
Договір  

про надання послуг із виконання польових робіт, пов’язаних з посівом 

сільськогосподарських культур 
 

м. _________ № __________ «___» __________ 202_ р. 

 

 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство 

________» (далі у тексті - Замовник), в особі директора _______________, який діє на 

підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Сільськогосподарське підприємство ________» (далі у тексті – Виконавець), в особі 

директора _________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі разом – 

Сторони, а кожна окремо - Сторона), уклали цей договір (далі – договір) про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ТА ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

 

1.1. Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надавати послуги на 

території полів Замовника з виконання польових робіт, пов’язаних з посівом 

сільськогосподарських культур, а саме _______________ (далі у тексті – Послуги), а 

Замовник зобов'язується прийняти та оплатити такі Послуги в розмірі, у строки та в 

порядку, що встановлені цим договором. 

1.2. Найменування та обсяг Послуг, наведені у Технічних вимогах (Додаток № 1 до 

цього договору), що є невід’ємною частиною даного договору.  

Виконавець під час надання Послуг самостійно та за власний рахунок забезпечує себе 

необхідною агрохімічною продукцією, насінням, добривами, паливно-мастильними 

матеріалами та іншими матеріалами, обладнанням та технікою, необхідними для 

своєчасного та якісного надання Послуг Замовнику. 

1.3. Виконавець проводить сільськогосподарські роботи виключно на власному 

дизельному пальному. Вартість пального Виконавця включається у вартість робіт 

Виконавця.  

1.4..Виконавець здійснює сільськогосподарські роботи, із застосуванням тракторів 

марки __________________, сівалка _______________, реєстраційний номер 

_______________________,  в кількості ______ штук. Витрата пального на 1 га не більше 

____________літрів. 

   

2.ПОРЯДОК ТА СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ 

 

2.1.Не пізніше ніж за 3 (три) дні до початку виконання робіт, Замовник надсилає 

Виконавцю замовлення на виконання сільськогосподарських Послуг, з визначенням виду 

та обсягу послуг. 

2.2.Замовник визначає Схему руху агрегатів на полях, де будуть надаватися 

сільськогосподарські Послуги та узгоджує її із Виконавцем. 

2.3.До початку надання  Послуг представники Сторін визначають: 

- готовність полів Замовника для виконання Послуг; 

- наявність умов для обслуговування та зберігання техніки; 

- побутові умови для працівників Виконавця. 



2.4.Підготовка поля для  надання сільськогосподарських послуг включає: 

- позначення перешкод, поглиблень та ям на полі;  

- очищення полів від каміння, насаджень дерев, або кущів, чужорідних предметів, 

металобрухту та інших предметів, які можуть пошкодити техніку чи іншим чином 

завадити процесу виконання робіт; 

- передпосівний обробіток ґрунту. 

2.5.Факт виконання кожного обсягу Послуг підтверджується Сторонами Актом 

приймання-передачі виконаних послуг, який підписується Сторонами не пізніше 3 (трьох) 

діб з моменту закінчення Виконавцем надання Послуг.  

2.6. Строк Виконання робіт за цим договором складає _______________. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 

3.1.Замовник зобов’язується: 

3.1.1.Перед початком послуг, провести підготовку полів відповідно до п.2.4. цього 

договору. Передати Виконавцю земельну ділянку для виконання передбачених договором 

сільськогосподарських послуг вільну від третіх осіб. 

           3.1.2.Призначити свого представника для контролю за ходом виконання послуг 

Виконавцем. 

           3.1.3.Забезпечити щоденний облік виконаних Виконавцем послуг та видавати 

Виконавцю копії облікових документів. 

           3.1.4..По закінченню робіт надання послуг, Замовник зобов’язаний надати 

представнику Виконавця завірену Довідку про обсяг наданих послуг, на основі якої 

формується «Акт здачі-прийняття робіт». 

3.1.5.Після отримання від Виконавця «Акту здачі-прийняття наданих послуг» 

Замовник зобов’язаний підписати його, та негайно відправити на зворотну адресу 

Виконавця, вказану у реквізитах Виконавця. У  випадку не підписання, або безпідставного 

ухилення від підписання Замовником «Акту здачі-прийняття наданих послуг» протягом 

3-ох днів з моменту його отримання, послуги вважаються прийнятими та підлягають 

оплаті Замовником. 

3.1.6..Забезпечити належні умови перебування у господарстві Замовника, техніки 

та працівників Виконавця, а саме: 

- забезпечує вчасне вжиття всіх передбачених законодавством України заходів 

щодо проведення розслідувань за фактами порушень норм охорони праці на виробництві, 

безпеки руху та протипожежної безпеки; 

- надає графіки черговості виконання робіт 

- забезпечує своєчасну доставку персоналу Виконавця, як до місця виконання робіт 

так і назад до місця проживання. 

3.1.7..Забезпечити працівників Виконавця триразовим харчуванням по розцінкам, 

діючим в господарстві. 

3.1.8..Забезпечити працівників Виконавця безкоштовним проживанням, що 

відповідають санітарно-гігієнічним нормам перебування людини, при цьому мають бути 

наявними обладнанні приміщення для відпочинку, харчування, душ та туалет. 

3.1.9. Підписувати, за відсутності зауважень до кількості або якості виконаних 

послуг, акти приймання-передачі виконаних послуг. 
 


