
Договір підряду  

з сервісного обслуговування систем кондиціювання 

 

м. ____                                                                                                       __ ______201_ р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "_________________" (далі — Замовник) в 

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

громадянин  України ___________________  (далі — Підрядник), з другої сторони (які 

далі за текстом разом іменуються Сторони, а окремо — Сторона), попередньо ознайомлені 

з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, діючи 

добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу як 

фізичного, так і психічного, бажаючи реального настання правових наслідків, 

обумовлених нижче, розуміючи значення своїх дій та їх правові й фактичні наслідки, 

уклали цей Договір підряду  (далі — Договір) про наступне: 

1. Предмет Договору  

1.1. У порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Підрядник бере на себе 

зобов’язання надати послуги (виконати роботи) з сервісного обслуговування 

систем кондиціювання,  що знаходяться  за адресою: м. ________, вул. 

_____________, буд. _____, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані 

Підрядником послуги (роботи). 

1.2. Виконання робіт  засвідчується Актом приймання-передачі наданих послуг 

(виконаних робіт). 

2. Умови Договору 

2.1. Час та періодичність виконання сервісного обслуговування   визначається виключно 

Замовником і за його бажанням може коригуватись.  

2.2.   Роботи з сервісного обслуговування проводяться за місцем знаходження 

кондиціонерів і містять у собі наступний перелік робіт: 

2.3       Перелік робіт та обладнання, що підлягає сервісному обслуговуванню,     

наведений у Додатку №1 до Договору. 

2.4   В разі, якщо сервісне обслуговування систем кондиціювання буде       неможливе в 

зв’язку з відсутністю доступу до Об’єкту, строк закінчення робіт може 

коригуватись по взаємній письмовій згоді Сторін. 

2.5.    Кінцевий термін виконання  робіт за цим Договором: ___  _____ 201_р. 

2.6.  Підрядник зобов'язується не пізніше 2 календарних днів після настання кінцевого 

терміну, визначеного у п. 2.5 цього Договору, передати Замовникові результати 

виконаних робіт та скласти й зі свого боку підписати Акт приймання-передачі. 

2.7. Замовник зобов'язується не зволікати із прийманням результатів виконаних  робіт та 

підписати Акт приймання-передачі. 

3. Розмір і порядок оплати 

3.1. За виконання  робіт Замовник сплачує Підряднику ____,00 (__________) гривень 

після підписання Акта приймання-передачі. 



 


