ДОГОВІР №
м.Херсон
ФОП Аксайская Т.А., ФОП Кужелев О.В., гіров.Вишневий,20а, далі - Замовник, в особі
_______________________________________________, що діє на підставі свідоцтва, з однієї
сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю „Станція профілактичної дезінфекції”,
далі - Виконавець, в особі директора Цибіної Наталі Рудольфівни, що діє на підставі Статуту , з
другої сторони, керуючись
Законом України
“Про
забезпечення
санітарного
та
епідемічного благополуччя населення”, уклали Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується виконати наступні роботи:
№
з/п

1

Н айм енування
р о б іт

дезінф екція
автотранспорту

К іл ь к іс т ь
ав тотрансп ор ту
(ш т.)

Ф із и ч н а
площ а

1

45

(

м2)

В а р тіс ть
(гр н .)
1 м2 площ і

К р а т н іс т ь
обробки
(р а з и )

О п ер а ти в н а
п л о щ а ( м2)

З а гал ь н а
в а р т іс т ь
р о б іт (гр н .) з а р ік

0 ,7 0

11

495

3 4 6 ,5 0

П Д В 20%

6 9 ,3 0

ВСЬОГО:

4 1 5 ,8 0

* Враховується вся площа автомобіля за їх кількістю та маркою (роботи здійснюються згідно
з кратністю обробок за договором).
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

2.1. Призначити відповідальних осіб ЗАМОВНИКА, зобов’язаних бути присутніми під час
проведення профдезінфекційних робіт.
2.2. ЗАМОВНИК перед підписанням цього Договору надає ВИКОНАВЦЮ необхідні
документи через представника з а м о в н и к а для з’ясування кількості автомашин, їх марки та
встановленню об’єму робіт.
2.3. ЗАМОВНИК зо б о в ’язується виконувати за вказівкою ВИКОНАВЦЯ усі санітарно-технічні
пропозиції, а також усі застережні засоби щ одо використання дезінф екційних засобів.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується проводити роботи у відповідності з технологією та
методикою, які затверджені Мінздравом України.
3.2. ВИКОНАВЕЦЬ з моменту підписання Даного Договору
надає
ЗАМОВНИКУ
пропозиції та якісне консультування з
питань
санітарних заходів, пов’язаних з
профдезінфекційними роботами.
3.3. Ціни можуть бути змінені в залежності від кон’юктури ринку.
4. ОПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. ЗАМОВНИК зобов’язується зробити попередню оплату у розмірі 100% від загальної
вартості цього Договору (рахунку) і повідомити Виконавця про здійснення платежу в

триденний термін.
4.2. Вид розрахунків - безготівковий.
4.3. Усі платежі за даним Договором здійснюються в національній валюті України.
5. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується розпочати виконання робіт після надходження оплати

на його розрахунковий рахунок.
5.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується виконувати роботу з 10.12.2018р. по 31.03.2019р.
6. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

6.1. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом виконаних робіт.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За порушення умов Договору винна Сторона несе відповідальність відповідно до
законодавства України та умов Договору.

7.2.
У випадку недодержанням ЗАМОВНИКОМ санітарних пропозицій, ВИКОНАВЕЦЬ не
несе відповідальності за ефективність проведених заходів з профдезінфекції.
8. Порядок розв’язання суперечок та вирішення спорів
8.1. Зміна та розірвання договору в односторонньому порядку не допускається.
8.2. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати
пропозиції про це другій стороні за договором.
8.3. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний
строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.
8.4. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни чи розірвання договору або у разі неодержання
відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право
передати спір на вирішення суду.
8.5. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним
з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за
рішенням суду.
9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання та попередньої оплати.
9.2. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із
сторін.
9.3. У випадках, не передбачених
Даним Договором, сторони керуються чинним
цивільним законодавством.
9.4. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним - листування,
попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного
Договору, втрачають юридичну силу.
9.5. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути
розглянуті сторонами протягом 10 днів з моменту отримання претензії.
9.6. ЗАМОВНИК свідчить, що він є платником __________________________________ ,
ВИКОНАВЕЦЬ свідчить, що він є платником єдиного податку (2%, III група).У випадку зміни
статусу платника податку на прибуток Сторони зобов’язуються попередити одна іншу не пізніше
7 календарних днів.
10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:
ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ “Станція профілактичної дезінфекції”
73000, м.Херсон, вул.К.Цеткін,18
р \р № 260066725
ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” м.Київ
МФО 380805
код ЄДРПОУ 33277702

ЗАМОВНИК:

ПП Аксайская Т.А., ФОП Кужелев О.В.
___________________________________

ІП Н -332777021031

Св.-во платника ПДВ № 200119311
тел. (0552) 49-56-30

Керівник

Директор

М.П.

/

Додаток 2
до Положення про санітарний
паспорт автомобіля для транспор
тування продуктів харчування та
продовольчої сировини на
території Херсонської області

Д О ВІД К А № _____________

про санітарну обробку автомобіля

1. Автомобіль MERCEDES-BENZ
(модель)

2. Тип вантажного відсіку вантажопасажирський
(бортовий, фургон та ін.)

3. Вантажопідйомність, (тонн) 1,5т
4. Державний реєстраційний номер ВТ7719ВА
5. Власник автомобіля Ковальчук ЕВ.
(назва підприємства)

6. Водій-експедитор Аксайскай Т.А., Кужелев О.В.
(П.І.Б.)

Видана для отримання санітарного паспорта.
Н.Р.Цибіна

Керівник
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