Договір № _____
про надання послуг з
обслуговування автомобільного транспорту
м. Київ

«____»_________2020 року

Фізична особа - ____________________________________________________________,
паспорт________________________________, РНОКПП _____________ ,у подальшому - Замовник,
з однієї сторони, та
Фізична особа - підприємець Окснер Стефан Іядович, паспорт ТТ 273663, РНОКПП
3341517194 , що зареєстрований за адресою: м.Київ, вул. В.Сальського буд. 47, кв. 42, у
подальшому – Виконавець, з іншої сторони, (в подальшому разом – Сторони, а кожна окремо –
Сторона) уклали цей Договір про надання послуг з обслуговування автомобільного транспорту
(надалі - Договір) про наступне:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець надає Замовнику послуги з обслуговування автомобільного транспорту (далі
також - Послуги), а Замовник приймає та оплачує ці послуги відповідно умов даного Договору.
1.2. Перелік послуг з обслуговування автомобільного транспорту зазначається в Додатку 1,
який є невід’ємною частиною даного Договору.
1.3. За домовленістю сторін Договору Виконавець також може надавати додаткові послуги
Замовнику.
1.4. Взаємовідносини Сторін щодо надання інших видів послуг регулюються додатковими
угодами до цього Договору.
2.
ПОРЯДОК НАДАННЯ І ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ
2.1. Підставою для надання Виконавцем послуг є підписаний Стронами перелік надання
Послуг та Згода Замовника.
2.2. Згода Замовника оформлюється письмово, згідно з формою Додатка 2 до цього Договору
та є підставою для безперешкодного доступу Виконавцядо автомобільного транспорту Замовника з
метою надання Послуг .
2.3. Надання Послуги здійснюється відповідно з часом та датою, вказаними в Переліку
надання Послуг. У разі, якщо за період з моменту затвердження Переліку надання Послуг і до часу
фактичного приїзду (доставлення) автомобільного транспорту до місця надання послуг, обставини,
що послужили підставою для замовлення Замовником Послуг змінилися або перестали бути
актуальними, Замовник негайно повідомляє про це Виконавця, анулюючи замовлення.
2.4. Початок надання Послуг обчислюється з дня підписання цього договору обома сторонами.
2.5. Виконавець надає Послуги з використанням свого обладнання та матеріально-технічної
бази.
2.6. Надання Послуг виконується згідно з вимогами експлуатаційної та технологічної
документації, нормативних документів, внутрішніх документів Виконавця та за умовами Договору.
2.7. Послуги надаються відповідно до Згоди Замовника, Переліку послуг та Акту прийому передачі наданих послуг, які підписуються представниками Сторін і є невід’ємними частинами цього
Договору. В Переліку послуг та Акті прийому - передачі наданих послуг зазначається перелік
наданих послуг та їх вартість, а також терміни надання Послуг.
2.8. Виконавець має право надавати послуги, що безпосередньо не передбачені Замовником, але
необхідні для безпечного використання автомобіля Замовником, і вартість яких не перевищує
початково визначену суму більше, ніж на 10 %. В іншому випадку, Виконавець зобов’язаний
попередньо узгодити з Замовником надання таких Послуг.
2.9. В разі відмови Замовника від надання Послуг, які є необхідними для безпечного
використання автомобіля, Виконавець не несе відповідальності за наслідки його подальшого
використання та завдану таким автомобілем Замовнику та третім особам шкоду.
2.10. Після закінчення надання Послуг автомобіль видається Замовнику. Замовник
зобов’язаний також прийняти виконані Виконавцем роботи з обслуговування згідно Переліку послуг,
Згоди Замовника та Акту прийому - передачі наданих послуг.
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2.11. Протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання Акту приймання-передачі наданих
послуг Замовник зобов'язаний підписати його або в той же строк надати Виконавцю вмотивовану
відмову у прийнятті.
2.12. У разі відсутності вмотрованих заперечень щодо якості наданих послуг та/або
непідписання Акту приймання-передачі наданих послуг протягом строку, встановленого п. 2.11
даного Договору, такі Послуги вважаються прийнятими Замовником без зауважень та підлягають
оплаті відповідно до умов даного Договору.
3.
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Загальна вартість Послуг складає сукупну вартість всіх наданих Послуг відповідно до умов
даного Договору.
3.2. Оплата послуг проводиться у національній грошовій одиниці України на поточний рахунок
Виконавця.
3.3. Замовник проводить оплату за надані Послуги протягом 2 (двох) робочих днів з дати
виставлення рахунку Виконавцем та підписання Акту приймання-передачі наданих послуг, шляхом
внесення повної оплати вартості Послуг.
3.4. Вартість Послуг здійснюється за тарифами, встановленими Виконавцем, які діють на
момент зверенення про надання Послуг та які зазначені в Переліку послуг. У разі передачі
автомобільного транспорту для здійснення обслуговування в строк, інший, ніж визначено Сторонами
– Виконавець має право змінити вартість надання Послуги в одностороньому порядку, про що
повідомляє Замовника в момент прибуття транспорту до місця надання Послуг.
3.5. Вартість наданих Послуг зазначається в Переліку Послуг та Акті приймання-передачі
наданих послуг, що складаються Виконавцем і підписуються представниками обох Сторін.
3.6. Виконавець надає Замовнику наступні підписані документи, що підтверджують факт
надання Послуг за цим Договором: рахунок за надані послуги з (далі за текстом - Рахунок), Акт
прийому - передачі наданих Послуг.
3.7. При порушенні строків оплати за прийняті роботи, Виконавець вправі нарахувати пеню в
розмірі подвійної облікової ставки національного банку України, за кожен день прострочення.
3.8. За цим Договором, Виконавець має право надавати Замовнику знижку на послуги в порядку
та розмірах, визначених внутрішніми положеннями Виконавця.
3.9. Підписання Акту приймання-передачі наданих послуг є підтвердженням відсутності у
Замовника зауважень та претензій щодо якості та обсягу наданих Виконавцем Послуг.
4.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов'язаний:
- забезпечувати надання Послуг відповідно до Згоди Замовника, умов даного Договору та
вимог чиного законодавства України;
- надавати Замовнику повну, доступну, достовірну та своєчасну (до надання послуг)
інформацію про Послуги;
- надавати можливість Замовнику особисто візуально контролювати виконання робіт за умов
додержання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством. Можливість візуального
контролю забезпечується Виконавцем у спосіб, визначений останнім.
4.2. Виконавець має право:
- отримувати оплату за послуги в порядку та на умовах визначених Договором;
- відмовити у наданні Послуг у разі неможливості їх надання відповідно до умов даного
Договору;
- розірвати даний Договір у випадку невиконання Замовником свої обов’язків відповідно до
даного Договору;
- розірвати даний Договір в одностороньому порядку шляхом направлення письмового
повідомлення засобами поштового зв’язку за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до бажаної дати
розірвання договору.
4.3. Замовник має право:
- на участь у перевірці відповідності наданої Послуги вимогам технологічної документації
Виконавця, умовам даного Догговору та чинного законодавства України;
- на перевірку повноти та вартості наданої Послуги;
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- безпосередньо бути присутнім при наданні послуг Замовнику, з дотриманням вимог
Виконавця щодо присутності Замовника при наданні Послуг;
- розірвати даний Договір у випадку невиконання Виконавцем свої обов’язків відповідно до
даного Договору;
- розірвати даний Договір в одностороньому порядку шляхом направлення письмового
повідомлення засобами поштового зв’язку за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до бажаної дати
розірвання договору.
4.4. Замовник зобов’язаний:
- своєчасно та в повному обсязі здійснити розрахунок за надані Виконавцем послуги;
- прийняти надані Послуги, не пізніше 2 (двох) календарних днів з дня отримання
повідомлення про закінчення надання Послуг та Акту приймання-передачі наданих послуг.
5.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1.
У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором, за винятком
випадків, коли виконання таких стає неможливим в силу обставин форс-мажору та/або зміни
законодавства України.
5.2. Сплата штрафних санкцій та відшкодування збитків не звільняє Сторони від повного
виконання зобов’язань за цим Договором.
5.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Договорі
реквізитів та зобов’язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну
протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виникнення таких змін, а в разі неповідомлення несуть
ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.
6.
ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх забов’язань, якщо це
невиконання чи неналежне виконання викликано дією обставин непереборної сили (воєнні дії,
аварії, стихійні лиха, масові заворушення, стихійні лиха, природні та техногенні катастрофи, що
впливають на виконання обов’язків за Договором; які виникли незалежно від волі сторін після
укладення цього Договору, перешкоджають повному або частковому виконанню Договору, і наступ
чи дію яких, а також наслідки, не можна було передбачити та відвернути розумними заходами.
6.2. Обставини непереборної сили, на які посилається зацікавлена сторона, а також причинний
зв'язок зазначених обставин із невиконанням відповідною стороною обов’язків за Договором,
мають бути підтверджені офіційною довідкою уповноваженої установи.
6.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язань за Договором унаслідок дії обставин
непереборної сили повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту їх
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
6.4. У разі коли строк дії і обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30
(тридцять) календарних днів, кожна із Сторін в установленному порядку має право розірвати
Договір.
7.
ІНШІ УМОВИ
7.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами і діє до _____________
року, а в частині виконання своїх зобов’язань, до повного їх виконання Сторонами.
7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань,
що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до
уваги при тлумаченні умов цього Договору.
7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів
реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну,
а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін
до інших осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
7.5. Спори, які можуть виникнути між сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору,
вирішуються щляхом взаємних переговорів та консультацій.
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7.6. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються відповідно до
чинного законодавства України. Претензійний порядок не є обов’язковим для сторін за цим
Договором.
7.7. Зміни, доповнення до Договору, а також розірвання Договору оформлюється в письмовій
формі додатковою угодою та підписуються уповноваженими представники Сторін.
7.8. Забезпечення конфіденційності переговорів, листування й інших дій, пов’язаних з
виконанням Договору, і не розголошувати її без письмової згоди, тощо.
7.9. Жодна із сторін не має права передавати свої обов’язки за цим Договором третій стороні
без письмової згоди на те іншої сторони.
7.10. Сторони погодилися, що текст договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які
стосуються договору є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої
письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням
офіційних дозволів, документів для виконання договору або сплати податків, інших обов’язкових
платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов’язання
Сторін договору.
7.11. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно Закону України «Про захист персональних
даних», надають взаємну згоду один одному на обробку їхніх персональних даних, а саме:
назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру
державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців),
інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного
номеру облікової картки платника податків,номеру свідоцтва про статус платника ПДВ),
банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail),прізвища,
ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє
в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою
забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері
бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування,
вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних,рекламних,
комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані
внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України «Про
захист персональних даних».
7.12. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх
печатками.
7.13. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги
виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та
скріплені їх печатками або підписами.
7.14. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології
українською мовою, у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по
одному для кожної із Сторін.
7.15. Після закінчення строку дії договору він може бути продовжений за згодою обох сторін і
підписанням нового Акту прийому-передачі послуг із новими умовами і датою.
8.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ
ФОП Окснер Стефан Іядович
Адреса:
м.Київ, вул. В.Сальського буд. 47, кв. 42
РНОКПП 3341517194
тел. +38(098)0330488
Підпис ___________________
м.п.

ЗАМОВНИК
ПІБ ____________________________
Адреса:
____________________________
РНОКПП ________________
Тел. ____________________
Підпис ___________________
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Додаток
до договору
про надання послуг з обслуговування
автомобільного транспорту
№ ______ від ________________
м. Київ

«____»_________2020 року
ЗГОДА ЗАМОВНИКА

Я, ПІБ___________________________, власник автомобіля:
Марка: ___________;
Модель: ______________;
Тип: ________________;
Колір: ____________________;
Рік випуску: _____________;
Реєстраційний(державний) номер: ________________;
Місцезнаходження автомобіля ____________________________________
НА ПІДСТАВІ СТАТТЕЙ 237, 238, 319 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ,
НАДАЮ ЗГОДУ НА ДОСТУП ВИКОНАВЦЯ (ЙОГО УПОВНОВАЖЕНОГО
ПРЕДСТАВНИКА) ДО ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОГО АВТОМОБІЛЯ З МЕТОЮ НАДАННЯ
ПОСЛУГ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ. ЗАЛЕЖНО ВІД ОБСЯГУ ТА ХАРАКТЕРУ
ПОСЛУГ, ТАКИЙ ДОСТУП ВКЛЮЧАЄ ТАКОЖ ВІДКРИТТЯ АВТОМОБІЛЯ ТА
ЗНАХОДЖЕННЯ В АВТОМОБІЛІ ПРОТЯГОМ СТРОКУ НЕОБХІДНОГО ДЛЯ
НАДАННЯ ТАКИХ ПОСЛУГ.

ПІБ Підпис _______________________

