
Договір № ________ 
                                          Про надання ветеринарних послуг 
Дата __________ 
Фізична особа __________________________________, що проживає адресою 
______________________________________________, з одного боку(надалі іменується 
«Власник»), та ФОП _______________________________________________, який 
платником єдиного податку (надалі іменується «Виконавець») з другого боку, надалі 
Сторони, керуючись положенням Цивільного кодексу України, Законом України «Про 
ветеринарну медицину», законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження», 
уклали цей Договір про надання ветеринарних послуг (надалі«Договір») про викладене 
нижче: 

1.Предмет договору: 
1.1 Ветеринарний центр Vet House надає послуги з ветеринарної допомоги тварині 
Власника (далі – Пацієнт) відповідно з правилами внутрішнього розпорядку ветеринарного 
центру та діючого прейскуранту. 

2.Права та обов’язки сторін по договору. 
2.1. Власник Пацієнта має право отримувати ветеринарну допомогу, необхідну Пацієнту в 
тому обсязі і відповідно з тими можливостями, якими володіє Виконавець. 
2.2. Власник Пацієнта зобов’язаний: 
2.2.1.Ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку ветеринарного центру. 
2.2.2. Своєчасно і повністю оплатити лікування. 
2.3. Виконавець має право відмовити в лікуванні або обстеженні Пацієнту в будь-який 
момент у випадках, вказаних в Правилах внутрішнього розпорядку ветеринарного центру. 
2.4. Виконавець зобов’язаний надати Пацієнту якісну, кваліфіковану ветеринарну допомогу, 
об’єктивний критерій який є відповідність призначеного лікування симптомокомплексу чи 
діагнозу, відображеному в історії хвороби. 

3. Гарантії і відповідальність: 
3.1. Виконавець несе відповідальність за якість наданої ветеринарної допомоги. 
3.2. Виконавець несе відповідальність перед Власником Пацієнта відповідно з діючим 
Законом України тільки за умисні дії чи бездіяльність своїх працівників, але не більше, ніж в 
розмірі реального збитку, заподіяного Власнику Пацієнта. 

4. Вартість послуг та порядок оплати: 
4.1. Вартість послуг Виконавця визначається у відповідності з прейскурантом і оплачується 
згідно правил внутрішнього розпорядку ветеринарного центру. 

5. Дія договору: 
5.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання та діє протягом 1 (одного) 
календарного року, а в частині взаємних розрахунків до повного їх завершення. Якщо 
жодна із сторін протягом 30 (тридцяти) днів до закінчення терміну дії Договору не заявить 
про наміри його розірвання, то він вважається автоматично пролонгованим на наступний 
календарний рік. Кількість пролонгацій не обмежена. Договір може бути припинений 
автоматично за згодою Сторін. 



5.2. Договір складений в двох екземплярах, має юридичну силу, та виданий двом 
Сторонам. 

6. Інші умови договору: 
6.1. Всі суперечки Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів. Претензії з 
приводу якості надання послуг розглядаються керівництвом ветеринарного центру. У 
випадку, якщо не буде досягнуто згоди, суперечки вирішуються в порядку, встановленому 
діючим Законом України. 
6.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконанням зобов’язань по Договору, 
внаслідок виникнення обставин, незалежних від дії Сторін. 
6.3.Підписуючи Договір, Власник Пацієнта висловлює свою згоду на обробку, зберігання та 
передачу третім особам своїх персональних даних відповідно до чинного законодавства 
6.4 Підписуючи Договір, Власник Пацієнта висловлює свою згоду на проведення відео- та 
звукозапису в кабінетах, який проводиться з метою покращення якості обслуговування. 
  

Виконавець: Власник: 

ФОП _____________________ ПІБ__________________________________
__

ІПН ______________________  

ВЦ Vet House м. Вінниця,  
прт. Юності 44   

Адреса власника 
________________________ 
_____________________________________
___

Підпис__________________  Підпис__________________


