
договIр NЬ 8

м. Охтирка
Охтирська MicbKa державна лiкарня ветеринарноТ медицини в особi начаJIьника

Ставицького Вiталiя Юрiйовича що дiс на пiдставi Положення надалi <<ВиконавеЦь>>, З

однiеТ сторони та Охтирська загаJIьноосвiтня школа I-III ступенiв J\Ъ 1 Охтирськоi MicbKoi

ради СумСькоi облаСтi за адресою вулиця Перемоги 2 в особi директора Шульженко
Iнесси Днатолiiвни, що дiс на пiдставi Статуту надалi "замовЕик" з другоi сторони

уклали цей договiр про наступне:
1. Предмет договорч

1.1 кВиконавець>> зобов'язуеться надавати послуги по проведенню

дератизацiйних . робiт <<Замовнику>>, а <Замовник> своечасно оплачувати ix у
встановленому у цьому договорi порядку.

1.2 Взасмовiдносини cTopiH регламентуються цим договором, а у всьому, що не

передбачено Еим - дiючим законодавством.
1.3 Ёайменування послуги згiдно ДК 021-2015 90920000-2 Послуги iз caHiTapHo-

гiгiенiчноi обробки примiщень
2. Умови договору

2.| кВuконавець> зобов'язчеmься:
2.1.1 Якiсно та вчасно надавати передбаченi у п.1.1 цього,Щоговору послуги

ЗамовникУ, зокрема : виконувати дератизацiйнi роботи згiдно затвердженого графiку,

попередньо погодивши в обов'язковому порядку iз Замовником умови викоЕання таких

робiт.
2,|.2, Проводити один раз на мlсяць 1нспекцlю та заповноння журналlв з

контролю шкiдникiв.
2.|.З. У випадку виявлення шкiдникiв, вилучати та утилiзувати.
2,|,2 Щляпроведення вищевказаних послуг кВиконавець)) використовуе необхiДНi

дератизацiйнi засоби iнструменти та обладнання, як своТ так i < Замовника>.

2.2.I. Розрахунок проводити вчасно шляхом безготiвкового банкiвського порекаЗУ

грошових коштiв на поточний рахунок Виконаqця в повному обсязi не пiЗНiШе 10

банкiвських днiв пiсля надання послуг згiдно акта виконаrrих робiт.
2,2.2. Видiляти вiдповiдальну особу, яка буде присутня пiд час надання послуг та

засвiдчить пiдписом та печаткою виконання робiт.
2,2.З. Забезпечити пiдготовку та доступнiсть примiщення для виконання робiт.

3.Порядок облiкy та розрахчнкiв за наданi послуги.
3.1. Рблiк наданих <Виконавцем)> послуг i подальша оплата ik <Замовником>>

здiйснюеться на ocHoBi рах}цку та акту виконаних робiт.
3.2. Тарифи на ветеринарнi послуги затвердженi наказом MiHicTepcTBa аграрноi

полiтики та продовольства УкtrlаiЪи Nq 18 вiд 26.0|,20lб року та зареестрованi в

MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи |6.02.20Тб року за Nр243l28З7З
3.3 Сума цього .Щоговору становить 999грн.92коп.(,Щев'ятсот дев'яносто дев'ять

гривень 92 коп.) без П.ЩВ.
4.TepMiH дii договору

4.| ,Щоговiр набувае сили з моменту його пiдписання i дiе до 31 грудня 202Т р.
4.2, Сторони зобов'язуються письмово повiдомляти ,одна одну у випаДкУ

прийняття рiшення про лiквiдацiю, реорганiзацiю або банкрутство однiеТ iз CTopiH У
TepMiH не пiзнiше 3-х календарних днiв iз дати прийняття такого рiшення. У Ti ж,термiни
Сторони повiдомляють одна одну про змiну поштовоi, юридичноi адреси або банкiвських

реквiзитiвj 
Уrо", укладання договору поширюються на господарськi зобов'язяння,що

виникли у cTopiH з 01.02.2021p. вiдповiдно до ч.3ст.63lцивiльного кодексу УкраiЪи.



a

5. Вiдповiдальнiсть cTopiH
5.1.За порушенНя р{оВ даногО.Щоговору винна ciopoHa вiдшкодовуе спричиненi

ним збитки у порядку, передбаченому чинним законодавством.
5.2. Виконавець за даним.щоговором несе наступну вiдповiдальнiсть : за несвоечасну
надання послуг нараховуеться штрафна санкцiя в розмiрi подвiйноi облiковоi ставки НБу
за кожен день прострочки вiд суми боргу.

б. Трчдорi счперечки вирiшчють ч встановленому Законом порядкч.6'1.Cпopиipoзбiжнoстi,щoBиниклимiжСтopoна'@oгoвopy,
вирiшуються шляхом переговорiв.
6,2,У випадк} неможливостi досягнення згоди шляхом переговорiв, спiр передаеться
на вирiшення до Господарського суду i розглядаеться в установленому порядку згiдно
з чинним законодавством Украiни та р{овами даного Щоговору.
6.3,спори, що виникutють мiж Сторонами щодо оплати робiт, можуть бути переданi на
вирiшення господарського суду за }мови додержання Сторонами порядку ik досудового
врегулювання.
6.4.Щоговiр може бути розфвано при невиконаннi його рлов однiею iз cTopiH.
6.5.Якщо за t4 календарних днiв до закiнчення TepMiHy дii догоuору *од"а iз cTopiH не
зzUIвить про припинення дii договору, то BiH автоматично продовжуеться на наст}.пний piK.
6.6.ПретензiI <ЗаrrдовникD) до кВиконавця)) , вiдносно якостi надання послуг можуть буги
поданi не пiзнiше трьох к€rлендарних днiв з моменту виконання робiт.

Юриличнi адреси cTopiH
" Виконавець l'

м, охтирка. вчл. Пепемоги l7
р/ р UA5282 б1720З'lЗ2З1002201 017З 10:
}ДФq 820172!ержавна rcзначейська сffiа
Укпатпл.м. КиiЪ '

сffпоУ з24lз79

Охтирська MicbKa державна лiкарня
ветмедицини

Ставицький В.Ю.

,, Замовник "
Охтирська заг€}льноосвiтня школа I-III ступенiв
Jt 1 Охтирськоi мiськоi ради Сумськоi областi
Юридична адреса:
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Сумська обл7сть
П/р: UАЗ7820|720З442 1000500003З8 12

служба Украiни,м.КиiЪ
Ко 03

А.Шульженко)


