
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ДОГОВIР №      

м. Київ                                        «     »               

 

Товариство з обмеженою відповідальністю „Аналітична лабораторія „АГРОТЕСТ”, надалі 

– “Виконавець”, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах 18%, в особі директора 

Маслова Олега Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та 

______________________________, надалі “Замовник”, який є платником _________________________, 

в особі директора _______________________, що діє на підставі Статуту, з другого боку, в подальшому 
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І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Виконавець зобов'язується виконати роботи, по проведенню дослідження ґрунтів на предмет 

їх фізико-хімічного складу та надати рекомендації по застосуванню добрив, а Замовник зобов'язується 

оплатити ці роботи на умовах даного Договору.  

1.2. Дослідження ґрунтів на предмет їх фізико-хімічного складу передбачає проведення 

комплексного аналізу з визначенням хімічного складу ґрунту та його текстури (відповідно до 

параметрів досліджень, визначених у листі-замовленні). 

 

ІІ. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ СТОРІН 

2.1. Вартість одного комплексного дослідження становить _____________ гривні з врахуванням 

податку на додану вартість. 

2.2. Замовник здійснює оплату робіт у національній валюті шляхом перерахування у 

безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця суми грошових коштів у розмірі, зазначеному у 

п.2.1. за кожне дослідження. Оплата здійснюється авансом (100% передплата) . 

2.3 Загальна вартість послуг може змінюватись у випадку зміни обсягу і складу послуг. Зміна 

вартості послуг оформлюється Сторонами шляхом складання додаткових угод до даного Договору, що 

будуть його невід’ємною частиною. 

2.4. Виконавець має право ініціювати в односторонньому порядку зміну вартості робіт в 

залежності від ринкової ситуації та/або зміни чинників, які впливають на ціну. До таких чинників може 

бути віднесено збільшення вартості енергоносіїв, підвищення ставок податків та збільшення розміру 

мінімальної заробітної плати, зміна курсів валют та інші. 

2.5. При зміні вартості робіт в односторонньому порядку Виконавець повідомляє про таку зміну 

Замовника до прийняття замовлення. У разі незгоди Замовника з новою ціною, визначеною 

Виконавцем, прийняття та виконання замовлення не є обов’язковим для Виконавця. 

2.6. За вимогою однієї Сторони інша Сторона зобов’язана провести звірку розрахунків по 

даному Договору. 



 

ІІІ. ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СТОРІН 

3.1. Виконавець зобов`язується: 

3.1.1. На підставі та у відповідності до наданого Замовником замовлення та зразків ґрунту 

провести комплексне дослідження ґрунту у відповідності до п.1.2. дійсного Договору на високому 

професійному рівні, із застосуванням якісних препаратів та технологій.  

3.1.2. На підставі результатів проведених досліджень надати рекомендації щодо застосування 

мінеральних добрив у вигляді документальних Висновків, підписаних спеціалістом (відповідальною 

особою) лабораторії та завізованих печаткою ТОВ „Аналітична лабораторія „АГРОТЕСТ”.  

3.1.3. Строк (термін) виконання робіт: десять робочих днів з моменту надходження грошових 

коштів на рахунок Виконавця. В окремих випадках, при значному завантаженні лабораторії, Сторони 

можуть погодити інший термін виконання робіт. 

3.1.4. Сприяти Замовникові у здійсненні відбору зразків шляхом надання йому пробозабірників 

(за необхідності), який надається Замовникові за умови здійснення авансового платежу, передбаченого 

п.3.2.3. дійсного Договору. 

    

3.2. Замовник зобов`язується: 

3.2.1. Надати письмове Замовлення у встановленій Виконавцем формі (Додаток 1) на проведення 

досліджень робіт з достовірною інформацією, та вказанням адреси, на яку надсилаються результати 

виконаних робіт. 

3.2.2. Своєчасно, згідно п.2.2. дійсного Договору сплатити вартість робіт/досліджень. 

3.2.3. При необхідності отримання пробозабірника від Виконавця, здійснити авансовий платіж у 

сумі 3000 гривень з ПДВ на розрахунковий рахунок Виконавця до отримання пробозабірника.  

При поверненні пробозабірника 3000 грн повертаються. 

У разі не повернення – сума авансового платежу поверненню не підлягає. 

3.2.4. Після отримання результатів робіт підписати наданий Виконавцем Акт виконаних робіт та 

повернути один примірник на його адресу.   

3.2.5. При ухиленні Замовника від виконання зобов’язання, передбаченого п.3.2.4. дійсного 

Договору, достатнім і належним доказом виконання робіт і надання їх результатів Замовникові є 

поштова квитанція про відправлення йому цих результатів та акт виконаних робіт (підписаний в 

односторонньому порядку), або відмітка про отримання у разі доставки цих документів кур’єром. 

 

ІV. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОPIH 

4.1. Точність аналізу залежить від дотримання рекомендацій щодо правил забору проб ґрунту та 

вірності інформації, яка надається Замовником про глибину забору проб, передпосівні культури, 

культури, що плануються, тощо. 

4.2. Рекомендації про внесення мінеральних добрив, які надаються Виконавцем, не є 

обов`язковими. Відповідальність за наслідки застосування добрив та отримані результати (врожайність) 



Виконавець не несе, оскільки не є виробником добрив, не відповідає за їх якість, дотримання технології 

застосування, та не відповідає за дії персоналу, який вносить добрива. 

4.3. В суперечливих випадках для перевірки отриманих результатів за потребою Замовника 

можуть бути здійснені повторні дослідження зразків, які знаходяться в архіві, за рахунок Виконавця на 

протязі 6 місяців із дня укладення Договору. 

 

V. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

5.1. Жодна із Сторін не несе відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якому з 

своїх обов’язків, якщо невиконання буде слідством таких обставин, як повінь, несприятливі погодні 

умови для відбирання проб, пожежа, землетрус та інші стихійні біди, що виникли після укладення 

Договору.  

Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов’язань в строк, 

встановлений в Договорі, то цей термін пропорційно відсовується на час дії відповідного зобов’язання. 

Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань, повинна негайно у письмовій 

формі повідомити іншу сторону про настання, передбачуваний термін дії і припинення вищесказаних 

обставин: факти, вказані в повідомленні, повинні бути підтверджений торговою (торговельно-

промисловою) палатою або іншим компетентним органом або організацією відповідної країни. Не 

повідомлення або невчасне повідомлення позбавляє Сторони права посилатися на будь-яку 

вищесказану обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань. 

Якщо можливість повного або часткового виконання зобов’язання існуватиме понад 3-х місяців, 

Замовник матиме право розірвати договір повністю або частково без обов’язку по відшкодуванню 

можливих збитків (у тому числі витрат) Виконавця. 

 

VІ. IНШI УМОВИ 

6.1. В усьому, що не передбачено дійсним Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством України. 

6.2. Спори по цьому Договору розглядаються господарським судом України у відповідності до 

правил підсудності. 

 

VIІ. TEPMIH ДІЇ ДОГОВОРУ 

7.1. Всі додатки, згадані в цьому Договорі, є невід’ємною частиною Договору. 

7.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони зроблені в 

письмовій формі і підписані договірними Сторонами. 

7.3. Договір набирає сили з моменту підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх 

обов’язків. 

7.4. Цей Договір підписаний у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Обидва 

примірники мають однакову юридичну чинність. 



 

VІІІ. ЮРИДИЧНI АДРЕСИ ТА IНШI РЕКВIЗИТИ CTOPIH 

Виконавець:  

 

ТОВ «Аналітична лабораторія «Агротест» 

03026, м. Київ, Столичне шосе, буд. 100,  

код ЄДРПОУ 33097966 

р/р № UA 563005280000026007001304302 

в ЗАТ “ОТП Банк” 

МФО 300528 

ІПН 330979626500 

Св-во № 37088439 

Виконавець: 

 

Маслов О.А.                                     Директор 

Замовник: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замовник: 

 

                                                                     

 

                                                                                Адреса замовника, на яку виконавець повинен 

                                                                                вислати оригінали результатів аналізів: 

                                                                              _________________________________________ 

                                                                               Телефон/факс замовника  

                                                                               Телефон контактної особи, (мобільний тел.) 

 

                                                                               E-mail : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


