ДОГОВІР № 0618-1
про надання послуг первинної медичної допомоги на користь третіх осіб
м. Харків
Цей договір укладено 22 червня 2018 року між:
фізичною особою ……… (далі – Замовник) з однієї сторони та Медичним центром
«Doctor.Kharkov" в особі фізичної особи підприємця Золотарьова Олександра Івановича
(далі – Виконавець), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.08.2017 р
номер 2 480 000 0000 198872 з другої сторони, в подальшому разом іменуються Сторони,
уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі – Договір) на таких
умовах:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Виконавець зобов’язується відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України
надавати послуги первинної медичної допомоги, визначені п.1.3 цього Договору, а Замовник
зобов’язується приймати та оплачувати такі послуги.
Послуги первинної медичної допомоги, визначені у п.1.3 цього Договору, надаватимуться
Виконавцем третій особі ,,,,,,,,,,,,,,, (далі – Пацієнт) та має контактну особу ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, а саме
фізичній особі, яка:
Обрала Виконавця або особу, яка працює у Виконавця за трудовим договором (надалі –
Працівник Виконавця), як лікаря з надання первинної медичної допомоги відповідно до
законодавства України; та
Звернулася за медичною допомогою до Виконавця чи Працівника Виконавця та/або яким
надається така допомога Виконавцем чи Працівником Виконавця.
Відповідно до цього Договору Виконавець зобов’язується надавати Пацієнтам послуги первинної
медичної допомоги (надалі – Послуги) в обсязі, формах та на інших умовах, визначених чинним
законодавством України. Послуги можуть включати в себе:


безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики,
діагностики та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних,
фізіологічних (під час вагітності) станів;



консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь,
патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового
способу життя;



здійснення профілактичних заходів;



діагностику та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних,
фізіологічних (під час вагітності) станів;



надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного
здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги;



направлення пацієнта відповідно до його медичних показань для отримання вторинної
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;



взаємодію з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та
забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час
вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;



надання паліативної допомоги.

Пацієнт набуває прав за цим Договором з моменту його підписання Сторонами.
2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
Умови та порядок надання Послуг, у тому числі вимоги щодо їх обсягу, режиму надання, порядок
вибору Пацієнтами лікаря з надання первинної медичної допомоги тощо, визначається чинним
законодавством України, у тому числі Основами законодавства про охорону здоров’я від 19.11.1992
№ 2801-ХІІ та Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим Наказом
міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 р. № 504.
Послуги надаються Пацієнтам за місцем здійснення господарської діяльності Виконавця, про яке
Виконавець зобов’язаний повідомити кожного Пацієнта, який обрав Виконавця або Працівника
Виконавця як лікаря з надання первинної медичної допомоги відповідно до законодавства. Послуги
можуть надаватися Виконавцем Пацієнтам поза місцезнаходженням Виконавця у випадках,
передбачених чинним законодавством України.
Виконавець здійснюватиме свою господарську діяльність з надання Послуг Пацієнтам за такою
адресою: вул. Данилевського, 26, м. Харків.
Місце здійснення Виконавцем господарської діяльності з надання Послуг має протягом усього часу
дії цього Договору відповідати державним санітарним нормам й правилам, вимогам щодо
функціонального зонування та оснащення, а також іншим вимогам, встановленим законодавством.
У разі зміни Виконавцем місця здійснення господарської діяльності з надання Послуг за цим
Договором, Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника про таку зміну протягом 10 (десяти)
календарних днів.
Послуги надаються Пацієнтам Виконавцем або Працівниками Виконавця – залежно від того, кого
Пацієнт обрав лікарем з надання первинної медичної допомоги відповідно до законодавства.
. В разі звільнення Працівника Виконавця, якого Пацієнт обрав лікарем з надання первинної
медичної допомоги, Виконавець повинен в 10 денний строк повідомити про це Замовника та
вирішити разом з ним питання заміни лікаря з надання первинної медичної допомоги, або
домовитись про припинення дії цього договору.
Виконавець має право залучати до надання Послуг Пацієнтам третіх осіб, з якими Виконавець уклав
відповідні цивільно-правові договори (надалі – Підрядники).
Підрядники можуть залучатися Виконавцем для надання Послуг Пацієнтам за цим Договором для:
здійснення діагностичних заходів, проведення лабораторних досліджень;
надання консультацій лікарів окремих медичних спеціальностей
Перелік Підрядників, яких Виконавець має право залучати для надання Послуг за цим Договором,
наведено у Додатку № 1 та Додатку № 2 до цього Договору. Залучення Виконавцем інших
Підрядників для надання Послуг за цим Договором допускається лише після погодження їх із
Замовником шляхом внесення змін до Додатку № 1 та Додатку № 2 до цього Договору.
Режим роботи виконавця з надання Послуг Пацієнтам встановлюється Виконавцем самостійно з
урахуванням вимог законодавства України. Режим роботи Виконавця та графік прийому Пацієнтів
Працівниками Виконавця встановлено у Додатку № 3 до цього Договору.
Виконавець зобов’язаний доводити до відома Пацієнтів інформацію про свій режим роботи, графік
прийому Пацієнтів для надання Послуг, номер телефону, адресу електронної пошти, посилання на
відповідний електронний сервіс, за допомогою яких Пацієнти мають змогу записатися на прийом
для отримання Послуг за цим Договором.

У разі зміни номеру телефону та адреси електронної пошти, за допомогою яких Пацієнти мають
змогу записатися на прийом для отримання Послуг за цим Договором, Виконавець зобов’язаний
протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити Замовника про таку зміну.
Усі інші вимоги щодо організації надання Послуг, порядку та режиму їх надання, вимоги щодо
обсягу та якості Послуг тощо, визначаються чинним законодавством України.
3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ СТРОКИ
Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами.
Цей Договір діє до 21 липня 2019 року.
Виконавець надає Послуги Пацієнтам за наявності відповідних звернень від них, але у будь-якому
випадку протягом строку дії цього Договору, крім випадків, встановлених цим Договором або
законодавством.
Строки надання конкретних Послуг Пацієнтам визначаються законодавством.
ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
За надання Послуг Замовник сплачує Виконавцеві винагороду у вигляді передплати, розмір якої
визначається вартістю обраних послуг, які пацієнти зможуть отримати протягом дії договору. Розмір
передплати та об’єм обраних послуг закріплений у додатку № 4
Розмір винагороди Виконавця розраховується на підставі даних про об’єм наданих Виконавцем
послуг Пацієнтам, транспортних витрат, інформаційних послуг тощо. Підсумковий розмір
винагороди Виконавця за надання Послуг Пацієнтам у звітному періоді визначається в Акті, який
надсилається на електрону поштову скриньку Замовнику. Для цілей цього Договору звітним
періодом вважається календарний місяць. Якщо протягом п’яти календарних днів Виконавець не
отримує письмових зауважень з боку Замовника, щодо наданих Пацієнту послуг, то Акт вважається
погодженим.
Виконавець отримує винагороду щомісячно, за підсумками звітного місяця, після погодження
Сторонами Акта. Залишок грошових коштів, що залишаться після закінчення строку дії договору
поділяються порівну між Замовником та Виконавцем, як винагорода за сумлінне ставлення до
здоров’я з боку самих пацієнтів і дбайливого виконання з боку Виконавця комплексу мір з лікування
та профілактики захворювання у пацієнтів.
Виконавець самостійно несе відповідальність за виплату винагороди Підрядникам та Працівникам
Виконавця, які були залучені ним для надання Послуг Пацієнтам.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Права та обов’язки Замовника:
Права Замовника:


вимагати від Виконавця належного, своєчасного та у повному обсязі виконання своїх
зобов’язань за цим Договором;



здійснювати контроль за наданням Виконавцем Послуг за цим Договором;



відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим
Договором;



вимагати дострокового припинення цього Договору у суді у випадках, передбачених цим
Договором та законодавством.

Обов’язки Замовника:


належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання за цим
Договором;



належним чином, своєчасно та у повному обсязі виплачувати винагороду Виконавцеві
відповідно до умов цього Договору.

Замовник може мати й інші права та обов’язки, якщо вони передбачені цим Договором або чинним
законодавством України.
Права та обов’язки Виконавця:
Права Виконавця:


вимагати від Замовника належного, своєчасного та у повному обсязі виконання ним своїх
зобов’язань за цим Договором;



вимагати від Замовника належної, своєчасної та у повному обсязі виплати винагороди за
надання Послуг.

Обов’язки Виконавця:


належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання за цим
Договором;



належним чином та у повному обсязі надавати Послуги відповідно до умов цього Договору.



погоджувати із Замовником зміну свого режиму роботи та робочого часу лікарів з надання
первинної медичної допомоги, які є Працівниками Виконавця;



повідомляти Замовника про місця здійснення господарської діяльності з надання Послуг за цим
Договором, зміну номеру телефону та адреси електронної пошти (за наявності).

Виконавець може мати й інші права та обов’язки, якщо вони передбачені цим Договором або
чинним законодавством України.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони
несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
7. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
Цей Договір може бути достроково припинено на підставах, передбачених чинним законодавством
України.
За наявності підстав для дострокового припинення Договору, таке припинення може здійснюватися
без отримання відповідної згоди Пацієнтів.
Одностороння відмова від Договору не допускається, крім випадків, передбачених цим Договором
та чинним законодавством України.
Замовник має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку у таких випадках:
Утрата Виконавцем ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.
Набрання законної сили рішення суду, яке засвідчує неналежне надання Виконавцем послуг
первинної медичної допомоги Пацієнтові.
Залучення Виконавцем для надання Послуг Пацієнтам Підрядників, які не мають ліцензії на
провадження господарської діяльності з медичної практики.
За наявності підстав, визначених п.8.4, Договір вважається припиненим з дати отримання
Виконавцем відповідного письмового повідомлення Замовника про відмову від Договору.
Надання Послуг Пацієнтам, які обрали Виконавця або Працівника Виконавця, як лікаря з надання
первинної медичної допомоги відповідно до законодавства, після дострокового припинення
Договору з Виконавцем здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
У разі виникнення між Сторонами будь-якого спору, такий спір підлягає вирішенню, у першу чергу,
шляхом переговорів.

У разі недосягнення Сторонами згоди щодо спору у порядку, передбаченому п. 9.1 цього Договору,
такий спір підлягає вирішенню судом відповідно до чинного законодавства України.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Будь-які зміни та/або доповнення до цього Договору вважаються чинними та обов’язковими для
Сторін за умови, що вони оформлені у письмовій формі та підписані Сторонами.
Сторони мають право вносити будь-які зміни та/або доповнення до цього Договору без отримання
згоди на це Пацієнтів.
Виконавець зобов’язаний письмово повідомити Замовника про будь-які зміни у його реквізитах,
зазначених у цьому Договорі, протягом 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення таких змін.
Цей Договір укладено у 2 (двох) примірниках: по одному для кожної зі Сторін.
10. РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАННІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

Фізична особа-підприємець

Фізична особа

Золотарьов Олександр Іванович
Медичний центр «Доктор Харків», вул.
Данилевського, 26;
+38(095)587-0303;
+38(098)587-0303
ІПН 2860417995

Платіжні реквізити:
ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"
Код Банку (МФО): 351533
Рахунок отримувача: 26008052224996
Банківська картка номер: 5169330511653617

____________________ /___________________/

____________________ /___________________/

(підпис/П.І.Б.)

(підпис/П.І.Б.)

Додаток №1
до Договору 0618-1
від 22 червня 2018 р.
Перелік Підрядників, що залучатимуться Виконавцем для здійснення діагностичних заходів
та лабораторних досліджень у ході надання первинної медичної допомоги Пацієнтам
№

Найменування Підрядника

3.

4.

5.

Місце здійснення
господарської діяльності
Підрядником

INVIVO, лабораторія, ТОВ "Б.А.Т."

Надання послуг з
лабораторної діагностики

61052, Україна,
м. Харьків,
вул. Благовещенська 10

ТОВ «CSD Health сare»,
патоморфологічна лабораторія.

Надання послуг з
лабораторної діагностики

03022, Україна,
м. Київ,
вул. Васильківська, 45

Клініко-діагностична лабораторія
«МетроЛаб», ДП «Харківський
регіональний науково-виробничий
центр стандартизації, метрології та
сертифікації»

Надання послуг з
лабораторної діагностики

м. Харьків, вул
Пушкінська, 49/51

ТОВ «Центр проміневої
діагностики»

Надання послуг з
радіологічної діагностики
(магнітно-резонансної
томографії)

61000, м. Харьків,
провулок Балакірєва, 5,

ТОВ «Гемо Медіка Харків"
Європейський Радіологічний Центр

Надання послуг з
радіологічної діагностики
(комп’ютерної томографії)

61176 м. Харьків,

1.

2.

Предмет співпраці з Виконавцем

ЗАМОВНИК

____________________ /______________/

Салтівське шоссе, 266-г

ВИКОНАВЕЦЬ

____________________ /______________/

Додаток №2
до Договору 0618-1
від 22 червня 2018 р.
Перелік Підрядників-лікарів окремих медичних спеціальностей, що залучатимуться
Виконавцем у ході надання первинної медичної допомоги Пацієнтам
№

Прізвище, ім’я,
по батькові (за
наявності)

Назва та дані
документа,
що посвідчує
особу

Реєстраційний номер
облікової картки
платника податків

Медична
спеціальність

Дані документа, що
засвідчує освіту та
кваліфікацію

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЗАМОВНИК

____________________ /______________/

ВИКОНАВЕЦЬ

____________________ /______________/

Додаток №3
до Договору 0618-1
від 22 червня 2018 р.
Відомості про режим роботи Виконавця та графік роботи лікаря з надання ПМД
Режим роботи Виконавця:
Кількість робочих днів
протягом тижня:

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

НД

Тривалість робочого дня:

11

11

11

11

11

7

3

Графік роботи лікарів Виконавця з надання ПМД:
Прізвище, ім’я, та по
батькові (за наявності)
Медична спеціальність
Робочі дні протягом тижня

Лікар внутрішньої медицини (терапевт)
ПН

ВТ

Робочий час

СР

ЧТ

ПТ

СБ

НД

8 - 15

11-14

згідно внутрішнього графіка

Час для прийому пацієнтів
у межах робочого часу

8 - 19

8 - 19

ЗАМОВНИК

____________________ /______________/

8 - 19

8 - 19

8 - 19

ВИКОНАВЕЦЬ

____________________ /______________/

Додаток №4
до Договору 0618-1
від 22 червня 2018 р.
Розмір передплати та об’єм обраних послуг

Послуга

К-сть

Консультації лікарів
Консультація терапевта вдома у паціента
Консультація невролога у паціента
Консультація гінеколога у паціента

Ціна, грн

Сума, грн

3
2
1

350
350
270

1050
700
270

2
2
1
1
1
2
1

75
65
45
90
45
145
200

150
130
45
90
45
290
200

2
1
1
1
1

160
110
135
85
65

320
100
135
85
65

ЕКГ
Кольпоскопія
УЗД ОБЧ, нирок
УЗД щитоподібної залози
УЗД ОМТ

2
1
1
1
1

150
250
290
180
250

300
250
290
180
250

УЗД судин голови та шиї

1

470

470

180

880
480

Лабораторні послуги
Клінічний аналіз крові
Клінічний аналіз сечі
АлАт
Білірубін
АсАт
Липідограма
Біохімічний аналіз крові
Печінкові та ниркові проби, глюкоза
Коагулограма
ТТГ
Електроліти крові
Цитологія
Мікроскопія виділень за статевих шляхів
Апаратна та інструментальна діагностика

Інші послуги
Сервис 24/7 (можливість телефонувати лікарю з питань свого
здоров’я протягом всієї доби)
Транспортні витрати

3

Вартість послуг згідно прайса, грн
Вартість послуг за програмою «Гарантована медична турбота», грн
* - (послуги сторонніх організації)

6775
6098

