
Договір 

про послуги з дискування полів 

(оранка, культивація, посів, дискування, обприскування) 

 

      

  м. _________                                          «___»  _____202_ р 

  

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________», що надалі іменоване Учасник, в 

особі директора _____________, що діє на підставі  Статуту, з однієї сторони, та Товариство з 

обмеженою відповідальністю «_________________», що надалі іменоване Замовник, в особі 

директора_________________, який діє на підставі Статуту з іншої сторони, разом – Сторони, уклали 

цей договір про таке (далі - Договір):  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1. Учасник зобов'язується протягом 202_ року надати  Замовникові послуги,  а Замовник - прийняти 

і оплатити їх. 

1.2. Найменування послуг – код ДК 021:2015 – “77110000-4 Послуги, пов’язані з виробництвом 

сільськогосподарської продукції ”  

 Обсяг послуг відповідно до специфікації 

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.  

1.4.Роботи виконуються сільськогосподарською технікою Учасника на паливо-мастильних матеріалах 

Учасника . 

2. СУМА ДОГОВОРУ 

2.1. Вартість та витрати по наданню послуг  визначаються згідно з калькуляцією. Вартість дизельного 

палива, переданого Виконавцю Замовником  не враховується  у загальну суму Договору. 

2.2. Сума цього договору становить: ______(_________________) гривень. 

2.3. Ціна за одиницю Послуг ( з урахуванням ПДВ), грн: 

2.4. Сума цього договору не повинна відрізнятись від ціни пропозиції, в тому числі за одиницю послуг. 

Сума договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін у випадках, передбачених Законом. 

2.5.Ціна включає вартість транспортування техніки та включає податки, збори та інші обов’язкові 

платежі до бюджетів, передбачені чинним законодавством України.  

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 

3.1. Вартість послуг визначається сторонами по факту їх надання та фіксується в актах про надані 

послуги.  

3.2. Акт про надані послуги підписується Сторонами протягом 10 днів з моменту виконання послуг. 

3.3. Замовник зобов’язаний  перерахувати суму зазначену в акті о наданих послугах у безготівковій 

формі в повному обсязі на рахунок Учасника, протягом 30 календарних днів з моменту надання послуг. 

3.4.Платежі здійснюються органами державного казначейства по безготівковому розрахунку на основі 

платіжних доручень Замовника. Виконання договірних зобов’язань здійснюється залежно від обсягів 

реального фінансування. Платіжні зобов’язання Замовника виникають за наявності та у межах 

відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань). Реєстрація зобов’язань Замовника в 

органах Державного казначейства України здійснюється у міру надходжень коштів на рахунок 

Замовника. 

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
4.1. Обов’язки Учасника:  

4.1.1. Своєчасно та якісно надати послуги зазначені в п. 1.2. цього Договору . 
4.1.2. Забезпечити безперебійну роботу техніки. 

4.1.3.Забезпечити виконання  правил техніки безпеки, пожежобезпеки і охорони праці.     

4.1.4. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з 

цим Договором, терміново повідомити про це Замовника.  

4.2. Обов'язки Замовника:  

4.2.1. Забезпечити охорону  техніки  в  неробочий час. 

4.2.2. Приймати від Учасника послуги, що надаються згідно з цим Договором.  

4.2.3. Оплачувати послуги, на умовах та в порядку зазначеному в п. 3.3. цього Договору.  

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність  


