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ДОГОВІР № 24
про надання послуг

м. Вінниця 01 січня 2022 року

Фізична особа, Мар‘янченко Сергій Іванович, названа в подальшому
«ВИКОНАВЕЦЬ», з однієї сторони і товариство з обмеженою відповідальністю “
Хутірський каменяр ”, в особі директора Іванченко Петра Денисовича, який діє на
підставі Статуту підприємства, назване в подальшому «ЗАМОВНИК», з іншої
сторони, разом названі «СТОРОНИ», уклали цей договір про таке:

1. Предмет цивільно-правового договору

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується на свій ризик надати послуги в обсязі і на умовах
передбачених цим договором за технічним завданням ЗАМОВНИКА (додаток № 1
до договору), а ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити ВИКОНАВЦЕВІ надані послуги.
1.2. ВИКОНАВЕЦЬ не підпорядковується правилам внутрішнього трудового
розпорядку, а сам організовує процес надання послуг, у тому числі використовує
власні засоби.
1.3. ВИКОНАВЕЦЬ вправі залучати відповідних фахівців технічно-консалтингового
офісу Mining ART для якісного і своєчасного надання послуг. Працю зазначених
фахівців ВИКОНАВЕЦЬ оплачує за власний рахунок, згідно з домовленістю з даними
особами.
1.4. ЗАМОВНИК забезпечує доступ до об‘єкту надання послуг ВИКОНАВЦЮ і
проводить необхідний інструктаж для забезпечення безпеки при знаходженні на
об‘єкті ЗАМОВНИКА. В подальшому відповідальність за виконання норм і правил з
охорони праці при знаходженні на об‘єкті повністю ВИКОНАВЕЦЬ.
1.5. Факт надання відповідних послуг буде засвідчуватися підписанням Актів про
надання послуг. Акт про надання послуг підписується СТОРОНАМИ після
закінчення надання послуг.
1.6. У разі отримання ВИКОНАВЦЕМ від ЗАМОВНИКА вмотивованої відмови від
підписання акту з наданням переліку недоліків, що були допущені ВИКОНАВЦЕМ
під час надання послуг, ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний невідкладно усунути вказані
ЗАМОВНИКОМ недоліки.

2. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ

2.1. Надати такі послуги: розробити проект опорної маркшейдерської мережі
Високогірського родовища граніту згідно технічних умов (дивись додаток № 1 до
договору), оформити  звіт, провести виготовлення та закріплення реперів мережі.

3. Обов’язки ЗАМОВНИКА

3.1. Надавати ВИКОНАВЦЮ всі необхідні документи, інформацію та довіреності
необхідні для виконання покладених на ВИКОНАВЦЯ обов’язків.
3.2. Своєчасно здійснювати оплату послуг ВИКОНАВЦЯ та у випадках передбачених
Договором компенсувати витрати ВИКОНАВЦЯ.
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4. Ціна та порядок оплати послуг

4.1. Вартість послуг складає 10 000 (десять тисяч) гривень.
4.2. Оплата за послуги здійснюється у безготівковій формі на картковий  рахунок
банку в розмірі 30% від суми договору не пізніше ніж до 15 лютого 2022 року, та 70
% від суми договору  протягом 3 робочих днів після підписання Акту наданих
послуг.

5. Відповідальність сторін

5.1. У разі несвоєчасної оплати наданих послуг ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ
штраф у розмірі 10% від несвоєчасно оплаченої суми.
5.2. В усіх інших випадках невиконання умов цього договору СТОРОНИ несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6. Строк дії договору

6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2022 р.
6.2. Дія договору може припинитися достроково лише за згодою обох сторін,
викладеній у письмовій формі та підписаній обома СТОРОНАМИ.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. СТОРОНИ не несуть відповідальність за невиконання цього договору в разі
виникнення форс-мажорних обставин.
7.2. СТОРОНА, для якої внаслідок форс-мажорних обставин стало неможливим
виконання зобов’язань, повинна негайно повідомити протилежну СТОРОНУ за цим
Договором про такі обставини.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між
Сторонами.
8.2. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору,
визначеному згідно чинного законодавства України.

9. Інші умови договору

9.1. Цей договір складений у двох екземплярах, по одному для кожної із СТОРІН, що
мають однакову юридичну силу.
9.2. Зміни та доповнення до цього договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони
укладені в письмовій формі та підписані обома СТОРОНАМИ.
9.3. Кожна зі СТОРІН цього договору буде зберігати конфіденційність отриманої від
іншої Сторони технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації та здійснить
усі можливі заходи, щоб зберегти отриману інформацію від розголошення згідно
чинного законодавства України. Передача інформації третім особам, публікування
або інше розголошення такої інформації в період дії цього договору та після його
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закінчення або розірвання може здійснюватись виключно з письмової згоди
протилежної СТОРОНИ, незалежно від причин розірвання договору.
9.4. Надання послуг не передбачених даним договором здійснюється на підставі
додаткових угод.

10. Реквізити та підписи сторін

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК
Мар‘янченко Сергій Іванович
ІПН 1234567890
Паспорт: серія АА № 123456 виданий
УМВС у м.Вінниця, 01.01. 2000 року.
Місце реєстрації: 21000, м. Вінниця,
вул. Арнольда Шварценеггера, б. 555,
телефон: (067)1234567
Рахунок № 12345678901234567890 в
ОщадБанку, МФО 321050
email: dogovor@ukr.net

Товариство з обмеженою
відповідальністю “Хутірський
каменяр”.
ТОВ “ Хутірський каменяр ”
ЕДРПОУ: 01234567
Юридична адреса: 10000, м.Київ,
вул. Нагорна, 17
Місце розташування об‘єкту послу:
Вінницька обл. Оратівський р-н,
с.Староживотів, вул.Наливайко 5.
Р/р 12345678901234567890 в
Укрсібанку, МФО 320400, ІПН
012345678
тел. 067-11-111-11
044-111-11-11
e-mail: invest@ukr.net

С.І.Мар‘янченко П.Д.Іванченко


