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ДДООГГООВВІІРР  №№______________  

ППРРОО  ННААДДААННННЯЯ  ППООССЛЛУУГГ  ЗЗ  ССААННААТТООРРННОО--ККУУРРООРРТТННООГГОО  ЛЛІІККУУВВААННННЯЯ  ЗЗАА  ББЮЮДДЖЖЕЕТТННІІ  ККООШШТТИИ  
м. Трускавець                                                                                                                                ____ _________ 2017 року 

 
_________________________________________________________________________________________________ в особі 
__________________________________________________________________________________________, який діє на 
підставі _______________________________ ____, (далі – Замовник) з однієї сторони,  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» в особі генерального директора Жданова Віктора 
Миколайовича, який діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець) з другої сторони,  

ГРОМАДЯНИН __________________________________________________________________________________, (далі – 
Споживач) з третьої сторони, разом далі – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне: 

 

11..  ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ДДООГГООВВООРРУУ  
1.1. Виконавець за завданням Замовника зобов’язується надати Споживачу послуги із санаторно-курортного 

лікування за профілем захворювання, вказаним у санаторно-курортній карті Споживача або надати Споживачу послуги 
проживання і харчування (у випадку коли Споживач є супроводжуючою особою), а особі, яку він супроводжує - послуги із 
санаторно-курортного лікування за профілем захворювання, вказаним у санаторно-курортній карті цієї особи, а Замовник 
зобов’язується оплатити надані послуги у порядку, за цінами та у строки, встановлені цим Договором. 

1.2. Санаторно-курортні послуги, що надаються за цим Договором включають послуги з тимчасового розміщення 
(проживання) у двомісному однокімнатному номері з усіма зручностями, послуги харчування (дієтичне чотириразове 
харчування за дієтичним раціоном (дієтою) відповідно до профілю захворювання та послуги лікування (в тому числі 
вживання мінеральних вод) за призначенням лікаря відповідно до профілю захворювання особи, яка має право на 
санаторно-курортне лікування.  

1.3. Споживач може самостійно замовити у Виконавця додаткові послуги (зміна умов проживання на номер вищої 
категорії, покращене харчування, додаткове лікування). Оплата таких додаткових послуг (різниця між вартістю 
замовлених Споживачем послуг та вартістю послуг, які оплачуються Замовником) здійснюється Споживачем за власні 
кошти. 

1.4. Строк санаторно-курортного лікування за цим Договором становить 18 календарних днів і обчислюється 
починаючи з дня прибуття Споживача до санаторно-курортного закладу Виконавця. 

1.5. Днем початку надання послуг за цим Договором є _____________2017 року. 
1.6. Соціальний статус особи Споживача (у випадку коли Споживач є супроводжуючою особою вказується прізвище, 

ім’я, по-батькові та соціальний статус особи, яка має право на санаторно-курортне лікування):  
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

1.7. Якщо за цим Договором Споживач є супроводжуючою особою для цілей тлумачення змісту цього Договору в 
частині надання та отримання  послуг санаторно-курортного лікування Споживачем також вважається особа, яку він 
супроводжує. 
 

22..  ВВААРРТТІІССТТЬЬ  ТТАА  ППООРРЯЯДДООКК  ООППЛЛААТТИИ  ППООССЛЛУУГГ  
2.1. Вартість послуг, які надаються відповідно до пунктів 1.1. та 1.2., цього Договору становить ________________ 

(_____________________________________________________________________________грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ ________  
Якщо відповідно до законодавства, операції з постачання послуг, що надаються за цим договором є об’єктом 
оподаткування податком на додану вартість, на вартість таких послуг нараховується податок за ставкою 20%. Вартість 
послуг, яка підлягає оплаті Замовником вказується у рахунку Виконавця, який надається Замовнику. Якщо за цим 
Договором Споживач є супроводжуючою особою у рахунку Виконавця вказується окремо вартість послуг харчування та 
проживання для Споживача та вартість послуг санаторно-курортного лікування для особи, яку він супроводжує. 

2.2. Вартість санаторно-курортного лікування Споживача, а у випадку коли Споживач є супроводжуючою особою - 
послуг проживання та харчування Споживача і санаторно-курортного лікування особи, яку він супроводжує протягом 
одного дня (вартість одного ліжко/дня) визначається шляхом ділення загальної вартості послуг, вказаної в пункті 2.1. 
цього Договору на кількість днів санаторно-курортного лікування, вказану в п. 1.4. цього Договору. 

2.3. Оплата послуг із санаторно-курортного лікування здійснюється Замовником до дня початку надання послуг за 
цим Договором, в сумі повної вартості послуг, вказаної в п.2.1. Договору.  

2.4. Оплата послуг із санаторно-курортного лікування також може здійснюватися Замовником за фактом їх 
надання, але не пізніше 20 днів з моменту закінчення строку надання послуг. В такому випадку оплата послуг 
здійснюється в сумі, розрахованій відповідно до фактичної кількості днів санаторно-курортного лікування Споживача 
згідно акту наданих послуг. 

2.5. У випадку відсутності чи затримки бюджетного фінансування відповідно до вимог бюджетного законодавства чи 
затримки перерахування коштів органами державного казначейства оплата послуг може бути відстрочена до моменту 
усунення таких обставин, але не більше ніж на 30 календарних днів.  
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33..  ППООРРЯЯДДООКК  ННААДДААННННЯЯ  ППООССЛЛУУГГ  
3.1. Споживач зобов’язаний прибути до санаторно-курортного закладу Виконавця в день початку надання послуг, 

вказаний в п. 1.5. цього Договору. При неможливості Споживача прибути до санаторно-курортного закладу Виконавця в 
день початку надання послуг, Замовник, або Споживач повинні письмово повідомити про це Виконавця не пізніше дня, 
що передує дню початку надання послуг. За відсутності такого повідомлення Виконавець вправі відмовити в наданні 
Послуг Споживачу. 
      3.2. Поселення Споживача в санаторно-курортний заклад Виконавця здійснюється з 12 год. 00 хв. дня початку надання 
послуг. З цього моменту починається надання Споживачу послуг санаторно-курортного лікування. Послуги надаються 
протягом строку санаторно-курортного лікування, вказаного в п. 1.4. цього Договору. Надання послуг припиняється о 10 
год. 00 хв. наступного дня після останнього дня строку санаторно-курортного лікування. До цього часу Споживач 
зобов’язаний звільнити в установленому порядку наданий йому номер (кімнату) в санаторно-курортному закладі 
Виконавця. 

3.3. Споживач має право достроково припинити санаторно-курортне лікування, письмово повідомивши про це 
Виконавця шляхом звернення в реєстратуру або до адміністрації санаторно-курортного закладу Виконавця. В такому 
випадку надання послуг припиняється о 10 год. 00 хв. дня повідомлення, якщо повідомлення було надано до 10 год. 00 
хв., або цього ж часу наступного дня, якщо повідомлення було надано після 10 год. 00 хв. В такому випадку  Споживач 
зобов’язаний звільнити в установленому порядку наданий йому номер (кімнату) в санаторно-курортному закладі 
Виконавця до настання часу припинення надання послуг. Якщо Споживач не повідомив Виконавця, в порядку, 
передбаченому цим пунктом про дострокове припинення санаторно-курортного лікування та залишив санаторно-
курортний заклад Виконавця, вважається послуги з санаторно-курортного лікування надавались йому протягом всього 
строку санаторно-курортного лікування, вказаного в п. 1.4. цього Договору незалежно від фактичного місця перебування 
Споживача протягом цього строку. 

3.4. У випадку дострокового припинення санаторно-курортного лікування Споживача, в порядку, передбаченому 
пунктом 3.3. цього Договору, попередньо оплачені Замовником кошти за дні не наданих послуг з санаторно-курортного 
лікування підлягають поверненню Замовнику.  

3.5. Виконавець не пізніше ніж через 5 календарних днів після завершення кварталу в якому надавались послуги 
проводить з Замовником звірку взаєморозрахунків, за результатами якої підписується відповідний Акт. Протягом 10 
календарних днів з моменту підписання Замовником та Виконавцем такого акту звірки взаєморозрахунків Виконавець 
здійснює повернення Замовнику коштів за дні не наданих Споживачу послуг з санаторно-курортного лікування. 

3.6. Після закінчення надання послуг Виконавець складає акт про надані Споживачу послуги, в якому вказується особа 
Споживача, профіль захворювання, за яким проводилось санаторно-курортне лікування, строк надання послуг, їх 
загальна вартість. Акт про надані послуги складається в трьох примірниках, підписується Виконавцем та Споживачем і не 
пізніше 10 днів з моменту закінчення надання послуг два примірники направляється Замовнику. Якщо Споживач 
достроково припинив санаторно-курортне лікування не повідомивши Виконавця в порядку, передбаченому пунктом 3.3. 
цього Договору, акт про надані послуги підписується лише Виконавцем і він є належним доказом повного виконання 
Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором. 

Замовник протягом п’яти днів повинен розглянути акт про надані послуги, підписати його та один примірник 
направити Виконавцю. Якщо Замовником не буде вчинено цього у встановлений строк, вважається, що послуги за цим 
Договором були надані Виконавцем в повному обсязі та належним чином, а примірник акту, який залишився у Виконавця 
є належним доказом цього. 
 

4. ППРРААВВАА  ТТАА  ООББООВВ''ЯЯЗЗККИИ  ССТТООРРІІНН 
 Замовник зобов'язаний: 
 своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані Виконавцем санаторно-курортні послуги відповідно до умов цього 

Договору; 
 письмово повідомляти Виконавця про зміну реквізитів протягом 5 робочих днів з моменту вчинення змін. 
 Замовник має право: 
 за погодженням з Споживачем достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання 

Виконавцем умов цього Договору, повідомивши його за 10 календарних днів до бажаної дати розірвання Договору; 
 контролювати умови проживання, лікування, харчування Споживача у санаторно-курортному закладі Виконавця; 
 повернути документи, надані Виконавцем без їх підпису в разі неналежного їх оформлення (відсутність печатки, 

підписів Виконавця тощо). 
 Виконавець зобов’язаний: 
 забезпечити надання послуг із санаторно-курортного лікування, якість яких відповідає умовам цього Договору, а 

також вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг із санаторно-курортного лікування; 
 забезпечити можливість здійснення Замовником контролю за умовами проживання, лікування, харчування 

Споживача у закладі Виконавця та якістю послуг, які надаються Виконавцем та перевірки їх відповідності умовам даного 
Договору; 

 забезпечити надання Споживачу послуг з санаторно-курортного лікування за основним профілем захворювання або 
супутніми патологіями згідно з призначеними у встановленому порядку процедурами; 

 письмово повідомляти Замовника про зміну реквізитів протягом 5 робочих днів з моменту вчинення змін; 
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 Виконавець має право: 
  у разі невиконання зобов’язань Замовником та/або Споживачем достроково розірвати цей Договір, повідомивши 

про це Замовника та Споживача за 10 днів до бажаної дати розірвання Договору; 
 не надавати послуги Споживачу, у разі відсутності або неналежного оформлення документів, які дають право на 

отримання санаторно-курортного лікування; 
 припинити надання послуг Споживачу у випадку порушення ним правил перебування у санаторно-курортному 

закладі Виконавця, вчинення правопорушення чи інших дій, які порушують громадський порядок; 
 покласти виконання цього Договору частково на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед 

Замовником за порушення умов Договору. 
 Споживач зобов’язаний: 
 в день початку надання послуг прибути до санаторно-курортного закладу Виконавця; 
  до початку надання послуг ознайомитись з правилами перебування у санаторно-курортних закладах Виконавця та 

дотримуватись їх протягом всього строку санаторно-курортного лікування; 
 у випадку дострокового припинення санаторно-курортного лікування письмово повідомити про це Виконавця в 

порядку, передбаченому пунктом 3.3. цього Договору; 
 після закінчення надання послуг та при відсутності претензій до Виконавця з приводу їх надання підписати акт про 

надані послуги; 
 при прибутті до санаторно-курортного закладу Виконавця мати при собі санаторно-курортну карту, надану медичною 

установою не раніше як за 2 (два) місяці до дати початку надання послуг, та посвідчення, яким підтверджується статус 
особи, яка має певні пільги, передбачені чинним законодавством України (за їх наявності), а для неповнолітніх – 
свідоцтво про народження, довідку про епідемічний стан та про проведення щеплень. 

 Споживач має право: 
 на отримання послуг із санаторно-курортного лікування належної якості на відповідно до умов цього Договору; 
 замовляти додаткові послуги або послуги вищої якості з оплатою таких послуг або різниці між їх вартістю за власні 

кошти; 
 достроково припинити санаторно-курортне лікування письмово повідомити про це Виконавця в порядку, 

передбаченому пунктом 3.3. цього Договору. 

55..  ВВІІДДППООВВІІДДААЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  ССТТООРРІІНН  
5.1. За прострочення виконання грошових зобов’язань за цим Договором зобов’язана Сторона сплачує на користь 

управленої Сторони пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який 
сплачується пеня, від суми коштів, яка підлягала сплаті за кожен день прострочення.  

5.2. Замовник не несе відповідальність за несвоєчасну оплату послуг, у разі затримки бюджетного фінансування та затримки 
перерахування коштів органами державного казначейства в межах строку, вказаного в п.2.5. цього Договору. При цьому 
Замовник повинен довести Виконавцю наявність вказаних обставин. 
 

66..  ІІННШШІІ  УУММООВВИИ    
6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань 

за ним. 
6.2. Цей Договір може бути достроково розірваний у випадку взаємної домовленості Сторін, невиконання однією із 

Сторін умов цього Договору або в інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством. 
6.3.  Одностороння відмова Виконавця від виконання цього Договору не допускається. 
6.4. Цей Договір укладається українською мовою у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному 

примірнику для кожної із Сторін. 
6.5. Невід’ємною частиною цього Договору є Додаток 1- Перелік послуг, що входять до вартості санаторно-курортного 

лікування. 

ММІІССЦЦЕЕЗЗННААХХООДДЖЖЕЕННННЯЯ  ТТАА  ББААННККІІВВССЬЬККІІ  РРЕЕККВВІІЗЗИИТТИИ  ССТТООРРІІНН  
Замовник: Виконавець: 

Найменування:  
 
 

Найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» 

Код за ЄДРПОУ:  Код за ЄДРПОУ: 30322940 
Місцезнаходження:  
                                

Місцезнаходження: 82200, Львівська область, 
м. Трускавець, бульвар Юрія Дрогобича, 2 

Поточний рахунок:  
                              

Поточний рахунок: 26001012017775 у ПАТ «Укрсоцбанк», 
МФО 300023, ІПН 303229413123 

 
 

 
Генеральний директор                                  В.М. Жданов 

Споживач: 
П.І.Б: 
Місце проживання: 
 
Підпис:  

Ід. номер: 
 
Паспорт: 

 


