
Виконавець ________________                                                                                  Замовник ________________ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЛЬЯНС-БЕЗПЕКА» 
 

ДОГОВІР № 

на монтаж охоронної сигналізації  

 

м. Київ                                         «__» ________ 20__ р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “АЛЬЯНС-БЕЗПЕКА”, назване у подальшому 

"ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора Савчука Сергія Івановича, що діє на підставі Статуту, має 

статус платника податку на прибуток – на загальних підставах, з одного боку, та                 , в 

подальшому “ЗАМОВНИК”, з іншого боку, уклали цей Договір про подане нижче: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Виконавець зобов'язується виконати за завданням Замовника, а Замовник зобов'язується 

прийняти і оплатити монтаж та налагодження систем охоронно – тривожної  сигналізації за 

адресою:                                                                                                                                                         . 

 

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВИКОНАВЦЯ 

2.1. Виконавець зобов’язаний: 

2.2. Своїми силами і засобами виконати усі роботи в обсязі і в строки, передбачені цим договором 

і передати виконані роботи Замовнику. 

 

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА. 

3.1. Замовник зобов'язаний: 

3.2. Оплатити виконану Виконавцем роботу, передбачену п. 1.1. Договору, в розмірах і в строки, 

встановлені Договором. 

3.3. Прийняти об'єкт протягом 3 (трьох) днів з дати одержання повідомлення Виконавця про 

закінчення робіт. 

 

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

4.1   Договір набуває сили з моменту підписання. 

4.2. Договір залишається в силі до дати виконання зобов’язань в повному обсязі сторонами 

договору. 

4.3. Роботи будуть вважатися  завершеними після підписання Замовником акту прийняття робіт та 

проведення оплати послуг Виконавця у обсягах, вказаних у п.5.1. 

4.4. Термін виконання робіт до 14 (чотирнадцяти) днів з моменту укладення договору. 

 

5. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПРОЦЕДУРА ОПЛАТИ 

5.1 Ціна договору складає 5 600,12 грн. (п’ять тисяч шістсот гривень 12 копійок), в тому числі 

ПДВ 933,33 грн. (дев’ятсот тридцять три гривні 35 копійок). Оплата за цим договором 

здійснюється у два етапи: 

1 етап: передплата вартості матеріалів та обладнання, вказаних у Розділі №1 Локального 

кошторису до договору, що становить 5 600,00 грн. (п’ять тисяч шістсот гривень 00 копійок), в 

тому числі ПДВ 933,33 грн. (дев’ятсот тридцять три гривні 33 копійки). Замовник здійснює 

авансовий платіж протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання сторонами договору. 

2 етап: сплата вартості виконаних робіт, вказаних у Розділі №2 Локального кошторису  до 

договору, що становить 0,12 грн. (нуль гривень 12 копійок), в т.ч. ПДВ 0,02 грн. (нуль гривень 2 

копійки). Замовник здійснює остаточний розрахунок з Виконавцем протягом 3 (трьох) банківських 

днів з моменту завершення останнім робіт та підписання сторонами акту надання послуг. 

5.2. Форма оплати - безготівковий розрахунок. 
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6. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 

6.1. Гарантійний строк на роботи по даному Договору визначається статтею 884 Цивільного 

кодексу України, і починає обчислюватися від дня остаточного прийняття Замовником виконаних 

за Договором робіт і підписання Акта. При цьому на системи охоронної та тривожної сигналізації 

гарантійний строк встановлюється 12 (дванадцять) місяців. 

6.2. Якщо в період гарантійної експлуатації будуть виявлені недоліки, які не дозволять 

продовжити нормальну експлуатацію об'єкта до їх усунення, гарантійний строк продовжується на 

період усунення недоліків. Усунення недоліків здійснюється Виконавцем за свій рахунок. 

6.3. Наявність недоліків і строки їх усунення фіксуються двостороннім актом Виконавця і 

Замовника. 

6.4. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному 

примірнику для кожної із сторін. 

 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за затримку, недопоставку 

або невиконання зобов'язань, обумовлених обставинами, що виникли окрім волі і бажання сторін і 

які не можна передбачити або яких запобігти, включаючи об'явлену або фактичну війну, епідемії, 

блокаду, ембарго, землетрус, повені, пожежі та інші стихійні лиха. 

7.2. Свідоцтво, видане відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом, є 

достатнім підтвердженням наявності і продовження дії непереборної сили. 

7.3. Сторона, що не виконує свого зобов'язання, повинна надати повідомлення іншій стороні про 

перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за Договором. 

7.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 (трьох) послідовних місяців і не 

виявляють ознак закінчення, цей Договір може бути розірваний Замовником і Виконавцем шляхом 

направлення письмового повідомлення іншій стороні. 

 

8.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 

8.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за цим Договором або в зв'язку з 

ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. 

8.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають 

вирішенню на підставі чинного законодавства. 

8.3.  Виконавець зобов’язується оперативно інформувати Замовника про зміну цін на надані 

товари та послуги. 

8.4.  За порушення зобов’язань згідно Договору, Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції в 

розмірі  0,2 % суми Договору за кожен день прострочення, але не нижче облікової ставки НБУ. 

8.5.  За порушення зобов’язань згідно Договору, Замовник сплачує  Виконавцю штрафні санкції в 

розмірі  0,2 % суми Договору за кожен день прострочення, але не нижче облікової ставки НБУ. 

8.6.  У випадку відмови Підрядника надати Замовнику податкову накладну (розрахунок 

коригування до податкової накладної) або в разі порушення ним порядку її заповнення та / або 

порядку реєстрації в Єдиному реєстрі Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі суми 

податкового кредиту з ПДВ, який Замовник повинен отримати за такою податковою накладною 

(розрахунком коригування до податкової накладної), протягом 10 календарних днів з дати 

отримання відповідної претензії Замовника. Розрахунки коригування до податкових накладних, 
що відповідно до вимог Податкового кодексу України підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі 

податкових накладних Замовником, надсилаються Підрядником Замовнику засобами 

електронного документообігу в системі M.E.Doc не пізніше, ніж за 5 робочих днів до настання 

граничного терміну реєстрації із обов’язковим інформуванням представника Замовника, 

відповідального за реєстрацію розрахунків коригувань до податкових накладних, шляхом 

направлення листа на його електронну адресу. У разі порушення Замовником граничних термінів 

реєстрації в Єдиному реєстрі отриманих від Підрядника розрахунків коригування (відповідно до 

вимог Податкового кодексу України) з причини несвоєчасного надсилання Підрядником 

Замовнику таких розрахунків коригування, Підрядник сплачує Замовнику штраф в сумі штрафних 
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санкцій, застосованих податковим органом до Замовника, протягом 10 календарних днів з дати 

отримання відповідної претензії Замовника. Замовник має право застосувати оперативно-

господарську санкцію у разі не реєстрації податкової накладної (розрахунку коригування до 

податкової накладної) в Єдиному реєстрі податкових накладних або в разі порушення 

Підрядником порядку її заповнення. Під оперативно-господарською санкцією Сторони розуміють 

право Замовника затримати оплату за виконані роботи на суму податкового кредиту з ПДВ, який 

Замовник повинен отримати, за податковою накладною (з розрахунком коригування до податкової 

накладної), не зареєстрованою Підрядником в Єдиному реєстрі податкових накладних або 

неналежно заповненої податкової накладної до моменту надання Замовнику належним чином 

оформленої та зареєстрованої податкової накладної (розрахунку коригування до податкової 

накладної). Замовник повідомляє Підрядника про застосування оперативно-господарських санкцій 

за 10 календарних днів до моменту настання терміну оплати за виконані роботи. Сторони 

погодили, що у разі застосування Замовником оперативно-господарських санкцій, штрафні санкції 

(неустойки, пені, штрафи, відсотки річних за користування чужими грошовими коштами, індекс 

інфляції, збитки тощо) за несвоєчасну оплату за виконані роботи до Замовника не застосовуються. 

Відповідальним представником Підрядника за передавання (реєстрацію в Єдиному реєстрі) 

податкових накладних (розрахунків коригувань до податкових накладних) є бухгалтер за номером 

(044) 360-65-74. У разі зміни відповідального представника Підрядника за передавання 

(реєстрацію в Єдиному реєстрі) податкових накладних (розрахунків коригувань до податкових 

накладних) та/або зміни їх контактних даних, Підрядник зобов’язаний протягом 2-х днів 

повідомити Замовника про зміну відповідальних осіб та (або) їх оновлені контакті дані. 

 

9.  РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ. 

9.1. Будь-які суперечності, що виникають між сторонами із/або в зв’язку з цим Договором, чи 

виконанню по ньому робіт підлягають вирішенню шляхом переговорів, а в разі неможливості, 

вони підлягають вирішенню на підставі чинного законодавства. 

 

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

 

«ВИКОНАВЕЦЬ» 

ТОВ "АЛЬЯНС-БЕЗПЕКА" 

Місцезнаходження: 

01133, м. Київ, бульв. Л. Українки, 16 а, офіс 19 

р/р UA313510050000026008404781700 у ПАТ 

“УкрСиббанк” у м. Харків 

МФО 351005,  

Код за ЄДРПОУ 38348416 

ІПН 383484126551 

Тел.: (044) 360-65-74 

E-mail: AllianceSafetyLTD@gmail.com 

 

Директор:  

 
 __________________    /Савчук С.І./ 

м.п. 

 

«ЗАМОВНИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 _______________    // 

м.п. 

 
 


