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Договір № ____________
про надання платних ветеринарних послуг
м. Київ

« ___ » __________ 20 ___ року

Я,(ПІБ)____________________________________________________________________________
(надалі іменується “Клієнт”),
та є власником тварин(и), надалі іменується “Пацієнт(и)”,
та ветеринарна клініка «ВетПро» в особі ФОП Любєзнікова Юлія Валеріївна, зареєстрована
відповідно до законодавства України (надалі іменується “Клініка”), яка здійснює ветеринарну
практику на підставі ліцензії № 2527 від 22.12.2015 виданої Державною ветеринарною та
фітосанітарною службою України,
уклали цей Договір про надання ветеринарних послуг (надалі іменується “Договір”) про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Клініка бере на себе зобов'язання протягом дії цього Договору надати Клієнту за
плату, а Клієнт зобов'язується оплатити ветеринарні послуги, пов'язані з
профілактикою, діагностикою, та лікуванням хвороб тварин, утриманням тварин,
консультуванням з питань ветеринарної медицини, супутні послуги (надалі
“ветеринарні послуги” або “послуги”), що були надані пацієнту.
1.2. Сторони підписують реєстраційний лист, який з моменту підписання Сторонами має
силу акту прийому-передачі наданих послуг. Якщо тварин декілька у одного Клієнта,
то на кожну заводиться окремий реєстраційний лист.
1.3. Клієнт на момент підписання договору ознайомлений з переліком послуг, що
надаються Клінікою та їх вартістю. Перелік необхідних заходів визначається
фахівцями клініки, вартість наданих послуг визначається згідно діючого прейскуранту.
1.4. Клієнт розуміє, що у зв'язку з особливостями послуг, що надаються, та
індивідуальними характеристиками тварин, неможливо наперед точно визначити
кінцевий термін надання послуг, але Клініка зобов'язана надати їх в прийнятний
термін.
1.5. Клієнт на момент підписання Договору ознайомлений з Правилами прийому в клініці.
2. Права та обов'язки Клініки
2.1. Клініка зобов'язана:
2.1.1. Надати якісні та кваліфіковані ветеринарні послуги.
2.1.2. Інформувати Клієнта з усіх питань, що стосуються стану здоров'я Пацієнта та
заходів, вжитих для його лікування, діагностики чи профілактики.
2.1.3. Узгоджувати з Клієнтом перелік необхідних ветеринарних заходів.
2.1.4. При неможливості надати ветеринарні послуги негайно повідомити про це Клієнта.
2.2. Клініка має право:
2.2.1. Обирати спеціалістів, що надають ветеринарну послугу, вирішувати питання про
об'єм досліджень та методи лікування, залучити, в разі необхідності, сторонніх
спеціалістів.
2.2.2. Отримати за надані послуги оплату готівкою згідно прейскуранта по факту
повернення Пацієнта Клієнту.
2.2.3. Якщо Клієнт не має можливості оплатити послуги Клініки у момент передачі йому
Пацієнта, Клініка має право:
2.2.3.1. Не передавати Пацієнта Клієнту до повної оплати послуг, при цьому утримання
тварини здійснюється за рахунок Клієнта.
2.2.3.2. Передати Пацієнта Клієнту за умови надання останнім письмового
зобов'язання (розписки) про оплату послуг.
2.2.4. У випадку відмови Клієнта від Пацієнта, перший зобов'язаний надати Клініці
письмову заяву про відмову від тварини за формою, наданою Клінікою і підписати
її у присутності представника Клініки. Якщо Клієнт не надасть вищезгадану заяву
та не забере тварину протягом трьох календарних днів з моменту отримання
відповідного повідомлення Клініки, остання має право розпорядитися твариною на
власний розсуд. Повідомлення клініки надсилається Клієнту за адресою,
зазначеною в цьому договорі. Якщо повідомлення повертається у зв'язку з
неможливістю
вручення,
передбачений
цим
пунктом
строк
починає
відраховуватись з моменту повернення поштового повідомлення.
Додатково підтверджую свою згоду
з п.п. 2.2.4. Договору /_____________________________________________________________ /

2/3
2.2.5. На будь-якому етапі лікування в односторонньому порядку розірвати цей Договір
та відмовити в наданні послуг у випадку порушення Клієнтом Правил прийому
тварин в клініці.
3. Права та обов'язки Клієнта
3.1. Клієнт зобов'язаний:
3.1.1. Оплатити надані Клінікою ветеринарних послуг в розмірах, та строках,
передбачених Договором.
3.1.2. Не порушувати жодного з пунктів Правил прийому тварин в клініці.
3.1.3. Забезпечувати Клініку повною, достовірною та актуальною інформацією про
Пацієнта, зокрема про те, чи здійснювалось лікування тварини раніше, ким, за
допомогою яких препаратів та процедур, не втаємничувати особливості утримання
тварини. Клієнт несе повну відповідальність за несприятливі наслідки, які можуть
настати внаслідок ненадання ним повної та достовірної інформації.
3.1.4. Забрати Пацієнта з Клініки у строк, передбачений цим Договором.
3.2. Клієнт має право:
3.2.1. Отримати ветеринарні послуги належної якості відповідно до вимог чинного
законодавства України.
3.2.2. Отримати повну та достовірну інформацію про стан здоров'я, хід, та можливі
наслідки лікування Пацієнта.
3.2.3. Відмовитись від Пацієнта, сплативши при цьому всі платежі, що належать Клініці,
за цим Договором.
3.2.4. Отримати відшкодування шкоди, нанесеної Клієнту з вини Клініки у випадках,
передбачених чинним законодавством України.
4. Відносини сторін у випадку загибелі Пацієнта.
4.1. Сторони визнають, що у зв'язку з особливостями послуг, що надаються, можливе
настання несприятливих наслідків без вини Сторін, зокрема: загибель тварини,
неможливість повного виліковування Пацієнта.
4.2. Сторони домовились, що у випадку загибелі тварини за відсутності вини Клініки,
Клієнт повинен в повному обсязі оплатити послуги, надані за цим Договором, в тому
числі утримання Пацієнта, а також оплатити послуги з утилізації трупів тварин
відповідно до розцінок спеціалізованих підприємств або забрати труп протягом однієї
доби з моменту отримання від Клініки повідомлення про загибель Пацієнта. В іншому
випадку Клініка має право провести утилізацію самостійно за рахунок Клієнта, при
цьому Клініка стягує з Клієнта вартість таких робіт, а також штраф у розмірі 10% від
вартості утилізації.
4.3. Сторони домовились, що у випадку загибелі тварини з вини Клініки, остання несе
відповідальність у межах вартості послуг за цим Договором, сплаченої Клієнтом, а
також ринкової вартості відповідної тварини у м. Києві, з урахуванням породи, віку,
статі Пацієнта.
4.4. Сторони домовились, що вина Клініки у випадку загибелі або неможливості повного
виліковування тварини наявна лише за тих обставин, коли встановлено факт
лікарської помилки фахівців Клініки, яка призвела до загибелі або невиліковності
пацієнта та підтверджена висновком відповідної судово-експертної установи.
5. Дія Договору
5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання
Сторонами.
5.2. Договір діє протягом одного календарного року з моменту його підписання Сторонами,
а в частині взаємних розрахунків — до повного їх завершення. Якщо жодна зі Сторін
протягом тридцяти (30) календарних діб до завершення терміну дії Договору не
заявить про намір його розірвати, Договір автоматично вважається пролонгованим на
наступний календарний рік, при цьому кількість пролонгацій необмежена.
5.3. Зміни в цей Договір, як і його розірвання, можуть бути внесені тільки за домовленістю
Сторін та оформлюються Додатковою угодою до цього Договору або за умов, що
передбачені чинним законодавством України.
Додатково підтверджую свою згоду
з п. 5. Договору /__________________________________________________________________ /
6. Форс-мажор
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання даного
Договору, якщо це невиконання було наслідком обставин непереборної сили, тобто
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надзвичайними силами та непередбачуваними обставинами, що не підлягають
контролю з боку Сторін, за умов, що ці сили та обставини безпосередньо вплинули на
виконання цього Договору (форс-мажорні обставини). До форс-мажорних обставин
відносять, окрім загальноприйнятих, катастрофи природного та техногенного
характеру, військові та бойові дії, соціальні катаклізми, страйки, а також прийняття
органами влади правових актів, що ускладнюють, або унеможливлюють виконання
Сторонами зобов'язань по даному Договору.
7. Прикінцеві положення
7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі із
дійсністю, укладанням, виконанням, зміною та припиненням даного Договору,
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору,
регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства
України, а також застосованими до таких правовідносин при наданні ветеринарних
послуг звичаями на підставі принципів добросовісності, розумності, справедливості та
гуманності.
Я,(ПІБ)____________________________________________________________________________,
даю Клініці згоду на обробку моїх персональних даних (в тому числі, але не обмежуючись:
прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, домашній та мобільний телефони, адреса
електронної пошти, паспортні дані, номер облікової картки платника податків), що були надані
(стали відомі) Клініці під час укладання та виконання даного Договору, а також здійснювати інші
дії, визначені законом України “Про захист персональних даних”.
Я,(ПІБ)____________________________________________________________________________,
підтверджую достовірність переданих мною Клініці персональних даних.
Я,(ПІБ)____________________________________________________________________________,
даю Клініці згоду на здійснення відеонагляду.
Я,(ПІБ)____________________________________________________________________________,
даю Клініці згоду на використання різного роду даних (крім персональних), матеріалів фото та
відеофіксації стану здоров'я Пацієнта, перебігу хвороби, отриманих фахівцями клініки при
діагностиці захворювання та лікуванні Пацієнта, в тому числі результатів лабораторних та
діагностичних досліджень при здійсненні ними свої професійної науково-практичної, викладацької
діяльності тощо.
(підпис суб'єкта персональних даних) _________________________
Реквізити Сторін
Клієнт: (Прізвище, ім'я, по батькові)

Клініка:
ФОП Любєзнікова Ю.В.
Ліцензія № 2527 від 22.12.2015

Паспортні дані:
Серія / № :
Виданий :
ІПН:

ІПН: 3000816147

Адреса:

Адреса: Дніпровська набережна, буд. 25,
кв. 241, м. Київ, 02140, Україна

Контактний телефон:

Контактний телефон:
(044) 257-22-50
(097) 015-61-41
(097) 814-70-30

E-mail:

E-mail: office@vetpro.com.ua

