі, але не виключно, збитки, 
пов’язані з можливою втратою або неправомірним розповсюдженням конфіденційної інформації про Замовника 
та/або персональних даних про його працівників/контрагентів).
4.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання обов’язків за цим Договором у натурі.

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 законодавства України.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
6.2. Даний Договір діє до 31.12.2020р.
6.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, Сторони при досягненні 
згоди можуть домовитись про внесення змін або розірвання цього Договору.
6.4. Кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це 
іншу' Сторону за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання.
6.5. У разі дострокового розірвання цього Договору, Сторони проводять розрахунки за фактично надані Послуги.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, 
укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків 
недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного 
законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин 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.
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 та підписані Сторонами.
7.4. Виконавець надає Послуги за цим Договором особисто. У разі необхідності залучення до надання Послуг 
третіх осіб, Виконавець повинен отримати попередню письмову згоду Замовника на це. У такому випадку, 
Виконавець відповідає за дії цих третіх осіб перед Замовником як за свої власні.
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.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

Житомирський агротехнічний коледж Приватне підприємство
«ОПЛОТ»

Код ЄДРПОУ 00727966
Юридична адреса: 10031, м.Житомир, вуя. Покровська, 96 
т/ф: (0412) 26-24-06, e-mail: info@zhatk.zt.ua
Р/р № п/р UА 538201720344221001200005 109
в ДКС України м. Київ

Код ЄДРПОУ 30314898
Юридична адреса: 10008, м. Житомир, вуя. В.
Бердичівська, 59/19
Тел/факс (0412) 341561
Р/р UА 743808380000026006799992317 в
ПАТ КБ «Правекс-Банк»
МФО 380838

Директор

Антонен

В.о. директора

Тимошенко М.М.

о о. ziW z

mailto:info@zhatk.zt.ua


Найменування виконавця 

Приватне підприємство "ОПЛОТ" 

Код ЄДРПОУ 30314898 
10008, м. Житомир, вул В. Бердичівська. 
59/19
Тел/факс (0412) 341561
Р/р № UA 743808380000026006799992317 в
ПАТ КБ «Правекс-Банк»
МФО 380838

Найменування замовника
Житомирський агротехнічний

коледж
Код ЄДРПОУ 00727966
Юридична адреса: 10031, м.Житомир, вул. 
Покровська, 96
т/ф: (0412) 26-24-06, e-mail: info@zhatk.zt.ua
Р/р № п/р UA 538201720344221001200005109 
в ДКС України м. Київ

АКТ надання послуг № 75 -20

здачі-приймання виконаних робіт

згідно договору № 75-20 від «___ » 2020 року

Акт складений «____ » ____________ 2020 року

Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця - директор ПП "Оплот" Антоненко І.С. з однієї 
сторони, і представник Замовника - в.о. директора Тимошенко М.М.. з іншої сторони, склали цей акт в 
тому, що наступні роботи:

Атестація робочих місць за умовами праці. Оформлення протоколів досліджень, карт умов праці, розрахунків 
пільг і компенсацій.

(15 робочих місць) - 30000 грн. 00 коп.

виконані в повному обсязі і сторони претензій одна до одної не мають

І.С. Антоненко

М.М. Тимошенко

Закупівлю, внесено до 
ЦБ А «ПРОЗОРО

mailto:info@zhatk.zt.ua


Постачальник Приватне підприємство «Оплот»
Код ЄДРПОУ 30314898
Р/р UA 74 3808 3800 0002 6006 7999 9231 7
в ПАТ КБ «Правекс Банк»
МФО 380838
Адреса : 10008, м. Житомир, вул. Велика
Бердичівська, буд. 59/19
Тел. (096) 6312088, (098) 0594751, (050) 3133010,

(0412)341561
Одержувач
Платник
Замовлення

Житомирський агротехнічний коледж
Той самий
Договір від « » 2020 року № 75-20

РАХУНОК - фактура 
до договору № 75-20 від «___ » _______________ 2020 року

№ 
п/п

Назва Один. Кількість Ціна Сума

1

Атестація робочих місць за умовами 
праці:
Оформлення протоколів досліджень, 
карт умов праці, розрахунків пільг і 
компенсацій, зразків наказів по 
атестації робочих місць

послуга 15 2000,00 30000,00

Загальна сума : 30000,00 (тридцять тисяч) грн. 00 коп. без ПДВ.
Всього до сплати : 30000,00 {тридцять тисяч) грн. 00 коп. без ПДВ.

І.С. Антоненко

tt
Закупівлю внесено де

СіВЧЕККО 0,ДПИС:


