
                                       

 

 

 

Договір № _______ про надання послуг 

 

                                                             м. Одеса "__" _______ 2021р. 

  

Фізична особа підприємець «Петрашевський 
Олег Миколаєвич», код 2707817610, з одного боку, в 
подальшому «Виконавець» і 
____________________________________________, далі - "Замовник", з 
іншого боку, разом - "Сторони", уклали цей 
договір (далі - договір) про таке : 

 

1. Предмет договору. 

1.1. По цьому Договору Виконавець зобов'язується надавати консультаційні 

послуги щодо здійснення підбору авто в США, надання інформації по перевірці 

авто по базах, розрахунок мінімальної ставки на аукціоні, консультацію по 

розмитненню авто в Україні. Замовник зобов'язується своєчасно здійснювати 

оплату послуг Виконавця на умовах і в порядку, встановлених цим Договором. 

1.2. Надання послуг здійснюється на підставі заявки Замовника. 

  

2. Вартість послуг і порядок розрахунків. 

2.1. Сума Договору встановлюється сторонами на основі взаємної домовленості і 

визначається відповідно до Протоколу погодження договірної ціни (Додаток № 

1 до Договору). 

2.2. Оплата за цим Договором здійснюється Замовником, шляхом 

перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця або готівкою. 

2.3. До закінчення терміну Договору Виконавець надає Замовнику два 

примірники Акта приймання наданих Виконавцем послуг, який Замовник 



зобов'язаний протягом п'яти робочих днів підписати, і один примірник 

підписаного Акту повернути Виконавцю. 

2.4. При неповерненні Замовником підписаного Акту приймання наданих послуг 

або ненадання обґрунтованих заперечень щодо обсягу та якості послуг, що 

надаються Виконавцем, в термін, визначений п.2.3 цього Договору, вважається, 

що послуги надані Виконавцем в повному обсязі і прийняті Замовником без 

зауважень, а Акт приймання наданих послуг таким, що підписаний сторонами. 

  

3. Обов'язки "Виконавця": 

3.1. Обстеження ринку продажу авто на аукціонах США. 

3.2. Підбір авто за Заявкою Замовника. 

3.3. Розрахунок мінімальної ставки. 

3.4. Консультування Замовника по розмитненню авто і сертифікації. 

  

4. Обов'язки Замовника: 

4.1. Надати Виконавцю завчасно заявку про надання послуг. 

4.2. Забезпечити належні умови для виконання Виконавцем своїх зобов'язань 

за вказаним договором. 

4.3. Забезпечувати конфіденційність умов договору і не розголошувати третім 

особам відомості про умови, особливості інші відомості, які стали відомі 

Замовнику внаслідок виконання цього Договору. 

4.4. Після виграшу лота на аукціоні, Замовник зобов'язується оплатити swift- 

переказ не пізніше ніж через 3 дні. 

4.5. Своєчасно здійснювати розрахунки з Виконавцем за надані послуги з згідно 

наданого рахунку та / або акта наданих послуг. 

  

5. Відповідальність Сторін 

5.1. У разі несвоєчасної (неповної) оплати swift-переказу п. 4.4. цього 

договору, Замовник оплачує штрафні санкції за простою автомобіля на 

майданчику аукціону. 

5.2. У разі відмови Замовника від викупу автомобіля з аукціону, останній 

сплачує штраф у розмірі 10% від вартості автомобіля, але не менше 500 доларів 

США в гривневому еквіваленті, за курсом НБУ України на момент оплати. 



5.3. У разі невиконання Сторонами зобов'язань, передбачених цим Договором, 

вони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та чинного 

законодавства України. 

  

6. Форс-мажор 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне 

невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання 

сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, що виникли після укладення 

цього Договору незалежно від волі Сторін. 

6.2. Під обставинами непереборної сили слід розуміти надзвичайні ситуації 

природного, техногенного, воєнного і соціально - політичного характеру, 

включаючи видання нормативно - правових актів уповноваженими державними 

органами, що перешкоджають належному виконанню Сторонами зобов'язань, 

передбачених цим Договором. 6.3. Наявність обставин непереборної сили 

повинно бути підтверджено письмовими документами уповноважених 

державних органів. 

  

7. Вирішення спорів 

7.1. Спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням ними 

цього Договору, вирішуються в порядку досудового врегулювання спорів, 

встановленому чинним законодавством України. 

7.2. Спори, що не вирішені в порядку, передбаченому п. 7.1. цього Договору, 

вирішуються судом відповідно до чинного законодавства України. 

  

8. Розірвання договору та припинення надання послуг 

8.1. Договір може бути розірваний згідно з чинним законодавством України. 

  

9. Термін дії договору. 

9.1. Цей Договір укладається строком ______ і вступає в силу з дня його 

підписання Сторонами. 

9.2. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного 

оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо 

інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному 

законодавстві України. 

  

10. Заключні положення 



10.1 Правовідносини, що виникають між Сторонами у зв'язку з цим Договором, 

якщо вони не врегульовані ним, регулюються чинним законодавством України. 

10.2. Договір з додатками, які є його невід'ємною частиною, складається у двох 

примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, з яких по 

одному знаходиться: у "Виконавця" і у Замовника. 

10.3. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Сторони 

надають взаємну згоду на зберігання і обробку персональних даних з метою 

здійснення бухгалтерського та податкового обліку, виконання інших прав і 

обов'язків виникають і / або реалізуються в рамках виконання Договору і в 

інших випадках, передбачених законом. 

 

Місцезнаходження і реквізити "Сторін": 

 

 

Виконавець                                                              Замовник 

ФОП "Петрашевський О.М." 
т/с 26005800003153 

АБ КБ “ПІВДЕННИЙ” 

МФО 328209 
Код 27078176103 
65000, м. Одеса, вул. Добровольского, 101 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Доповнення №1 

до Договору №                   від               2021 року  

 

                        ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ЦІНИ  

 

                                                           м. Одеса _______________2021 року 

 

"Виконавець": ФОП « Петрашевський Олег Миколаєвич », з одного боку, і 

"Замовник": ________________________________, з другої сторони, 

погодилися з наступним: Порядок оплати за договором здійснюється поетапно: 

  

1. До початку аукціону Замовник сплачує Виконавцю гарантійну суму в розмірі 

500 доларів США, гривневий еквівалент. Гарантійна сума дотримується 

Виконавцем, для оплати штрафних санкцій, у разі виникнення таких. Якщо в 

ході виконання цього договору штрафні санкції не настали, гарантійний платіж 

використовується Виконавцем для оплати часткових платежів у загальному 

рахунку. 

2. Після виграшу лота на аукціоні, Замовник оплачує 100% від ціни автомобіля, 

сумою переказу (swift-переказ). 

3. За дві неділі до судозаходу в порт призначення, Замовник оплачує 

оголошену вартість логістичних послуг за рахунком (swift-переказ). 

4. Після доставки автомобіля в Україну, Замовник оплачує грошову суму за 

розформування і брокерські послуги. 

5. За сертифікацію та постановку до обліку, оплата обговорюється 

індивідуально в кожному окремому випадку. 

6. За послуги Виконавця Замовник сплачує Виконавцю винагороду, яке 

представляє гривневий еквівалент __________________ доларів США. 

Винагорода Виконавця сплачується до моменту розмитнення автомобіля. 

  

"Виконавець" 

ФОП « Петрашевський О.М. » __________________ _______________ М.П. 

  

"ЗАМОВНИК" 

 



 

 

 

 

 

 

                                                   АКТ 

                             прийому-передачі наданих послуг 

      за Договором по наданні послуг від «__» ________ 2021р.  

 

                                                                       м. Одеса «__» _____ 2021р.  

 

Фізична особа підприємець « Петрашевський Олег Миколаєвич код 2707817610, 

з одного боку, в подальшому« Виконавець »і 

____________________________________________, далі -" Замовник ", з 

іншого боку, разом -" Сторони ", підписали даний Акт прийому-передачі 

наданих послуг про наступне: 

  

1. Замовник прийняв, а Виконавець надав послуги, згідно з договором про 

надання послуг від "__" __________ 2021р. 

2. Сторони підтверджують що послуги надані в повному обсязі, якісно і в 

обумовлені терміни. Також Сторони підтверджують, що послуга оплачена в 

повному обсязі. Сторони один до одного претензій не мають. 

3. Цей Акт набирає чинності з дня його підписання. 

  

Даний Акт є невід'ємною частиною Договору про надання послуг від 

"__" __________ 2021р. 

 

Передав:                                                                  Прийняв:  

__________                                                                                            ____________  

 
 
 
 


