Д О Г О В І Р № ______
про надання послуг з виявлення закладних пристроїв
м. Київ

«___» _________ 20__ р.

Замовник: _________________________________________________________________
в особі ____________________________________________________________________________,
який(-а) діє на підставі _______________________________________________, з однієї сторони,
Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-аналітичний
центр «Життєвий простір» в особі директора Біланова Богдана Олександровича, який діє на
підставі Статуту з іншої сторони (надалі – Сторони), уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник замовляє, приймає та оплачує, а Виконавець зобов’язується виконати й здати
Замовнику роботи, а саме надати послуги з виявлення закладних пристроїв (проведення пошукових
дій щодо виявлення технічних каналів витоку інформації, що утворюються за рахунок використання
закладних пристроїв).
1.2. Виконавець здійснює господарську діяльність з виявлення закладних пристроїв на
підставі Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі
криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису)
та технічного захисту інформації виданої відповідно до Наказу Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України №452 від 27.07.2018р.
1.3. Предметом договору є проведення комплексної спеціальної перевірки (далі - КСП)
наступного об’єкта:
________________________________________________ приміщення № __, що розташоване на
(зазначається вид приміщення «службового», «приватного» або «складського»)

_____________
поверсі
будинку
за
адресою:
м.
______________________,
_____________________________________________, б. _______, ________________________.
Кількість кв.м, що перевіряються ____________.
1.4. Проведення комплексної спеціальної перевірки об’єкта, визначеного в п.1.3.,
здійснюється у присутності Замовника або його уповноваженої особи.
1.5. Види робіт і послуг, які буде виконувати Виконавець:
- спеціальну перевірку будівельних конструкцій, що утворюють приміщення (поверхонь стін, стелі,
підлоги, дверей), а також меблів та предметів інтер’єру;
- спеціальну перевірку електронних пристроїв, що розташовані у приміщенні;
- спеціальну перевірку дротових ліній приміщення (електромережі 220 В, охоронно-пожежної
сигналізації, телефонного зв’язку);
- проведення радіоконтролю (радіомоніторингу) приміщення.
2. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Вартість послуг, робіт та пасивних засобів обладнання у цьому Договорі визначена в сумі
_________________ грн. (___________________________________________________ гривень).
2.2. Замовник, відповідно до п.2.1. цього Договору, здійснює оплату впродовж трьох робочих
днів з моменту підписання цього Договору.
2.3. Надання послуг здійснюється після підписання цього Договору впродовж
____________________.
2.3.1. Зазначений час виконання робіт є орієнтовним та може змінюватись в залежності від
інженерно-будівельних характеристик ОІД, кількості та місць розташування предметів інтер'єру,
наявності електронних пристроїв, їх стану, тощо.
2.4. Факт початку надання послуг за цим Договором підтверджується підписанням Сторонами
Плану проведення робіт з виявлення закладних пристроїв.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується
«порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в
Україні законодавством.
3.2. У випадку виявлення закладного пристрою у важкодоступному місці, для локалізації
якого необхідно завдати певних пошкоджень об’єкту, визначеному п.1.3. цього Договору, можлива
його локалізація лише за згодою Замовника або його уповноваженої особи. Відповідальність за
пошкодження об’єкту, визначеного п.1.3. цього Договору, які виникли через локалізацію закладних
пристроїв покладається на Замовника у повному обсязі.
3.2.1. Згода Замовника на локалізацію закладних пристроїв з необхідністю завдання певних
пошкоджень об’єкту, визначеному п.1.3. цього Договору, оформлюється Замовником або його
уповноважено особою на примірнику Плану проведення робіт з виявлення закладних пристроїв.

3.3. У випадку прострочення здійснення оплати відповідно до п.2.1. та п.2.2. цього Договору
Замовник зобов’язаний сплатити на користь Виконавця штраф у розмірі 25% від суми зазначеної в
п.2.1. цього Договору.
4. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
4.1 Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням
цього договору, вирішуються шляхом переговорів.
4.2 У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли досягти взаємної згоди щодо
розбіжностей, які виникли, а також у разі якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення переговорів,
спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору
відповідно до чинного в Україні законодавства.
5. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ
5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до фактичного завершення
виконання робіт і послуг визначених у п.1.5. цього Договору, що підтверджується актом (звітом) за
результатами проведення робіт з виявлення закладних пристроїв.
5.1.1. У разі не підписання означеного акту (звіту) Замовником або його уповноваженою
особою та ненадходження на адресу Виконавця вмотивованих письмових заперечень проти
підписання такого акту (звіту) впродовж семи календарних днів з моменту його вручення або
направлення поштовим зв’язком Замовнику, акт (звіт) вважається таким, що підписаний належним
чином.
5.2. Зміна та доповнення умов Договору можливі тільки за письмовою згодою обох Сторін.
5.3. Договір може бути розірваний за згодою Сторін або у випадках, передбачених чинним
законодавством України.
5.4. Підписуючи цей Договір кожен із уповноважених представників Сторін, відповідно до
приписів Закону України «Про захист персональних даних», надає безстрокову згоду володільцям
персональних даних на обробку своїх персональних даних у письмовій та/або електронній формах,
отриманих у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору в обсязі, що міститься в цьому
Договорі, заявці, рахунку, плані, акті та інших документах пов’язаних з цим Договором, з метою
забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових,
податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; та підтверджує, що він
повідомлений про включення своїх персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони,
склад та зміст зібраних персональних даних, його права як суб’єкта персональних даних, які
визначені ст.8 ЗУ «Про захист персональних даних», мету обробки персональних даних та осіб, яким
вони передаються відповідно до чинного законодавства України. Сторони зобов’язуються
забезпечувати виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».
5.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі
реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а
у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.
5.6. Договір укладено у 2-х оригінальних примірниках (по одному для кожної Сторони), які
мають однакову юридичну силу.
7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТІ СТОРІН
Замовник:
______________________________________________
___________________________________________
Код ЄДРПОУ________________________________
п/р ________________________________________
___________________________________________
МФО ______________________________________

Виконавець:
ТОВ «ІАЦ «Життєвий простір»
03113, м. Київ, вул. Дружківська, 10, офіс 407
код ЄДРПОУ 41810727
п/р 26003455048661 в АТ «ОТП БАНК», Київ
МФО 300528
Платник єдиного податку 3-ї групи
Директор

_______________

________________________ Б.О. Біланов

