
 

 

Д О Г О В І Р № 
на медичне обслуговування 

 

м. Київ                                                                                                 «_____»_____________20…..р.   
         
ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець», в подальшому «Виконавець», в особі Генерального 
директора Ханенко Тетяни Михайлівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та 
……………………………………………………………………………………(надалі «Замовник»), в особі директора 
………………………………………….., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, які далі разом називаються 
СТОРОНИ, дотримуючись вимог чинного законодавства України, підписали цей Договір про таке: 
керуючись вимогами ст.17 Закону України «Про охорону праці», наказу № 246 МОЗ України від 
21.05.2007р. «Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій» та наказу № 32/14 від 28.01.2008р. ГУОЗ   м. Києва «Про 
удосконалення системи профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та 
небезпечних умовах праці», уклали даний договір про наступне: 
 

1. Предмет договору: 
1.1. «Замовник» замовляє, а «Виконавець» надає послуги щодо проведення обов’язкових 
профілактичних медичних оглядів працівників підприємства. Ліцензія МОЗ України АГ  №  
600142  від 24 травня 2012р. 
1.2. Виконавець гарантує, що він отримав всі необхідні дозволи, ліцензії, повноваження на 
надання послуг по проведенню обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників. 

 

2.  Обов’язки сторін: 
2.1 «Виконавець» за цим Договором зобов’язаний: 
 2.1.1 Здійснити комплексне медичне обстеження  працівників «Замовника» в відповідності до 
поданих списків. 
 2.1.2. Надати послуги за адресою: вул. М. Берлінського, буд. 23/8. 
 2.1.3. Результати обстеження, що проводяться лікарями-спеціалістами занести до медичної 
документації відповідного працівника, що пройшов обстеження. 
 2.1.4. Проводити обов’язкові профілактичні медичні огляди з дотриманням  санітарно-гігієнічних 
та протиепідемічних норм і правил. 
 2.1.5. Не пізніше, як через п’ять робочих днів після закінчення надання послуг подає «Замовнику» 
акт здачі-прийому наданих послуг. 
2.2 «Замовник» за цим  Договором зобов’язаний: 
 2.2.1. Забезпечити організовану явку своїх  працівників на медичний огляд. 
 2.2.2 Своєчасно, не пізніше, як через п’ять днів після отримання актів надання послуг, підписати і 
повернути їх «Виконавцю», чи подати мотивовані претензії в письмовій формі. 
 

3.  Вартість послуг та порядок взаєморозрахунків: 
3.1. Вартість послуг за цим договором визначається на підставі узгодженого Сторонами тарифу, що 
є додатками до даного договору  (додаток №1), (додаток№2). 
3.2 Оплата послуг «Виконавця» здійснюється «Замовником» не пізніше 5 банківських днів з дня 
підписання Сторонами Акту наданих послуг (по кожному окремому факту надання послуги згідно з 
розрахунком), на підставі виставленого Виконавцем рахунку, шляхом перерахування коштів на 
поточний рахунок Виконавця. 
 

4.  Порядок здачі – приймання послуг: 
4.1. Після закінчення надання послуг «Виконавець» надає «Замовнику» акт здачі-приймання 
наданих послуг. 
4.2. Акт здачі-приймання  послуг повинен містити такі реквізити: 
- найменування Сторін; 
- найменування, деталізацію та вартість наданих послуг; 



 

 

- відповідність обсягу наданих послуг, зазначеному у цьому  Договорі. 
4.3. Порядок усунення недоліків визначається «Виконавцем» з урахуванням погодженого 
сторонами строку їх усунення. Після повного усунення «Виконавцем» всіх виявлених недоліків 
«Замовник» підписує акт здачі прийому послуг. 

 

5. Додаткові умови: 
5.1. «Виконавець» може здійснювати надання «Замовникові» інших послуг по медичному 
забезпеченню його працівників на умовах доповнень до даного договору чи за окремим 
Договором. 
5.2. Даний Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. 
5.3. Всі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною. 
 

6. Відповідальність сторін: 
6.1. За порушення строків проведення розрахунків та несвоєчасне надання послуг, а також за 
порушення строків усунення недоліків винна Сторона несе відповідальність шляхом сплати пені в 
розмірі 0,1 % від вартості невиконаних зобов’язань за кожний день прострочки. 
6.2. Усі спори і суперечності, що виникли у ході виконання цього Договору і за якими не досягнуто 
згоди, вирішуються відповідно до чинного законодавства України. 
6.3. У випадку пред’явлення до Замовника з боку будь-яких державних органів, служб, в тому 
числі санітарно-епідеміологічних служб, претензій щодо правомірності проведення обов’язкових 
профілактичних медичних оглядів, дотримання санітарно-гігієнічних та проти епідемічних норм, 
та інших норм, що регулюють проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів, а 
також у випадку накладення на Замовника у зв’язку з виявленими порушеннями штрафів, 
«Виконавець» зобов’язується відшкодувати «Замовнику» вартість понесених ним штрафів, інших 
збитків у повному обсязі, на першу вимогу «Замовника». 
 

7. Термін дії Договору 
7.1. Даний договір набуває чинності з дня його підписання та діє протягом 1(одного) року. Якщо за 
місяць до закінчення терміну дії Договору жодна із сторін не заявить про його припинення, Договір 
вважається пролонгованим на наступний рік. 
7.2. Договір може бути розірваним за ініціативою однієї з сторін через 10 днів після письмового 
повідомлення про свої наміри іншої сторони. 
7.3 У випадку необхідності внесення змін до договору Сторони підписують Додаткову угоду. 
 

Юридичні адреси та банківські реквізити сторін: 
 

 
 

  «Виконавець»: 
ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець» 
04060,  м. Київ, вул. М. Берлінського, 23/8 
ЄДРПОУ 23388308, 
р/р UA233805820000026004010310179  у  
АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк»,  
МФО 380582, ІПН 233883026148 
№ свідоцтва 200007926 
Тел.(044) 453-62-03, факс 467-14-29 

 
 
 
Директор 
______________________   

   
Генеральний директор  
ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець»  
 
_______________ Т.М. Ханенко  
  

М.П.                                                                                      М.П. 


