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Ф 7.1-01/04 

ДОГОВІР № 

про надання послуг з лабораторних  

 та лабораторно-діагностичних випробувань (досліджень)  

м. Вінниця                                                       «___»     __________   20___ р. 

 

Вінницька регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (ВРДЛ Держпродспоживслужби), 

що є неприбутковою бюджетною організацією, надалі іменується «Виконавець», в особі 

директора Килівника Олександра Михайловича, який діє на підставі Положення з однієї 

сторони, та 

__________________________________________________________________________________

________________, що є платником податку, надалі іменується «Замовник» в особі 

________________________________________________________________________, яка(ий) діє 

на підставі __________________________________________________________, з іншої сторони, 

які в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей 

Договір про надання послуг з лабораторних досліджень,    надалі іменується «Договір» про 

наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1 В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Замовник доручає, а Виконавець 

зобов’язується надати послуги  з проведення лабораторних випробувань (досліджень) 

сировини, матеріалів, продукції, що виробляється, реалізується, експортується чи імпортується; 

лабораторно-діагностичних випробувань (досліджень) на прижиттєву та посмертну діагностику 

тварин і птиці. Замовник зобов’язується оплатити надані послуги. 

1.2. Лабораторні дослідження будуть виконані відповідно до методів випробувань, що зазначені 

в Сфері акредитації Випробувального центру ВРДЛ Держпродспоживслужби. 

 

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИДАЧІ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАМОВНИКУ 

2.1.Термін виконання досліджень та видачі Замовнику результатів регламентується 

нормативними документами на методи випробувань та погоджується із Замовником при 

виконанні кожного окремого дослідження.   

2.2. Експертний висновок, протокол, звіт надається на паперовому носії. 

2.3. Виконавець надає Замовнику експертний висновок, протокол, звіт особисто на руки, 

про що робиться відповідний запис в журналі видачі експертних висновків, протоколів, звітів. 

2.3 Залишки зразків, після завершення випробувань, поверненню не підлягають. 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1. Вартість послуг з кожного окремого дослідження визначається статтею 99 Закону 

України «Про ветеринарну медицину», згідно з якою лабораторні дослідження, ветеринарно-

санітарна експертиза продуктів і сировини тваринного і рослинного походження та всіх видів 

продукції на ринках  здійснюються згідно з тарифами за рахунок власників тварин, власників 

продукції тваринного і рослинного походження та «Розмірами плати за послуги...», 

затвердженими Наказом Мінагрополітики від 13.02.2013р. №96 (у редакції наказу 

Міністерства аграрної політики та продовольства України 26.01.2016  № 18) і Наказом ВРДЛ 

Держпродспоживслужби від 07.09.2020р. №76-О «Про затвердження тарифів на проведення 

лабораторно-діагностичних досліджень, що надаються Вінницькою регіональною державною 

лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів». 

Загальна вартість послуг визначається як сума вартостей робіт зі всіх окремих досліджень, 

проведення яких необхідне відповідно до чинних вимог. 

3.2. Вартість послуг оподатковується ПДВ згідно з Податковим кодексом України за 

ставкою, яка діє на дату виникнення податкового зобов’язання. 

3.3. На кожне замовлення Виконавець готує та надає Замовнику для оплати рахунок та 

акт приймання – здавання робіт (по завершенню виконання робіт). 

3.4. Здавання послуг Виконавцем та їх приймання Замовником оформлюється Актом 

приймання – здавання робіт, який підписується Сторонами після виконання робіт Виконавцем. 

file:///D:/laws/show/z0380-13/paran8%23n8
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Підписання Акту приймання – здавання робіт Замовником є документальним підтвердженням 

відсутності претензій з його боку до виконаних робіт (лабораторних досліджень). 

3.5. Оплата за цим Договором: 

3.5.1 Для юридичних осіб, фінансування яких здійснюється за рахунок державного чи 

місцевого бюджету – здійснюється Замовником протягом 10 банківських днів з моменту 

підписання акту приймання – здавання робіт.  

3.5.2 Для фізичних та юридичних осіб, крім тих, що зазначені в п.3.5.1 даного Договору,  

- Замовник протягом 10 банківських днів після одержання рахунку здійснює попередню 100% 

оплату послуг за наданим рахунком. 

3.6. Розрахунок здійснюється в безготівковій або готівковій формі в національній 

грошовій одиниці України. 

3.7.  Днем здійснення платежу вважається день, коли  сума, що підлягає оплаті, 

зарахована Виконавцю на розрахунковий рахунок або сплачена до каси. 

   3.8. Податкові накладні будуть оформлені тільки в електронному вигляді та надіслані до 

Персонального кабінету «M.E.Doc Online». Реєстрація податкових накладних у Єдиному 

реєстрі податкових накладних здійснюється платником ПДВ не пізніше термінів, що 

встановлені  законодавством  (п. 201.10. ст. 201 Податкового кодексу України). 

      3.9.  Виконавець має право змінити вартість послуги, у разі зміни тарифів, або 

затвердження нових, до отримання оплати, з попереднім письмовим повідомленням про це 

Замовника та оформленням Додаткової угоди, але не пізніше ніж через п’ять банківських днів 

після набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом.  

    3.10.  Замовник у п’ятиденний строк із моменту одержання акту приймання – здавання 

робіт зобов’язаний повернути Виконавцю підписаний акт приймання – здавання робіт. 

 

4. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. 

4.1. Виконавець зобов’язаний: 

 -  якісно та в повному обсязі надати послуги з лабораторних досліджень 

 - надати Замовнику експертний висновок або протокол; 

 - зобов’язаний при здійсненні досліджень та вимірювань дотримуватись затверджених 

методик, державних та міжнародних стандартів на дослідження (вимірювання), які 

імплементовані у чинне законодавство України; 

 - в порядку, передбаченому цим Договором, надати Замовнику експертний висновок або/та 

протокол, а також оформити, надати Замовникові акт приймання – здавання робіт та необхідні 

бухгалтерські документи; 

 - письмово повідомити Замовника у випадку неможливості проведення досліджень з будь-якої 

причини; 

- надати послугу у строк, визначений нормативними документами на методи випробувань, 

чинним   законодавством України та цим Договором; 

           Виконавець має право: 

- на вчасну та повну оплату послуги згідно рахунку та на підставі підписаного приймання – 

здавання робіт; 

- на отримання від Замовника необхідної інформації та документації щодо об’єкту дослідження 

(випробування); 

- на доступ до об’єкту дослідження (випробування), розташованого на території Замовника; 

- на безпечні умови праці своїх працівників в ході перебування на території Замовника; 

- відмовитись від надання послуг з причин порушення Замовником цього договору; 

     Виконавець підтверджує своє зобов’язання з дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ 

за операціями, які здійснюються на виконання цього Договору, скласти електронну податкову 

накладну у термін відповідно до вимог чинного законодавства, зареєструвати її в Єдиному 

реєстрі податкових накладних та направити Замовнику. 

     Виконавець несе повну відповідальність відповідно до чинного законодавства України за 

достовірність результатів виконаних лабораторних досліджень. 
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 4.2 Замовник зобов’язаний: 

- надати Виконавцю необхідну інформацію, документацію щодо об’єкту дослідження 

(випробування), відповідно до чинного законодавства України, дані з яких заносяться до акту 

відбору зразків; 

- вчасно забезпечувати Виконавця інформацією, документацією  необхідною      для виконання  

лабораторних  досліджень, вимірювань чи виконання інших   замовлених послуг;  

-  надати діагнотичний матеріал за направленням з вказаним попереднім діагнозом; 

- в період дії цього договору, надавати можливість Виконавцю відвідати підприємство 

замовника з питань, пов'язаних з виконанням цього договору; 

- для проведення вимірювань на території Замовника, забезпечити транспортування Виконавця 

та обладнання, необхідного для  виконання досліджень, безперешкодний доступ Виконавця та 

його працівників  на територію, у приміщення, до обладнання Замовника, а також безпеку   

працівників Виконавця при перебуванні на території Замовника;  

- вчасно та у повному обсязі оплатити та прийняти  належним чином виконану послугу, 

незалежно від отриманих результатів  досліджень (випробувань, вимірювань), якщо їх 

необ’єктивність не буде ним доведена. 

  Замовник несе повну відповідальність відповідно до чинного законодавства України за 

достовірність наданої Виконавцю інформації (в тому числі за необхідний пакет документів) про 

партію товару, що виробляється, реалізується, експортується чи імпортується, зразки від якої 

відбираються для проведення лабораторних досліджень. 

 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

 

5.1. Строк дії Договору встановлюється з моменту його підписання Сторонами і діє до 

«_____»________________ 20___року.  

5.2.  Цей Договір діє у частині розрахунків  до повного виконання взятих на себе 

зобов’язань. 

5.3. У разі якщо на момент закінчення дії Договору у Сторін  залишаться  невиконаними   

зобов’язання Договір продовжує свою дію до їх остаточного виконання. 

         5.4. Закінчення строку Договору не звільняє сторони від відповідальності за його 

порушення, що мало місце під час дії Договору. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням 

зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням 

умов, визначених змістом зобов’язання. 

6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим 

Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона 

доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 

6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання 

своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені 

дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-

мажорні обставини, зобов'язана не пізніше  3 календарних днів з дати настання  таких обставин 

повідомити у письмовій формі іншу Сторону. 

6.4. За одноразову необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань винна 

Сторона сплачує іншій Стороні штраф у розмірі 0,1 % від вартості наданих послуг з 

лабораторного дослідження 

6.5. За недотримання строків сплати зазначених в п. 3.5 Договору Замовник сплачує 

(шляхом перерахування коштів на поточний рахунок) Виконавцю пеню у розмірі 3% від суми 

прострочення (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент 

прострочення), за кожний день прострочення. 
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7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

7.1. Жодна з умов цього договору не може трактуватись так, що Виконавець 

зобов’язаний будь - що виконати замовлені послуги, навіть якщо він при цьому отримає шкоду, 

яка перевищує вартість замовлених послуг.  

7.2. Виконавець не несе відповідальності за відповідність зразків, що надає Замовник на 

дослідження, нормативно-технічній документації на продукцію, а також за відповідність зразків 

партіям виготовлення, за якість продукції, що виготовляється.    

7.3. Замовник погоджується з методами (методиками) проведення досліджень, які обрані 

Виконавцем самостійно. 

7.4. Замовник несе цивільно-правову відповідальність у випадку, якщо його діями або з 

його вини в ході виконання договірних обов’язків Виконавцем під час знаходження на території 

чи в транспорті Замовника було завдано шкоду здоров’ю працівникам Виконавця або 

матеріальної шкоди Виконавцю. 

              7.5. Уся інформація, що стала відома одній стороні про іншу в процесі виконання цього 

Договору є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною) на підставі ст.ст. 6, 7 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», якщо інше не передбачено чинним 

законодавством України. Сторони домовились без згоди одна одної не розповсюджувати третім 

особам інформацію, яка стала їм відома у зв’язку із виконанням цього Договору, якщо інше не 

передбачено чинним законодавством України.  

7.6. Сторони дають згоду на використання персональних даних, одна одної, які наявні в 

цьому Договорі або отримані ними в результаті його виконання, виключно в межах та на 

підставі законодавства України, яке реалізує державну політику у сфері захисту персональних 

даних і є чинним на момент виникнення між сторонами відповідних правовідносин, з метою 

реалізації своїх прав у цивільних, господарських або адміністративних правовідносинах та 

законних інтересів. 

7.7. У випадку зміни будь-якого з реквізитів одна сторона повинна письмово повідомити 

іншу сторону протягом п’яти банківських днів. 

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Зміни до цього договору можуть бути внесені шляхом погодження сторонами 

додаткової угоди, яка стає невід’ємною частиною цього договору.  

8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються 

шляхом переговорів між Сторонами із укладенням письмових документів (листів, протоколів 

розбіжностей, актів звірок, тощо). Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він 

вирішується у судовому порядку відповідно до чинного в Україні законодавства.  

8.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають 

рівну з ним юридичну силу. 

8.6. Цей Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, по 

одному для кожної із сторін, та мають однакову юридичну силу. 

8.3. Додатки до цього Договору та додаткові угоди укладаються державною мовою.  

8.4. Договір може бути припинений достроково за письмовою угодою Сторін або в 

судовому порядку  на підставах, передбачених законодавством. 

8.5. Виконавець є неприбутковою державною організацією. 

8.6. Виконавець є платником податку на додану вартість. 

            8.7. В разі неналежного виконання обов'язків по оплаті робіт згідно Договору однією із 

сторін інша сторона має право не видавати експертний висновок, протокол та в якості гарантії 

виконання зобов'язань залишити його в себе на зберіганні. 

8.8. Ділове листування в рамках цього Договору може проводитись за допомогою 

факсимільного зв’язку та електронною поштою. 

 8.9. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним 

цивільним та господарським законодавством. 
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9. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

            9.1. Сторони зобов’язуються дотримуватись чинного законодавства з протидії корупції 

та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом («Антикорупційне 

законодавство»). 

           9.2. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, 

працівники або посередники не здійснюють і не будуть робити дій (відмовляються від 

бездіяльності), які суперечать вимогам Антикорупційного законодавства, в тому числі, 

утримуються від прямого чи непрямого, особисто або через третіх осіб пропозиції, обіцянки, 

дачі, вимагання, прохання, згоди отримати та отримання хабарів в будь-якій формі (у тому 

числі, у формі грошових коштів, інших цінностей, майна, майнових прав або іншої матеріальної 

та / або нематеріальній вигоди) на користь або від будь-яких осіб з метою впливу на їх дії чи 

рішення з метою отримання будь-яких неправомірних переваг або з іншою неправомірною 

метою. 

            9.3. При виявленні однією із Сторін випадків порушення вказаних вище положень цього 

розділу Договору її афілійованими особами або працівниками, вона зобов’язується в письмовій 

формі повідомити про ці порушення іншу Сторону. Також у разі виникнення у однієї із Сторін 

розумно обґрунтованих підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких 

зазначених вище положень розділу цього Договору іншою Стороною, її афілійованими особами 

або працівниками, така Сторона має право направити іншій Стороні запит з вимогою надати 

коментарі та інформацію (документи), які спростовують або підтверджують факт порушення. 

 
 

 

 

 

10. Юридичні адреси та  реквізити : 

Виконавець: 

  

Замовник: 

Вінницька регіональна державна лабораторія 

Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів 

  

21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 19   

р/р UA688201720313281001201007960 

Держказначейська служба 

  

України м.Київ УДКСУ у м.Вінниці   

МФО  820172, код ЄДРПОУ 00692009   

Свідоцтво платника ПДВ № 200052286   

Інд. податковий № 006920002285   

Тел/факс (0432) 52-09-84   

E-mail: vinoblvetmed@ukr.net   

Директор ВРДЛ Держпродспоживслужби   

________________ О.М. Килівник 
  

«___» ________________20___р.  «___» ________________20___р. 

м.п.  м.п. 
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