
Договір 

про надання послуг доглядальниці 

  

м._______                                                                                         «__»_____20__ року 

 

Громадянин України ______________________, паспорт серія __ № ____, виданий 

_______ РУ ГУ МВС України в м. _____ "__" _____ _____р., який зареєстрований та 

фактично проживає за адресою: м. ____, вул. __________, буд. ___, кв. _____, в 

подальшому іменується «ВИКОНАВЕЦЬ», з однієї сторони, та громадянин України 

______________________, паспорт серія __ № ____, виданий _______ РУ ГУ МВС 

України в м. _____ "__" _____ _____р., який зареєстрований та фактично проживає за 

адресою: м. ____, вул. __________, буд ___, кв. _____, в подальшому іменується 

«ЗАМОВНИК», з іншої сторони, разом названі «СТОРОНИ», уклали даний договір про 

наступне: 

 1. Предмет договору 

1.1 Згідно з цим договором ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати послуги 

доглядальниці щодо ___________________________________________________ 

                                           (вказати ПІБ і рік народження) 

1.2 Надання послуг здійснюється за адресою: __________________________________. 

1.2 Праця ВИКОНАВЦЯ за цим договором здійснюється в нормальних умовах. Трудові 

обов'язки ВИКОНАВЦЯ не пов'язані з виконанням важких робіт, робіт у місцевостях з 

особливими кліматичними умовами, робіт зі шкідливими, небезпечними і іншими 

особливими умовами праці. 

1.3 ВИКОНАВЕЦЬ підпорядковується безпосередньо Замовнику. 

 

2. Термін дії договору 

2.1 ВИКОНАВЕЦЬ повинен приступити до виконання своїх обов'язків з «____» 

__________201 _р. 

2.2 Цей Договір укладається на термін __________________________ (безстроково). 

2.3 Строк випробування 1 місяць. Під час терміну випробування при невиконанні 

ВИКОНАВЦЕМ трудових обов'язків ЗАМОВНИК має право розірвати Договір в 

односторонньому порядку. 

 

3. Оплата послуг 

3.1 ЗАМОВНИК зобов'язується за виконані послуги оплачувати в розмірі: 

а) погодинна ставка _______________ (____________________________) грн. / год; 

б) сума в місяць _________________ (____________________________) грн. 

3.2 Оплата послуг проводиться: щомісяця _______ і ________ числа кожного місяця 

або щотижня по ____________________________, готівковими коштами. 

3.3 Робота у вихідні, святкові дні та понаднормова робота після ____ годин оплачується 

з розрахунку ______ (_______________) грн. / год. 

3.4 У випадку хвороби ВИКОНАВЦЯ йому надається відпочинок на період хвороби без 

змісту (або з оплатою _______% від суми оплати послуг зазначених в п. 3.1). Лікарняні 

понад __ днів можуть послужити причиною для припинення дії Договору. 



 


