
Договір  

про надання послуг по виготовленню готової продукції 
 

 

 

м. ____  «__» _______ 201_ року. 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________________», код ЄДРПОУ ________________ в 

особі директора ___________________, що діє на підставі Статуту (далі — Виконавець), з однієї сторони, та Това-

риство з обмеженою відповідальністю «___________________», код ЄДРПОУ _____________в особі директора 

____________________, що діє на підставі Статуту (далі — Замовник), з іншої сторони, які іменуються разом — 

Сторони, уклали цей договір (далі — Договір) про наступне: 

 

Терміни, визначення, базове законодавство. 

Для цілей цього Договору нижченаведені терміни та визначення визначають наступне: 

I. Послуги по виготовленню продукції – послуги по виготовленню Виконавцем готової продукції з сировини 

Замовника. 

ІІ. Сировина – матеріальні цінності, які надаються Замовником та використовуються Виконавцем при виго-

товлені готової продукції. 

ІІІ. Готова продукція - матеріальні цінності, які представляють собою повністю завершений продукт чи то-

вар. Готову продукцію можливо, без подальшої переробки, використовувати Замовнику для власних потреб чи для 

реалізації третім особам. 

IV. Матеріали для виготовлення готової продукції – товарно-матеріальні цінності, які є власністю Виконавця 

та використовуються ним при виготовлені готової продукції. 

V. Виготовлення продукції – процес переробки сировини Замовника в готову продукцію з використанням 

обладнання Виконавця (власного чи орендованого). 

VI. Нормативний товарний запас сировини – мінімально необхідний запас сировини для виготовлення гото-

вої продукції, який повинен знаходиться на складі Виконавця. 

VII. Договір надання послуг по виготовленню готової продукції — документ, що регулює відносини між За-

мовником і Виконавцем у процесі надання послуг. 

VІII. Замовник – юридична (фізична) особа, яка в результаті свого волевиявлення уклала і належним чином 

виконує умови цього Договору. 

IX. Розрахунковий (временний) період – звітний місяць. 

X. Актуальний стан – стан Договору з додатками з обліком змін, внесених Сторонами та доведених один од-

ному у порядку, визначеному у Договорі, на момент здійснення дій на підставі та/або при виконанні цього Догово-

ру. 

XI. Базова вартість послуги – вартість послуги, яка вказана в додатку „Кошторис витрат на виготовлення го-

тової продукції” до цього Договору. 

XII. Винагорода – винагорода Виконавця за надання послуг Замовнику по виготовленню готової продукції. 

XIII. Місце надання послуг - визначена Замовником та Виконавцем фактична адреса отримання послуг, згід-

но з цим Договором. 

XIV. Рахунок-фактура - розрахунковий документ, у якому вказана сума платежу за послуги, що надаються 

Замовнику, відповідно до цього Договору, а також інша інформація. 

XV. Відповідальна особа – фізична особа, яка Замовником чи (та) Виконавцем була визначена для здійснен-

ня дій у межах цього Договору. 

XVI. Базовим законодавством сторони визнають - українське, діюче на дату підписання цього Договору. 

Заголовки у цьому Договорі потребляються тільки для зручності та не впливають на його тлумачення. 

 

1. Предмет договору. 

1.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем по завданню Замовника за плату послуг по виготов-

ленню готової продукції з сировини Замовника, протягом терміну дії цього Договору. 

1.2. Виконавець бере на себе зобов’язання виготовити по завданню Замовника готову продукцію на власних 

виробничих потужностях, залучаючи для цього власних фахівців. Крім того, Виконавець зобов’язується зберігати, 

до запитання, у власних спеціалізованих складських приміщеннях необхідну сировину для виготовлення готової 

продукції та готову продукцію. 

1.3. Замовник бере на себе зобов’язання по поставці необхідної сировини для виготовлення готової продук-

ції. Крім того, Замовник зобов’язується приймати готову продукцію та сплачувати Виконавцю вартість виконаних 

робіт по виготовленню готової продукції. 

1.4. Склад готової продукції обумовлюється Сторонами у вигляді списку кошторисів витрат по її виготов-

ленню. 

1.5. Послуги по цьому Договору надаються Виконавцем по самостійно розробленому та узгодженому з Замо-

вником графіку. 

 

2. Вартість послуг та порядок розрахунків. 



 


