
 

 

                                         ДОГОВІР №  

 

    ―  ____ ―  ________________  2019року                                                                      смт Хлібодарське 

 

Одеська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів, що діє  на підставі Положення про Одеську регіональну 

державну лабораторію Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів, затвердженого наказом Держпродспоживслужби  України № 173 від 19.03.2019р.  в особі  

директора Кузьмінова Андрія Вікторовича (далі – Виконавець), з однієї сторони,  

та________________________________________________________________________________________

в особі  ___________________________________, який діє на підставі ____________________, (далі – 

Замовник), з другої сторони разом – Сторони, уклали цей договір про  наступне (далі – Договір): 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Виконавець зобов’язується у поточному  році  надати Замовнику послуги, зазначені в цьому 

Договорі, а Замовник — прийняти і оплатити такі послуги. 

1.2. Найменування послуг: код за ДК 021:2015 71900000-7 Лабораторні послуги (проведення 

лабораторних досліджень (випробувань), в тому числі відбір зразків). 

1.3. ―Виконавець‖ роботу проводить згідно Закону України ―Про ветеринарну медицину‖ № 2498-ХІІ від 

25.06.1992 року із змінами, Закону України ―Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів‖ №771-97-ВР від 23.12.1997 року із змінами, Закону України «Про державний 

контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров’я та благополуччя тварин» із змінами та доповненнями № 2530-VIII від 06.09.2018, 

постанови Кабінету Міністрів України № 1280 від 31 жовтня 2007 р. зі змінами від 02.06.2018 «Про 

затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акту 

відбору зразків продукції», постанови Кабінету Міністрів України № 833 від 14 червня 2002 р. «Про 

затвердження Порядку відбору зразків продукції  тваринного, рослинного і біотехнологічного 

походження для проведення досліджень», наказу Міністерства Аграрної політики та продовольства 

України № 490 від 11.10.2018 «Про затвердження Порядку відбору зразків та їх перевезення 

(пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору 

зразків», наказу Міністерства Аграрної політики та продовольства України № 289 від 25.06.2018  «Про 

затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків 

пестицидів у продуктах рослинного та тваринного походження для цілей державного контролю», 

«Правил відбору зразків патологічного матеріалу, крові, кормів, води та пересилання їх для 

лабораторного дослідження» від 15 квітня 1997 р. №15-14/111,―Обов’язкового мінімального переліку 

досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, 

комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної 

медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (ф-2)‖,  ветеринарних вимог щодо 

імпорту в Україну та експорту тварин, м’яса, м’ясомолочних  продуктів, сировини тваринного 

походження, кормів і біологічних матеріалів, «Методичних рекомендацій щодо визначення показників 

лабораторних досліджень (випробувань), що здійснюються в рамках державного контролю згідно із 

Періодичністю, затвердженою наказом Держпродспоживслужби від 12.12.2018 № 1019 для вантажів, які 

ввозяться (пересилаються) на митну територію України відповідно до Переліку продуктів, що 

підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах, затвердженого 

наказом Мінагрополітики від 26.03.2018 № 159» та «Методичних рекомендацій щодо визначення 

показників лабораторних досліджень (випробувань), що здійснюються в рамках державного контролю 

згідно із Періодичністю, затвердженою наказом Держпродспоживслужби від 12.12.2018 № 1019 для 

харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, які ввозяться 

(пересилаються) на митну територію України та підлягають державному контролю згідно з щорічним 

планом державного контролю» від 19.02.2019р. та інших НТД. 

1.4. Наукові, технічні та інші вимоги до виконання робіт викладено в  нормативно-технічних 

документах, методичних вказівках, затверджених в установленому порядку, медико-біологічних 

вимогах та ветеринарно-санітарних нормах якості продовольчої сировини, харчових продуктів, кормах,  

тощо.  

1.5.  Замовник подає завчасно  письмову заявку для надання спеціаліста для участі в комісійному відборі 

зразків з послідуючим проведенням лабораторних досліджень та копії  відповідних документів, що 

супроводжують продукцію (при імпорті - інвойс, коносамент, CMR, накладна, сертифікат якості, 

декларація виробника, ветеринарний сертифікат, фітосанітарний сертифікат, загальний ветеринарний 

документ на ввезення, загальний документ на ввезення;   при експорті та внутрішньодержавному обігу - 



 

 

сертифікат якості, декларація виробника, внутрішньо-складський акт відбору зразків з елеватору, 

складу, посвідчення про якість інші документи, підтверджуючі походження продукції, а саме 

виготовлення її одним виробником, контракт (специфікація до контракту)). Копії документів 

засвідчуються відповідно до вимог п.5.27 «Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої 

документації», затвердженої наказом № 55 Держспоживстандарту України від 07.04.2003р.  

1.6. Зразки продукції, що імпортується, відбираються на призначеному прикордонному інспекційному 

посту державним ветеринарним інспектором (державним інспектором) із залученням представників 

Одеської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів, митної служби та за участю оператора ринку (його представника). 

Оператор ринку (його представник) забезпечує проїзд представника(ів) Одеської регіональної державної 

лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 

уповноваженого(их) приймати участь у комісійному відборі зразків в  місцях здійснення відбору зразків 

та, за необхідності, назад, до Одеської регіональної державної лабораторії Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Оператор ринку (його представник) 

забезпечує наявність достатньої кількості пакувального матеріалу (кульки, мішечки тощо). Оператор 

ринку (його представник) забезпечує відповідні умови зберігання з часу опломбування до надходження  

та доставку відібраних зразків до Одеської регіональної державної лабораторії Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

Без виконання цих умов, або порушення ізольованості зразків, печаток, такі зразки на лабораторне 

дослідження (випробування) не приймаються. Для проведення досліджень (випробувань) відібрані 

зразки продукції на прикордонному інспекційному посту із залученням представників Одеської 

регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів надаються оператором ринку  (його представником) безкоштовно. 

1.7. Термін виконання досліджень (випробувань) та видачі Замовнику результатів регламентується при 

виконанні кожного окремого дослідження чинними в Україні стандартами, технічними умовами та 

іншими нормативними документами, затвердженими в установленому законодавством порядку.  

1.8. Дослідження (випробування) проводяться тільки після  100% оплати Замовником рахунків 

Виконавця та підтвердження оплати шляхом надсилання копії платіжного доручення з відміткою 

банку по тел/факсу 705-30-99 та 705-30-98 або електронною поштою. 

1.9. Після виконання лабораторних послуг (проведення лабораторних досліджень (випробувань)) 

Виконавець зазначає результати у експертному висновку (протоколу випробувань, звіті про результати 

досліджень). Виконавець надає представнику Замовника експертний висновок (протокол випробувань, 

звіт про результати досліджень) особисто, про що робиться відповідний запис в Журналі видачі 

експертних висновків.  

1.10. Відбір зразків полягає у відборі двох юридично та аналітично ідентичних зразків (крім випадків, 

коли це неможливо здійснити через недостатню кількість відповідного матеріалу або внаслідок того, що 

харчові продукти є швидкопсувними), один з яких направляється до Одеської регіональної державної 

лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і 

для проведення основного лабораторного дослідження (випробування), а другий вручається замовнику і 

зберігається ним на випадок проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування). 

Після комісійного відбору зразків складається «Акт відбору зразків для проведення ветеринарно-

санітарної експертизи» або «Акт відбору зразків».   

1.11. Здача-приймання наданих послуг оформлюється двостороннім підписаним Актом надання послуг. 

2. Вартість робіт і порядок розрахунків. 

2.1. Вартість робіт вказана в рахунках і  визначається згідно тарифів затверджених наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства України 26.01.2016р № 18,  зареєстрованих в 

Міністерстві юстиції 16.02.2016р. за № 243/28373. Тарифи при виконанні робіт у святкові і неробочі дні 

збільшуються з урахуванням подвійної оплати заробітної плати осіб, задіяних при проведенні 

досліджень (випробувань), з урахуванням ПДВ 20%.  

2.2. Розрахунок за виконану роботу проводиться  згідно рахунку(ів), які надаються Виконавцем  

Замовник . 

2.3.  Тарифи на послуги протягом року можуть змінюватись, згідно змін чиного законодавства. Про 

зміни тарифів Виконавець повідомляє Замовника письмово або каналами зв’язку. 

2.4. У разі необхідності рахунок за ідентифікацію мікроорганізмів виписується окремо і експертний 

висновок видається тільки після  100% оплати всіх рахунків.  

                                                         3. Відповідальність сторін. 



 

 

3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань передбачених цим договором у відповідності 

з вимогами ст.  610, 611, 614, 623,624,625 ЦК України збитки та штрафні санкції стягуються в повній 

сумі з винної сторони.  
3.2. Претензії і позови, щодо неналежного виконання зобов’язань за цим договором вирішуються у 

відповідності до ст.ст. 4-18 ЦПК України. 
3.3. Складений договір може бути розірваний по взаємній згоді сторін, або в судовому порядку. 

Розірвання договору в односторонньому порядку забороняється. 

3.4. Зміни і доповнення до договору можуть бути внесені шляхом підписання сторонами додаткової 

угоди. 

3.5. Замовник несе повну відповідальність за достовірність інформації (в тому числі за необхідний пакет 

документів), наданої Виконавцю на партію продукції, що передана на дослідження (випробування). 

3.6. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне 

виконання зобов’язань за Договором,  якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, 

землетрусу, стихійного лихі, воєнних дій і інших обставин непереборної сили). 

4.Строк дії договору, юридичні та фактичні адреси сторін, банківські реквізити. 

4.1. Строк дії договору встановлюється з дня його підписання сторонами  та діє до 31 грудня 2019року. 

Якщо на момент закінчення строку дії договору сторонами не виконані будь-які взаємні зобов’язання, 

передбаченні даним договором, договір продовжує діяти до здійснення остаточних розрахунків та 

виконання взаємних обов’язків сторін.  

4.2 У разі відсутності, до дати закінчення строку дії договору, письмового повідомлення 

рекомендованим листом від будь-якої сторони договору про небажання продовжувати договірні 

відносини, договір вважається продовженим на такий самий строк.  

4.3. Договір на проведення лабораторних досліджень (випробувань) складається в двох  примірниках, по 

одному для кожної сторони, які мають однакову юридичну силу.    

4.4. Укладанням цього Договору Сторони, діючи добровільно, законно, усвідомлено, маючи всі 

необхідні права та повноваження, надають одна одній згоду на обробку даних (персональних та/або 

ідентифікуючих) протилежної Сторони відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 

№2297-VІ від 01.06.2010 року із змінами, а також приймають зобов’язання  дотримуватись всіх вимог 

чинного законодавства України щодо захисту персональних даних. 

5.Адреси та банківські реквізити: 
Виконавець:   Замовник: 

Одеська регіональна державна лабораторія Державної 

служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів 

код ЄДРПОУ 00702972, ІПН 007029715093 

67667, Одеська область, Біляївський район, смт 

Хлібодарське,  вул. Маяцька дорога, буд. 27 

р/р 31252256103352   Державна казначейська  

служба України МФО 820172, 

код платежу 25010100 

Телефони: 048-705-30-97, 048-705-30-99, 

e-mail:      odregionlab@ukr.net                   

Не являється платником податку на прибуток. 

 

Директор Одеської регіональної державної 

лабораторії Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів 

 

 __________________     А.В. Кузьмінов 

 

Бухгалтер 

___________________ 

  

Юрист  

________________                  М.П. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

код ЄДРПОУ______________________________________ 

ІПН______________________________________________ 

 

Юридична адреса:  _________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Телефон:__________________________________________ 

e-mail_____________________________________________       

Р/рах. _____________________в ______________________ 

__________________________________________________ 

МФО_____________________________________________ 

Фактична адреса:___________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

 

_________________      (_____________________________)    

(підпис)                                              ( ПІБ підписанта)                                       

 

 

                                                                                   М.П. 

  

 

mailto:odregionlab@ukr.net

