Договір №____ про надання послуг охорони
м. _______

«___» _____ ____року

Товариство з обмеженою відповідальністю «______________», що має статус платника
податку на прибуток на загальних підставах (далі по тексту – «Замовник»), в особі
__________________, яке діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
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Приватне
підприємство
«_____»,
що
має
статус
_____________________________________________________________ (далі по тексту – «Виконавець»),
в
особі
___________,
який
діє
на
підставі
__________________________________________________________________________, з другої сторони,
які в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали даний
Договір про надання послуг охорони (далі по тексту ‒ «Договір») про наведене нижче:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Виконавець
зобов’язується за плату надавати послуги з охорони території Замовника, а також іншого майна, що
належить Замовнику і знаходиться на даній території (далі по тексту – «Територія, що охороняється»).
1.2. Територія Замовника, що охороняється за цим Договором, розташована за адресою:
____________________. План-схема території, що охороняється, зазначена у Додатку № 1 до цього
Договору та є його невід’ємною частиною.
1.3. Послуги будуть надаватися працівниками Виконавця, які мають спеціальну підготовку з
питань комерційної безпеки та проінструктованими про умови несення служби.
1.4. Працівники Виконавця зобов’язані мати службове посвідчення і на прохання Замовника
завжди пред’являти його для посвідчення своєї особи.
1.5. Замовник призначає довірену особу для взаємовідносин з Виконавцем у питаннях
здійснення заходів охорони – Начальник Служби безпеки Замовника, який має право необмеженого
доступу щодо здійснення контролю над роботою Виконавця.
1.6. Довірена особа Замовника, вказана у п. 1.5. цього Договору, надає пропозиції Виконавцю з
питань поліпшення надійності охорони товарно-матеріальних цінностей та забезпечення заходів безпеки
на території, що охороняється.
1.7. Довірена особа Замовника, вказана у п. 1.5. цього Договору, письмово повідомляє
керівництво Виконавця про всі недоліки та порушення для вжиття потрібних заходів реагування.

