
Договір 

 

з тимчасовим трудовим колективом на виконання робіт 

 

 

 м.________                                " __ " __________201_ р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________» (далі — Замовник) в особі 

директора ________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та тимчасовий 

робочий колектив, надалi "Виконавець", в особi _______________, що дiє на пiдставi рiшення 

загальних зборiв ТТК, з iншої сторони, надалi Сторони, уклали даний Договір про наступне: 

 

Стаття 1. Предмет договору 
 

1.1. ТТК бере на себе зобов'язання виконати роботи по виконанню наступних робіт: 

________________________________________________________________________________ 

вiдповiдно iз завданням Замовника. 

1.2. ТТК виконує роботи i здає Замовниковi окремi етапи робiт згiдно з технiчним 

завданням i календарним планом, що додаються до даного договору i є його невiд'ємною 

частиною. 

1.3. Термiн виконання робiт:  

- початок "_____" ___________ 2017р., 

-  кiнець " __" ___________ 2017р. 

ТТК має право дострокового виконання робiт. 

1.4. Результати робiт подаються Замовниковi у виглядi _________________________. 

Примітка: у даному пункті зазначається форма надання роботи. 

Окремi етапи робiт оформляються:____________________________________. 

Примітка: у даному пункті зазначається вид оформлення робіт.. 

1.5. Промiжнi та кiнцевi етапи робiт ТТК передаються Замовниковi за актом прийому-

здачі робіт. 

1.6. Роботи вважаються виконаними, у встановлений в даному договорi термiн, пiсля 

пiдписання акту прийому-здачі (технiчного акту впровадження) представником Замовника i 

______________________________________ (зазначається особа, яка підписує договір). 

 

Стаття 2. Права та обов'язки Замовника 

2.1. Для виконання робiт Замовник забезпечує ТТК необхiдними примiщеннями, 

коштами, матерiалами, обладнанням та комплектуючими виробами, згiдно з доданим до 

цього договору описом, або iншим способом, обумовленим в додаткових умовах. 

2.2. Замовник встановлює форму звiтностi про виконану роботу. 

2.3. Замовник зобов'язаний прийняти промiжний та кiнцевий результат 

робiт в термiн ___ днiв з часу повiдомлення ТТК про готовнiсть. 

2.4. У випадку виявлення вiдхилень вiд умов договору або недолiкiв у роботi, якi 

погiршують результати, Замовник вимагає їх усунення. 

2.5. Замовник зобов'язаний оплатити виконанi роботи згiдно протоколу погодження 

договiрної цiни. 

2.6. Замовник має право звільняити будь якого працівника ТТК у випадкау 

передбаченому у п. 3.3. цього договору.  

 

Стаття 3. Права та обов'язки ТТК 
 


