
Д О Г О В І Р № 

про надання послуг 

 

м. Кременчук  « »   2019 р. 

 
Комунальне підприємство «Кременчукводоканал», в особі начальника хіміко-бактеріологічної 
лабораторії Маршевої Ольги Вікторівни, у подальшому «Виконавець», що діє на підставі 

Довіреності № 01/2245 від 4 квітня 2019 р., з однієї сторони, та фізична особа    

    , у подальшому “Замовник”, що діє на підставі паспорту серія  
   виданого         Інд. код   

  та мешкає за адресою:        уклали цей Договір 

надання послуг (надалі іменується – «Договір») про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати послугу, а саме: виконати 

лабораторні дослідження у відібраних пробах питної води, а Замовник зобов’язується прийняти і 
оплатити зазначену послугу. 

1.2. Послуги (роботи) оплачуються Замовником, згідно з виставленим рахунком з оформленням 

Акту здачі-приймання. 

 

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА УМОВИ ПЛАТЕЖУ 

2.1. Сума договору складає          

 із ПДВ   
2.2. Оплата за цим Договором проводиться в грошовій формі, або в інших формах 

передбачених чинним законодавством. 

2.3. Здача-приймання надання послуг оформляється відповідним Актом. Замовник протягом 3-х 
робочих днів після надання послуг та отримання Акта здачі-приймання, повинен його підписати або 

надати вмотивовану письмову відмову від приймання.  

2.4. У випадку не підписання Замовником Акта здачі-приймання наданих послуг без 

вмотивованої відмови у прийнятті послуг по закінченню строку, вказаного в п.2.3. Договору, Акт 
вважається підписаним, а послуги прийнятими та підлягають сплаті. 

2.5. Замовник протягом 3 днів після підписання акту наданих послуг перераховує на рахунок 

Виконавця грошові кошти згідно виставленого рахунку. 
 

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 

3.1. Виконавець зобов’язаний своїми силами і засобами виконати послуги в обсязі і в строки 
передбачені Договором, і здати їх Замовникові.   

3.1.1. брати участь в прийманні послуг , у разі виявлення помилок усувати їх за свій рахунок;  

3.2. Замовник зобов’язаний: прийняти послугу, виконану Виконавцем, оплатити її в розмірах і 

в строки встановлені Договором. 
3.2.1. своєчасно надати Виконавцю повну інформацію для постановки задач і щодо надання 

послуг; 

3.3. Сторони зобов’язуються: 
3.3.1. належним чином виконувати всі зобов’язання за цим Договором; 

3.3.2. у разі затримки підписання обома Сторонами цього Договору, затримки оплати 

Замовником, скоригувати термін виконання етапів цього Договору, а при необхідності й інші умови 

цього Договору. 
 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1. У випадку порушення своїх договірних зобов’язань сторони несуть відповідальність 
визначену Договором та чинним законодавством. 

4.2. Порушення зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 

порушенням умов, визначених за змістом зобов’язання. 
4.3. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за Договором, якщо 

воно сталося не з їх вини. 

Сторона не вважається винною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для 

належного виконання зобов’язань. 
4.4. За порушення умов Договору сторона відшкодовує спричинені нею збитки в порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

4.5. У разі необхідності зупинити дію зазначеного Договору з ініціативи Замовника, останній 
повинен попередити Виконавця у письмовій формі не пізніше, як за 10 днів до припинення надання 

послуг, а також компенсувати фактичні витрати Виконавця, а Виконавець зобов`язаний на вимогу 

Замовника надати звіт про фактично наданий обсяг послуг.  



4.6. Виконавець не несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання обов’язків 

за Договором у випадку, коли Виконавець не може виконати зобов’язання з технічних причин. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. При виникненні форс-мажорних обставин Сторона зобов’язана у письмовій формі негайно 

проінформувати іншу Сторону про наявність таких обставин, що перешкоджають  виконанню цього 
Договору. 

5.2. Якщо повідомлення про форс-мажорні обставини відсутнє, Сторони втрачають право 

посилатися, в разі невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, на форс-мажорні обставини. 

5.3. Термін виконання Стороною зобов’язань за цим Договором відсувається відповідно часу 
протягом якого діяли такі обставини та їх наслідки. 

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
6.1. Сторони вживатимуть усіх можливих заходів для вирішення спорів, що виникатимуть у 

ході виконання цього Договору, шляхом переговорів.  

6.2. Якщо не вдається досягти взаємоприйнятних рішень шляхом переговорів суперечки між 
Сторонами вирішуються шляхом направлення претензії. Сторона, яка отримала претензію, 

зобов’язана розглянути її в місячний строк і задовольнити обґрунтовані вимоги іншої Сторони. За 

результатами врегулювання суперечок в претензійному порядку Сторони узгоджують подальше 

надання послуг. 
6.3. Всі інші спори між Сторонами вирішуються господарським судом відповідно до 

законодавства України. 

 

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Договір укладено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну 

силу, по одному примірнику для кожної Сторони. 

7.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою сторін у 
письмовій формі, і є його невід’ємною частиною. 

7.3. Все листування, що пов’язане з реалізацією цього Договору, буде вестися українською 

мовою. 
7.4. Після підписання цього Договору усі переговори та листування щодо його укладення 

вважаються такими, що втратили силу. 

7.5. Жодна з Сторін, без попередньої письмової згоди іншої Сторони, не повинна розкривати  
зміст цього Договору, його положень. 

7.6. Одностороння відмова від Договору не допускається. 

 

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 
8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до «31» грудня 

2019 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. 

 
8.2. Юридичні адреси сторін: 

 

Замовник  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

______________________ 

м.п. підпис 

Виконавець 
Комунальне підприємство 

«Кременчукводоканал» 

39602, м. Кременчук , пров. Героїв Бресту, 35а 

тел. (0536) 77-97-01 
факс (0536) 74-74-45 

e-mail:gpub@sat.poltava.ua 

р/р 26001001049018 
в банку ПАТ «КРИСТАЛБАНК» 

МФО 339050 

ЄДРПОУ 03361655 

ІПН 033616516031 
Свідоцтво № 100038303 

 

Начальник ХБЛ 
 

 

 
_____________________ О.В.Маршева 

м.п  підпис 

 


