
ДОГОВІР № 31Л08-2018- Кл

на надання послуг по фізичній охороні Об’єкта

«01 » вересня 2018 р. м. Кам’янеьке

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛВ ГРУПП», що діє на підставі Статуту та 
ліцензії на надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності АЕ№284931, 
видана МВС України 29.04.2014р. в особі директора Клименко Володимира Анатолійовича, 
іменований далі «Виконавець» з однієї сторони та батьківський комітет Комунального 
закладу «Середня загальноосвітня школа № ЗО» Кам’янської міської ради, іменований 
далі «Замовник»,

в особі діючі на підставі рішення батьківського комітету, з
другої сторони, далі «Сторони», уклали даний Договір про наступне:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.«Виконавець» на кошти отримані від «Замовника» починаючи з «03» вересня 2018р. по 
олХ? р. здійснює фізичну охорону та спостереження «Об’єкта».

і .л. чл\ Г» розташовано за адресою: м. Кам’янське, бульвар Героїв, 20. 
тел. 096 537 3400, 068 040 2079.
1.3. «Замовник» виконує вимоги та рекомендації «Виконавця», щодо обладнання і укріплення 
та оплачує послуги «Виконавця» відповідно до умов цього Договору.

1.4. Обов'язковою умовою на момент укладення та дії Договору є наявність «Замовника» 
повноважень на правомірне володіння (користування) «Об’єктом» у формі права власності, 
договору майна, договору оренди, оренди, лізингу, тощо, яке «Замовник» повинен підтвердити, 
надавши «Виконавцю» відповідні документи. У разі втрати (припинення) «Замовником» 
повноважень щодо володіння (користуванням) «Об’єктом», «Виконавець» звільняється від 
своїх зобов’язань, а Договір припиняє свою дію. Про відповідні зміни щодо правомірності 
користуванням «Об’єктом» «Замовник» зобов'язаний завчасно повідомити «Виконавця».

2.1.Умови охорони повинні вилучати ймовірність вільного доступу сторонніх осіб до 
матеріальних цінностей. Все обладнання та матеріальні цінності повинні знаходитися в надійно 
зачинених приміщеннях, шафах під внутрішньо або централізованою охороною.або під 
наглядом охоронника.
2.2.Охорона «Об’єкта» виконується з 07.45 год. до 15.45 і од.

3.2. Оплата за надані охоронні послуги здійснюється щомісячно кожної останньої п'ятниці

2.УМОВИ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТА

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ГА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість послуг по даному Договору становить:
5 000 ( п’ять тисяч гри. 00 когі.) на місяць без ІІДВ.

«Замовником». А к ^ і^ е ч ч а й ^ р о б іт  за попередній місяць підписується «Сторонами» в кінці 
календарного місяця,а також про закінчення терміну дії Договору.


