
Ми, що нижче

виконавця' Громадської о

підписалися
^  М- *

представники Замовника
____, з одного боку, і представник
«Порятунок чотирилапих» головаорганізації

правління Новарчук Богдана Богданівна, з іншого боку, склали цей акт про 
те, що на підставі наведених документів :

Договір № X А ^  0(3 ЛЯ О і д ^

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги) :

№ Найменування робіт, послуг к-ть од. Ціна Сума
(грн.)

1 Відлов собак п ГОЛІВ Ш,№ юш
2 Компенсація за пальне л

Всього: ТіШЮ
Загальна вартість робіт (послуг) склала________

Замовник претензій по об’єму, якості та строкам 
послуг) не має.

Місце складання : Луцьк

Від Виконавця

ГО "Порятунок чотирилапих"

43000, м. Луцьк, вул. Д. Народів, 15/164



ДОГОВІР №
на компенсацію витрат щодо відлову безпритульних тварин

м. Луцьк « СУ » •О 2018р.

и а  т т і ^ о У і  V  V  .  х  / Д  / „ о

в особі
(надалі - Замовник) з одного бойу, 'та Громадська організація

апих" в^с

СЬоі/з е д і ^ / о а ,  С м ^ 'С ш с ^  
жу, та Громадська організаищо діє на підставі С?'

"Порятунок чотирилапих" в бсобі голови Новарчук Б.Б., що діє на підставі Статуту (надалі 
Виконавець), з іншого боку, в подальшому «Сторони», а кожна окремо Сторона, уклали даний 
Договір про наступне:

0,М

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується протягом 

визначеного в цьому Договорі строку надати за компенсацію послуги по відлову безпритульних 
(бродячих) тварин, з подальшою стерилізацією, вакцинацією та поверненням даних тварин на 
попереднє мїеце перебування або без такого повернення, з наданням Виконавцю права самостійно 
визначити подальшу долю тварин відповідно до існуючих нормативних актів, а Замовник 
зобов'язується оплатити надані послуги.

1.2. Тварини після стерилізації, вакцинації, кліпсування повертаються на попереднє місце 
проживання під час наступного виїзду до даного міста задля відлову або лише задля повернення 
тварин або волонтерами. Поверненню не підлягають агресивні та невиліковно хворі тварини, 
цуценята до 3-х місяців та тварини, які були прилаштовані у сім’ї з території Виконавця.

1.3.Замовник надає Виконавцю заявку на відлов безпритульних тварин (письмово або усно), та 
визначає особу, яка з його сторони братиме участь у відлові тварин. У випадку, якщо Замовник 
визначив особу, яка братиме участь у відлові тварин, іншу, ніж та, яка зазначена в цьому Договорі, 
то дані про неї вказуються в заявці на відлов тварин, а сама заявка подається обов'язково в 
письмовій формі.

2.ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1 .Виконавець зобов’язується:
- виконати послуги за даним договором;
- в разі невиконання відлову (перешкоджання відлову, розгін тварин сторонніми особами або 

відсутність тварин у вказаному місці) оформити двосторонній акт невиконання заявки по відлову 
безпритульних тварин з обов’язковим зазначенням причин, який підписується представниками 
сторін на місці;

- виконувати інші обов'язки, які випливають з цього Договору, або є розумно необхідними для 
його належного виконання.

2.2.Замовник зобов’язується:
- надати Виконавцю інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором, а саме: 

місця знаходження тварин (адреси), кількість тварин та часи переважного перебування тварин на 
зазначених в заявці адресах;

- на своїй території забезпечити вільний доступ бригаді ловців для виконання ними своїх 
обов’язків;

- забезпечити відсутність сторонніх осіб на своїй території, які можуть заважати при відлові 
безпритульних тварин;

- вживати заходів, необхідних для виконання Виконавцем замовлення;
- виконувати інші обов'язки, які випливають з цього Договору, або є розумно необхідними для 

його належного виконання.

З.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ЦІНА
3.1. Загальна сума договору становить тридцять вісім тисяч гривень нуль копійок. Замовник 

оплачує послуги Виконавця на підставі Акту здачі-приймання наданих послуг, підписаного обома 
Сторонами, а у випадку непідписання його Замовником - на підставі Акту здачі-приймання наданих



послуг, підписаного Виконавцем, та Акту відлову тварин, протягом 10 (десяти) календарних днів з 
дня надіслання (надання) Замовнику Акту здачі-приймання наданих послуг, але в будь-якому разі 
не пізніше ЗО (тридцяти) календарних днів з дати відлову тварин.

3.2. Вартість послуг з відлову 1 (однієї) тварини становить 600,00 грн. (шістсот гривень, 00 
копійок). Загальна вартість наданих послуг обумовлюється відповідно кількістю відловлених 
тварин.

3.3. Послуги щодо подальшої стерилізації, вакцинації та повернення відловлених тварин на 
попереднє місце перебування (чи без такого) надаються як супутні по відношенню до послуг, 
вказаних в п. 3.2 цього Договору. За бажанням чи вказівкою Замовника супутні послуги можуть не 
надаватися, однак це не призводить до коригування вартості послуг з відлову тварин, визначеної в 
п. 3.2 цього Договору.

3.4. Фактичні транспортні витрати, які понесені Виконавцем і були необхідними для надання 
ним послуг згідно цього Договору (витрати палива для автомобіля бригади ловців), оплачує (або 
компенсовує) Замовник, виходячи з відстані від місцезнаходження Виконавця до території, на якій 
здійснюється відлов тварин (з урахуванням шляху в зворотньому напрямку та витраченого пального 
під час виїзді по місту під час відлову). Транспортні витрати оплачуються (компенсовуються) як 
при відлові тварин, так і при поверненні тварин.

3.5. Виконавець вправі в односторонньому порядку змінити вартість послуг, письмово 
повідомивши Замовника не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до набуття чинності змін до 
тарифів.

4.ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Надання послуг Виконавцем та приймання їх Замовником оформлюється Актом здачі- 

приймання наданих послуг, який підписується повноважними представниками Сторін. У випадку 
непідписання Замовником Акту здачі-приймання наданих послуг, підставою для оплати наданих 
послуг є Акт здачі-приймання наданих послуг, підписаний Виконавцем, та Акт відлову тварин.

4.2. Акт відлову тварин складається безпосередньо в день відлову та підписується всіма 
членами бригади ловців тварин, а також визначеною Замовником особою, яка була присутня при 
відлові тварин. В Акті відлову тварин зазначається дата відлову, територія, на якій проводився 
відлов, та кількість відловлених тварин. Крім того, в Акті відлову тварин можуть зазначатися 
відомості про відстань від місця знаходження Виконавця до місця відлову тварин та інші відомості.

4.3. Акт відлову тварин є документом, який підтверджує фактичний обсяг наданих послуг.
4.4. На підставі Акту відлову тварин Замовнику виставляється рахунок на компенсацію 

понесених транспортних витрат, виходячи з розрахунку, наведеного в п. 3.4 цього Договору.

5.ДІЯ ДОГОВОРУ
5.1.Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання 

Сторонами та його скріплення печатками Сторін і діє до 31 грудня 2018р. Якщо за 10 (десять) 
календарних днів до закінчення терміну дії договору жодна із сторін не повідомить про його 
припинення, то договір вважається продовженим на тих же умовах до кінця наступного 
календарного року.

5.2.3 підписанням цього Договору всі попередні договори, угоди (правочини) між сторонами 
втрачають будь-яку силу.

5.3.Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від зобов'язань, які залишились 
невиконаними.

5.4. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється 
додатковою угодою до нього.

б.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим Договором, 

Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. У випадку неоплати або несвоєчасної оплати наданих послуг Замовник зобов'язаний 

сплатити Виконацю штраф у розмірі 100 % вартості наданих послуг.



7.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що виникають з виконання умов цього Договору або внесення змін в цей 

Договір, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами та регулюються у відповідності з 
чинним законодавством України.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в 
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до 
чинного в Україні законодавства.

8.ІНШІ УМОВИ
8.1. Даний Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають 

однакову юридичну силу.
8.2. Умови цього Договору є конфіденційними. Жодна із сторін цього Договору не має права 

без згоди іншої сторони надавати примірник цього Договору (або його копію) будь-яким третім 
особам, як і ’не має права розголошувати умови цього Договору в інший спосіб. Обмеження, 
встановлені цим пунктом Договору, не поширюється на випадки надання відповіді на правомірні 
запити суду чи правоохоронних органів.

8.3. Сторони зобов’язуються не розголошувати дату та час відлову третім особам, що є 
порушенням умов цього Договору.

8.4. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміни своїх платіжних 
реквізитів, юридичну адресу, номери телефонів, телефаксів у 10-ти денний термін, з дня 
виникнення відповідних змін.

8.5. Виконавець має статус платника податку на загальних умовах.
8.6.Замовник має статус платника податку________________________________________ .
8.7.Особою, яка зі сторони Замовника братиме участь у відлові тварин, є

9.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків 

за цим договором, якщо воно є наслідком непереборної сили (стихійного лиха, повені, землетрусу, 
військових дій тощо), що виникли після укладення договору і продовжуються на період його 
виконання незалежно від волі сторін, які не могли їх передбачити та відвернути.

9.2. При настанні вказаних обставин сторони повинні не пізніше 5 (п'яти) днів сповістити про 
них іншу сторону у письмовій формі. Факт виникнення і закінчення непереборної сили сторона, 
яка посилається на це, підтверджується відповідним документом Торгово-промислової палати 
України.

10.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ 
ГО "Порятунок чотирилапих"
43000, м. Луцьк, вул. Д. Народів, 15/164 
код ЄДРПОУ 41973988


