
Договір № _________ 
                                                                       про надання послуг 
                         

м. Київ                                                             “  ”_____________ 202_ р.  
 
                                                                                              

_____________________________________________________, що надалі іменується ЗАМОВНИКОМ, в 
особі _____________________________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї 
сторони, та  
Товариство з обмеженою відповідальністю „ТТСЕРВІС”, що іменується надалі 
ВИКОНАВЦЕМ, в особі Директора Ніколаєва Андрія Євстафійовича, який діє на підставі 
Статуту, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:    
1. Предмет договору 
1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе надання послуг, а саме: 

- шиномонтажні  послуги, 
- послуги по відновленню протектора, 
- послуги з авто мийки, 
- послуги по зберіганню шин. 

1.2 Вказані послуги надаються Замовнику згідно переліку автомобілів, що визначені в 
додатку до договору (Додаток№2). У випадку зміни переліку, Замовник зобов’язується 
повідомити Виконавця негайно та підписати Додаток №2 зі змінами. Ризики по 
обслуговуванню автомобілів, які не є у розпорядженні Замовника, але визначені в 
додатку – несе Замовник. 
2. Права та обов’язки сторін  
2.1. Виконавець: 
2.1.1. Надає послуги за місцем знаходження майстерень згідно Додатку №1. 
2.1.2. Послуги Замовника у відповідності з п. 1 даного договору надаються 
Виконавцем  на підставі усних заявок Замовника. 
2.1.3. До виконання послуг Виконавець приступає протягом дня з моменту 
надходження оплати Замовника, у випадку відтермінування оплати - на підставі  
заявки Замовника.     
2.1.4. Виконавець самостійно визначає кількість спеціалістів, що потрібні для надання    
послуг, а також графік їх роботи.      
2.1.5. Виконавець  визначає термін надання послуг в залежності від їх складності та 
узгоджує його з Замовником. Виконавець, при наданні послуг використовує власні 
витратні матеріали, комплектуючі та обладнання. 
2.2. Замовник: 
2.2.1. Зобовязується оплатити наданні послуги Виконавця, що вказані в п. 1 даного 
Договору в порядку, розмірі, термін, що передбачені  пунктом 4 даного Договору.     
3. Порядок здачі та прийняття послуг 
3.1. Після надання послуг Виконавець передає Замовнику Акт наданих послуг 
відповідно до Замовлення. 
3.2. В Акті вказується: 
- найменування наданих послуг; 
- вартість наданих послуг;  
- марка та номерний знак автомобіля, що обслуговувався (за домовленістю сторін); 
- якість наданих послуг. 
3.3. В Акт може бути включена і інша інформація, яку сторони вважають необхідною 
вказати. 
3.4. Сторони погодили процедуру документообігу, а саме надання:  Рахунків-фактур, 
Актів наданих послуг, Актів звірок, Замовлення  тощо, в  електронній формі з 
електронним цифровим підписом (далі-ЕЦП).  
  



4. Розмір та порядок оплати послуг Виконавця 
4.1. Передоплата Замовником за послуги проводяться протягом 1 (одного)  робочого 
дня після отримання від Виконавця Рахунку-фактури. В подальшому за погодженням 
сторін можливе відтермінування отплати - після виконання послуг протягом 5 (п’яти) 
робочих днів відповідно до Акту, шляхом перерахування на поточний рахунок 
Виконавця суми, зазначеної в рахунку.    
4.2. У випадку несплати вартості надланих послуг згідно п.4.1. Виконавець має право в 
односторонньому порядку призупинити надання послуг Замовнику до оплати суми 
боргу. 
4.3. В вартість наданих послуг включаються всі витрати Виконавця, пов’язані з 
виконанням обов’язків по цьому Договору.                     
4.4. Вартість послуг визначається згідно прейскуранту, що знаходиться за адресою 
надання послуг або на вимогу Замовника додається до Договору. Прейскурант може 
бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку, про що Виконавець 
повідомляє Замовнику за 15 календарних днів. 
5. Термін дії Договору 
5.1. Виконавець приступає до виконання своїх обов’язків протягом наступного дня з 
моменту підписання цього Договору.          
5.2. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до  “31”грудня  201__ р.  
5.3. Договір може бути розірвано кожною із Сторін достроково не інакше як за 
письмовим повідомленням в термін не пізніше ніж за 20 днів до такого розірвання за 
умови повного розрахунку за наданні послуги. 
5.4  Якщо до терміну завершення Договору залишилось 15 днів, та Сторони не мають 
одна до одної претензій, то цей Договір вважається пролонгованим на наступний рік. 
6.  Відповідальність  Сторін 
6.1.Замовник, в разі невиконання зобов’язань по своєчасній оплаті Товару у строки, 
обумовлені дійсним Договором, сплачує Виконавцю  пеню в розмірі 0,1 %  від суми 
боргу за кожний день прострочення розрахунку. У випадку прострочення більше 20 
днів Замовник додатково сплачує Виконавцю штраф в розмирі 10% від вартості 
наданих послуг. Виконавець в свою чергу має право призупинити надання послуг в 
односторонньому порядку до сплати заборгованості або розірвати договір в 
односторонньому порядку. 
6.2. Виконавець має право вимагати оплату штрафних санкцій згідно п.6.1. лише після 
пред’явлення письмової вимоги – претензії. Вимога вважається виконаною належним 
чином після відправлення її поштою та отримання повідомлення з відміткою про її 
отримання.   
6.3. Оплата штрафних санкцій не звільняє Сторони дійсного Договору від 
відповідальності і виконання взятих на себе зобов’язань та усунення недоліків за 
даним Договором. 
7. Інші умови     
7.1. Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін.    
7.2. Відповідальність Сторін визначається відповідно до діючого законодавства 
України.         
7.3. Всі спори, що виникають по цьому Договору та через нього Сторони будуть 
прагнути вирішити шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягнуть згоди в ході 
переговорів, то спір підлягає розгляду  судом в м. Києві.  
7.4. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 
року, №2297-УІ Сторони надають згоду на обробку та використання у встановленому 
Порядку персональних даних  Сторін: у базах клієнтів, бухгалтерських програмах, 
податковій звітності та інших цілях з метою дотримання вимог чинного законодавства 
у здійсненні своєї діяльності, що не суперечить законодавству. Зокрема з метою 
підготовки та подання статистичної, адміністративної та іншої звітності, в обсязі, 
необхідному для реалізації наведеної мети обробки персональних даних. Сторони 



погоджуються, що до персональних даних може бути наданий доступ третім особам за 
їх запитом, за умови взяття зазначеними особами зобов’язання щодо забезпечення 
виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних», в порядку, передбаченому ст. 16 
ЗУ «Про захист персональних даних». Сторони Зобов’язуються при зміні персональних 
даних надавати у найкоротший  термін уточнену інформацію та подавати відповідні 
документи для внесення нових персональних даних до бази персональних даних 
клієнтів. Підписанням Договору Сторони повідомляють та підтверджують про 
включення персональних даних до власної бази персональних даних клієнтів. 
 
8. Адреси та реквізити сторін: 
Виконавець: Замовник: 
ТОВ «ТТСЕРВІС»  

Юр.адр.01030 м. Київ вул. Б.Хмельницького,50                                  

Корп. Б оф.9  

ЄДРПОУ 42674573                                                                 

ІПН 426745726591 
UA06320649000002600405272487226004052724872 
Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО 320649  

Платник податку на прибуток на загальних підставах                  

 
 

Виконавець       Замовник 
Директор___________ Ніколаєв А.Є.                            Директор _____________/______________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 
До договору №_______ 

 

Київ 
Легкові шиномонтажні центри ТТС 

№ Адреса шиномонтажа Розташування Грефік роботи Телефон 

1 Берковецька вул., 6 

 

08:00-21:00 (+38 067) 403-57-26 

2 Богатирська вул., 2-є 

 

цілодобово (+38 067) 406-69-40 

3 Вербицького вул., 1   цілодобово (+38 067) 547-76-98 

4 Романа Шухевича, 16 

 

цілодобово (+380 67) 322-89-43 

5 Гречка Маршала вул., 7   цілодобово (+38 067) 547-76-86 

6 Гречка Маршала вул., 28 

 

цілодобово (+38 067) 547-76-87 

7 Героїв Сталінграду вул.,1-а 

 

цілодобово (+38 067) 547-76-95 

8 Героїв Космосу, 8-а 

 

цілодобово (+38 067) 547-76-95 

9 Електриків вул., 23-в   цілодобово (+38 067) 216-01-78 

10 Заболотного Акад. вул., 3 

 

цілодобово (+38 067) 547-76-88 

11 Здолбунівська вул., 3-д 

 

цілодобово (+38 067) 406-69-39 

12 Ізюмська вул., 2 

 

цілодобово (+38 067) 448-49-21 

13 
Голеги Миколи (Леб.-Кум.) 
вул., 2 

 
цілодобово (+38 067) 448-49-20 

14 
Гавела Вацвала (Лепсе Івана б-
р), 8  

 

цілодобово (+38 067) 500-36-03 

15 
Межигірська вул., 78 (+ 
автомийка) 

 

цілодобово (+38 067) 547-76-84 

16 М.Рибалка, 11 

 

цілодобово (+38 067) 446-84-97 

17 Милославська вул., 2-а 

 

цілодобово (+38 067) 547-76-80 

18 
Новокостянтинівська вул., 
22/15  

  
цілодобово (+38 067) 547-76-92 

19 Правди пр-т, 4 

 

цілодобово (+38 067) 547-76-85 

20 Севастопольська площа,5  

 

цілодобово (+38 067) 500-31-08 

21 Симиренка вул., 38   цілодобово (+38 067) 547-76-81 

22 
Симона Петлюри вул. 
(Комінтерна вул.), 27 

  
цілодобово (+38 067) 547-76-83 

23 Харківське шосе, 179-а 
 

цілодобово (+38 067) 322-89-42 

Грузовий шиномонтажний центр ТТС 
1 Заболотного Акад. вул., 3  цілодобово (+38 067) 223-19-09 

Автомийки ТТС 

1 
Межигірська вул., 78 
(Автоматична) 

  цілодобово (+38 067) 403-53-41 

Львів 

Легкові шиномонтажні центри ТТС 
1 Володимира Великого вул., 58 

 

цілодобово (+38 067) 446-84-93 

2 Гетьмана Мазепи вул., 7 

 

цілодобово (+38 067) 693-13-91 

3 Зелена вул.,283 
 

цілодобово (+38 067) 507-85-38 
 



 

Додаток №2  

до Договору надання послуг №___ 

«___»___________201__ р. 

 

 

 

Перелік автомобілів: 

 

№ Марка Номер реєстрації 

   
 

 

 

 

 

 

Виконавець      Замовник 

Директор___________ Ніколаєв А.Є.                          Директор _____________/______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  



 

 


