
Додаток 1  
до Публічного договору  надання послуг охорони 
ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «ДЖЕБ» (затвердженого Наказом №5 від 
30.10.2020 року), що укладається з фізичними особами – 
резидентами України шляхом приєднання 

  

Заява про приєднання  
від __________________ № _________________________ 

до Публічного договору надання послуг охорони  
(типова форма) 

Замовник (фізична особа - резидент) ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
ПІБ згідно паспорту України 

реєстраційний номер облікової картки 
платника податків за даними Державного 
реєстру фізичних осіб – платників 
податків 

 
___________________________________________________________________________  
згідно довідки податкової служби України) 
 

Місце реєстрації фізичної особи - 
резидента 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 

Адреса Об'єкта (який охороняється) ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,  
загальною площею ___________________ кв.м. 

Паспорт громадянина України (ким і коли 
виданий) 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 

Тел./факс, e-mail ___________________________________________________________________________ 
 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:  Предметом Договору є надання послуг з охорони Об'єкта за 
допомогою (НЕОБХІДНЕ – ПІДКРЕСЛИТИ): 

 засобів ОС з тривожною кнопкою  
 засобів ОС,  
 тривожної кнопки 

з підключенням на ПЦС.  
 
1. Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї Заяви про 
приєднання до Публічного договору (договору публічної оферти) надання послуг охорони (далі – Заява про 
приєднання), Замовник приймає Публічну пропозицію ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «ДЖЕБ» (далі - Виконавець) 
на укладення Договору надання послуг охорони шляхом приєднання до Публічного договору (договору 
публічної оферти) надання послуг охорони, розміщеного на офіційному сайті Виконавця www.djeb.com.ua та 
висловлює повну та безумовну згоду з його умовами.  
2. Підписанням Заяви про приєднання Замовник безумовно визнає, що Публічний договір надання послуг 
охорони, Тарифи, Заява про приєднання разом зі всіма змінами, додатками та додатковими 
договорами/угодами до них у сукупності є Договором надання послуг охорони (далі – Договір), який 
вважається укладеним з моменту підписання Виконавцем цієї Заяви про приєднання від Замовника.  
3. Договір визначений у цій Заяві про приєднання, укладається лише шляхом приєднання Замовника, 
реквізити якого наведені вище, до запропонованого Договору в цілому, причому Замовник не може 
запропонувати свої умови до цього Договору. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих 
його положень, Замовник вправі відмовитися від його укладення. 
Заява про приєднання заповнюється у двох оригінальних  примірниках  українською мовою, друкованими  
літерами та приймається, якщо немає виправлень. 
4. Замовник засвідчує, що він ознайомився з Договором, Тарифами, внутрішніми документами Виконавця, 
розміщеними на офіційному сайті Виконавця www.djeb.com.ua, погоджується з ними та зобов’язується їх 
виконувати.  
Підписуючи Заяву про приєднання, Замовник надає засвідчення та гарантії, висловлює свою згоду та 
обізнаність щодо наступного: 
5. Замовник засвідчує та гарантує: 
5.1. ознайомлення з умовами Договору та нормативними документами, що регулюють порядок надання 

послуг; 
5.2. повне розуміння змісту Договору, значень термінів і понять та всіх його умов;  
5.3. отримання всієї інформації стосовно послуг Виконавця, що надаються на підставі Договору, в обсязі та в 

порядку, що передбачені статтею 8 Закону України «Про охоронну діяльність». Замовник засвідчує, що 
зазначена інформація є доступною в офісі Виконавця та/або на офіційному сайті Виконавця в мережі 
Інтернет, а також є повною та достатньою для правильного розуміння суті охоронних послуг, що 

http://www.djeb.com.ua/


надаються Виконавцем в межах Договору. Замовник підтверджує, що всі Умови договору зрозумілі 
Замовнику, відповідають інтересам Замовника, є розумними та справедливими; 

5.4. вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до його умов, визначених на офіційному сайті 
Виконавця  www.djeb.com.ua шляхом приєднання до нього в повному обсязі; 

5.5. наявність у Замовника необхідних прав і повноважень на володіння, та/або користування, та/або 
розпорядження Об’єктом (у вигляді права власності, господарське відання, оперативне управління, 
оренду тощо). У випадку припинення цих прав і повноважень на Об’єкт, Замовник зобов’язується 
протягом 24 годин з моменту їх настання письмово повідомити Виконавця які саме зміни відбулись, що, 
за рішенням Виконавця, може стати підставою для припинення дії Договору / надання послуг охорони. 

6. Замовник погоджується що вартість надання Виконавцем послуг за Договором щомісячно становить 
______________ (________________________________________________________________________________________________________________) грн. 
без ПДВ і нараховується з моменту підключення на ПЦС. Перші два виїзди МГ на спрацювання ОС, в тому числі 
по ТК в місяць - безкоштовно, кожен наступний – 200,00 грн. без ПДВ. 
Заміна електронного ключа і коду здійснюються Виконавцем на вимогу Замовника за додаткову плату. 
7. Оплата за послуги в поточному місяці здійснюється Замовником до 10 числа цього ж місяця. Якщо до 10 
числа місяця Виконавцю не надійшло мотивованих заперечень до наданих послуг в минулому місяці, послуги 
вважаються прийнятими Замовником в повному обсязі. 
8. Оплата вартості послуг виклику МГ Виконавця здійснюється Замовником на підставі рахунку, за надані 
послуги до 10 числа наступного місяця за місяцем надання послуг. 
9. Сторони узгодили, що рахунки, акти, повідомлення тощо за Договором Виконавець може надсилати 
Замовнику повідомленням, направленим поштовим відправленням, електронною поштою, або в 
телефонному режимі (в тому числі за допомогою смс-повідомлення). 
10. Замовник підтверджує, що він ознайомлений та згодний із Тарифами, чинними на дату укладення 
Договору. В подальшому згода Замовника з Тарифами підтверджується ініціюванням Замовником надання 
послуг охорони (постановка/знання Об’єкту з охорони, оплата послуг тощо). Замовник повинен періодично 
переглядати Тарифи з метою відстеження можливих змін. 
11. У випадку зміни Тарифів на послуги Виконавця, Виконавець повідомляє про зміни шляхом розміщення 
нових Тарифів на офіційному сайті Виконавця не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати їх введення 
та/або в порядку визначеному у п. 9 цієї Заяви. У разі незгоди Замовника зі змінами Тарифів, Замовник 
повинен розірвати Договір та не пізніше 01 числа наступного місяця після розміщення нових Тарифів 
погасити наявну заборгованість за раніше надані послуги (включаючи штрафи та пеню, якщо такі були 
нараховані), попередньо оплатити всі послуги Виконавця за Тарифами, які діяли до затвердження нових 
Тарифів, повідомити Виконавця про розірвання договору та повернути йому телефонну карту мобільного 
зв'язку та/або інше обладнання (передане в користування) за актом прийому-передачі. 
Після спливу встановленого цим пунктом терміну всі послуги Виконавця оплачуються Замовником за 
новими Тарифами.  
12. Виконавець не несе відповідальності за невиконання наданих Замовником розпоряджень в разі 

наявності простроченої заборгованості за послуги Виконавця. 
13. Договір укладений на певний час та діє з моменту підключення на ПЦС Виконавця, а саме з 
«_______»__________________ 2020 р. по «31» грудня 2021 р. У випадку, якщо жодна із сторін за 30 (Тридцять) днів 
до закінчення договору не заявить про свої наміри припинити дію договору, договір буде автоматично 
продовжений на кожний наступний рік і на тих же умовах. 
14. У разі прострочення оплати послуг Виконавця Замовником більше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів,  
Виконавець має право достроково розірвати договір на умовах, зазначених в пункті 8.2 Договору. 
15. Підписання цієї Заяви про приєднання свідчить про згоду Замовника на обробку його персональних 
даних у розумінні положень ЗУ "Про захист персональних даних". 
16. Замовник має статус платника податку на доходи фізичних осіб. 
17. До Заяви про приєднання додаються: Додаток № 1 - Акт прийому-передачі обладнання; Додаток № 2 - 
Акт прийому-передачі обладнання (повернення), даний додаток оформлюється при розірванні договору 
відповідно. Всі додатки даного Договору є його невід'ємною частиною. 

ВИКОНАВЕЦЬ   
ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «ДЖЕБ» 
49000 м. Дніпро, вул. Воскресенська буд. 39   

IBAN  UA84 305299 00000 26003050025273 в АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 41612783 

тел. 0800 3000 78 , e-mail: info@djeb.com.ua 
 
Директор  
ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «ДЖЕБ» 
 
_____________________ О.В. Козін   

 ЗАМОВНИК 
Фізична особа - __________________________________________ ,  
____________________________________________ р/народження 
РНОКПП  ___________________________________________________ 
Тел. _________________________________________________________ 
e-mail: ______________________________________________________ 
 
 
 
 
_____________________ /____________________________________/ 

  



Додаток № 1 від _____.______.2020 
  до Заяви про приєднання № __________ від _____.______.2020 

до Публічного договору  надання послуг охорони 
ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «ДЖЕБ» (затвердженого Наказом 

№5 від 30.10.2020 року), що укладається з фізичними особами – 
резидентами України шляхом приєднання 

 
АКТ 

прийому – передачі обладнання 
 

Виконавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «ДЖЕБ», код ЄДРПОУ 
41612783, в особі директора Козіна Олексія Вікторовича, що діє на підставі Статуту та Наказу МВС України 
№928 від 15.11.2017 року «Про видачу ліцензій на провадження охоронної діяльності», з одного боку та  

Замовник: Фізична особа - ____________________________________________________________________________________________ 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – 
платників податків ______________________________________________), паспорт ___________________________________________________ 
виданий (ким,коли) ____________________________________________________________________________________________________________, 
який діє на підставі волевиявлення, склали цей акт про наступне:  

1. Виконавець передав, а Замовник прийняв в тимчасове користування на Об’єкті розташованому за 
адресою: _______________________________________________________________________________________________________________, 
площею ___________________ кв.м. наступне обладнання: 

 
 

№ 
з/п 

Найменування 
обладнання та GSM 

зв’язку 

Пультовий 
номер 

Номер телефону 
 

Кількість Вартість в разі 
знищення або втрати, 

грн. без ПДВ 
1 Мобільна картка   1 100,00 
 ВСЬОГО 1 100,00 

 
1.1. Обладнання передається в користування на певний час: з «________» _____________________________ 2020 року 

до моменту припинення або розірвання Договору. Передача обладнання є підставою для виведення 
сингалу на ПЦС та прийняття Об’єкту під охорону. 

1.2. У разі припинення або розірвання договору, Виконавець в присутності Замовника виймає 
встановлену в обладнання картку мобільного зв’язку GSM, а Замовник зобов’язаний повернути її 
Виконавцю по акту приймання–передавання обладнання (повернення). У разі якщо Замовник буде 
відмовлятися повернути Виконавцю передану йому у тимчасове користування картку мобільного 
зв’язку GSM, Замовник зобов’язаний відшкодувати її вартість в подвійному розмірі. 

1.3. Замовник, по якості прийнятої картки мобільного зв’язку GSM претензій не має. 
2. Контактний телефон Замовника ___________________________________________________________________________________ 
3. Адреса доставки кореспонденції/рахунків, E-mail _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
4. ПІП відповідальних осіб та які мають доступ до об’єкту, контактні телефони  
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Даний акт є невід’ємною частиною Заяви про приєднання № _______________  від _________________.2020 року. 

 
ВИКОНАВЕЦЬ   
ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «ДЖЕБ» 
49000 м. Дніпро, вул. Воскресенська буд. 39   
IBAN  UA84 305299 00000 26003050025273 в АТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 
ЄДРПОУ 41612783 
тел. +38066-703-85-39,  e-mail: info@djeb.com.ua 
 
Директор  
ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «ДЖЕБ» 
 
 
__________________________________ О.В. Козін   
 

 ЗАМОВНИК 
Фізична особа - __________________________________________ ,  
____________________________________________ р/народження 
РНОКПП  ___________________________________________________ 
Тел. _________________________________________________________ 
e-mail: ______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
  
_____________________ /______________________________________/ 

 


