
 

 

 

ДОГОВІР № ________ 

про надання охоронних послуг 

 

м. _____        « _____» _____________20__ р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________», в особі директора 

______________, діючого на підставі Статуту, іменоване надалі «Замовник», з однієї сторони, та 

Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________», іменоване надалі «Виконавець», 

в особі директора __________________________, діючого на підставі Статуту, уклали даний договір про 

нижченаведе: 

1. Предмет договору 
 

1.1 За цим Договором «Виконавець» зобов’язується за плату здійснювати послуги з охорони 

території «Замовника», а також об’єктів та іншого майна, що належить «Замовнику» і знаходиться 

на території «Замовника» за адресою: м. ____, вул.___________, буд.________ (надалі за текстом 

Договору «Об'єкт») . 

Послуги будуть надаватися кваліфікованими працівниками «Виконавця», які отримали відповідну 

підготовку з питань комерційної безпеки та проінструктовані про умови несення служби. 

«Замовник» зобов’язується виконувати передбачені Договором правила майнової безпеки і 

сплатити «Виконавцю» встановлену плату. 

1.2 Обов'язковою умовою на час укладення та дії Договору є наявність у «Замовника» повноважень 

на його володіння (користування) «Об'єктом» (у формі права власності, права на повне господарське 

відання, оперативне управління, оренда, лізинг, доручення тощо), відомості про що надаються 

«Виконавцю» в завіреній «Замовником» письмовій формі. 

У разі припинення права власності або права користування майном, охорона якого є предметом 

даного Договору, Замовник зобов'язаний повідомити Виконавця про таке припинення протягом 

одного дня з моменту настання такої події в письмовій формі, а також шляхом використання теле-

фонного, факсимільного, електронного зв'язку. Письмове повідомлення відправляється за допомо-

гою кур'єрської доставки.  

1.3 Система охорони на «Об’єкті» та розташування поста визначається Виконавцем за підсумками 

обстеження «Об’єкта» і узгоджуються із «Замовником». 

 
2. Права та обов’язки сторін 

 
2.1 Виконавець зобов’язується: 
2.1.1 Виставити на Об’єкті одного охоронника цілодобово з ___ ____20__ р. до ___ ____20__ р. 
(включно) щоденно; 
 

2.1.2 Забезпечити пропускний режим на Об’єкті, що охороняється, узгоджений сторонами; недо-
пущення несанкціонованого проникнення сторонніх осіб на Об’єкт, що охороняється; контроль 
ввезення/вивезення (внесення/винесення) майна та інших матеріально-товарних цінностей на те-
риторію або з території Об’єкта, що охороняється. 
2.1.3 Забезпечувати охорону території, на якій розташований Об'єкт охорони. 

2.1.4 Забезпечувати доступ представників правоохоронних, контролюючих, судових та інших дер-

жавних органів на територію Об’єкта виключно з дозволу керівника Замовника, в супроводі осіб 

призначених керівником Замовника з числа працівників, за виключенням випадків, передбачених 

діючим законодавством України. 

2.1.5 Забезпечувати охорону майна та інших товарно-матеріальних цінностей Замовника, які зна-

ходяться на території Об’єкта охорони від розкрадань та які передані під охорону згідно акту при-

йому - передачі, підписаного Замовником та Виконавцем. 

2.1.6 Забезпечувати охорону співробітників Замовника від протиправних посягань під час 

перебування на території Об'єкта. 

2.   1.7 Допускати безпосередньо до надання послуг, обумовлених цим договором, персонал, що має у 

відповідності з вимогами чинного законодавства України, право на надання охоронних послуг і 

володіє відповідними посвідченнями на право заняття охоронною діяльністю. 

2.1.8 Забезпечувати персонал, який безпосередньо представляє охоронні послуги в установленому  


