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Договір № ______ 
надання послуг зі спортивної підготовки 

 
м. Харків         «___» ____________2018 рік 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Спортивний клуб «ОЛІМПІК» (надалі –Виконавець) 
в особі Генерального директора Ручки Євгена Володимировича, що діє на підставі Статуту, з однієї 
сторони та 
__________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________РНОКПП 
____________________________________________________________________________________________ 
(надалі – Замовник) з іншої сторони уклали даний Договір про наступне. 

 
1.Предмет договору, ціна та порядок оплати 

1.1.Виконавець надає Замовнику платні послуги пов’язані зі спортивною підготовкою 
__________________________________________________________________________________- надалі 
«Спортсмена Замовника», організацією, забезпеченням навчально-тренувальних процесів та здійснення 
інших заходів направлених на розвиток його спортивного потенціалу згідно умов даного Договору. 

1.2.Сума даного договору за надання послуг зі спортивної підготовки складає 9000 грн. 00 коп. 
(дев’ять тисяч грн. 00 коп.) на рік. Ця сума порівну розподіляється на 12 місяців з розрахунку 750 грн.00 
коп. (сімсот п’ятдесят грн. 00 коп.) на місяць (ПДВ не передбачено). Оплата здійснюється щоквартально 
- 4 рази на рік - і складає 2250 грн.00 коп. (дві тисячі двісті п’ятдесят грн. 00 коп.) за три місяці. У разі, 
якщо термін дії Договору менший за 12 місяців, оплата здійснюється прямо пропорційно до кількості 
місяців надання послуг зі спортивної підготовки. 

 1.3.Замовник оплачує послуги Виконавцю щоквартально, раз на 3 (три) місяці не пізніше ніж за 7 
днів до початку першого місяця наступного кварталу, шляхом безготівкового перерахунку коштів на 
розрахунковий рахунок Виконавця в розмірі: 2250 грн. 00 коп. (дві тисячі двісті п’ятдесят грн.00 коп.) 
ПДВ не передбачено. 

1.4. Замовник не пізніше, ніж через 7 днів після підписання даного договору, зобов’язаний авансувати 
(оплатити) Виконавцю вартість наданих послуг за перший квартал (3 місяця)у сумі 2250 грн. 00 коп. (дві 
тисячі двісті п’ятдесят грн.00 коп.) 

1.5. Для зарахування оплати Виконавцем у призначенні платежу Замовник зобов’язаний зазначити 
наступну інформацію: «оплата за послуги по спортивній підготовці П. І. Б. Спортсмена Замовника на 
користь якого укладений даний договір. У випадку не зазначення інформації, вказаної у п. 1.4. цього 
договору, при здійсненні безготівкового перерахунку коштів, Виконавець не зараховує платіж. 

1.6.Оплата послуг здійснюється виключно у безготівковій формі. У виняткових випадках 
дозволяється внесення плати за послуги пов’язані зі спортивною підготовкою у готівковій формі, про що 
укладається додаткова угода. 

 
2.Права та обов’язки Сторін 

2.1. Виконавець зобов’язаний: 
2.1.1.Забезпечити проведення навчально-тренувальних заходів та участь Спортсмена Замовника у 

спортивних заходах по футболу під керівництвом Тренера (тренерів) на основі розробленої та затвердженої 
навчально-тренувальної програми по підготовці спортсменів – гравців футболу, а також затвердженого 
річного та поточного планів. 

2.1.2. Забезпечити Спортсмену Замовника можливість придбати у Виконавця необхідного 
спортивного спорядження, ефективне використання спортивного обладнання та спорядження 
безпосередньо у Виконавця, забезпечення іншими матеріально-технічними засобами, необхідними для 
проведення навчально-тренувального процесу по футболу, а Спортсмен Замовника зобов’язаний дбайливо 
користуватись наданими Виконавцем матеріальними цінностями, підтримувати вказане спорядження, 
обладнання та інші засоби у придатному для подальшого використання стані. 

2.1.3. Забезпечити умови для повноцінного проведення навчально-тренувальних та інших заходів. 
2.1.4. Використовувати різні засоби та заходи для підвищення спортивної майстерності Спортсмена 

Замовника та досягнення ним найвищих спортивних результатів. 
2.1.5. Представляти у встановленому законом порядку або сприяти представленню Спортсмена 

Замовника до присвоєння спортивних звань та спортивних розрядів у випадку виконання їм вимог, норм 
Єдиної спортивної класифікації при умові їх виконання за результатами офіційних спортивних змагань. 
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2.1.6. Забезпечити безпеку та необхідні умови навчально-тренувальних та інших заходів, 
організованих Виконавцем. 

2.1.7. Знайомити Замовника під розписку із змінами у локальних нормативних актах, безпосередньо 
пов’язаних з виконанням послуг по даному Договору. 

2.1.8. Знайомити Замовника під розписку з нормами, затвердженими спортивними федераціями, 
правилами виду спорту, положеннями (регламентами) про спортивні змагання, умовами Договору 
Виконавця зі спонсорами (партнерами), з рекламодавцями, організаторами спортивних заходів та 
всеукраїнськими спортивними федераціями у частині, що стосується безпосереднього надання послуг по 
даному Договору. 

2.1.9. При погоджені Виконавця на замовлення спортивних федерацій направляти Спортсмена 
Замовника, на спортивні збори команд України (та збірні різних рівнів) для участі у навчально-
тренувальних та інших  заходах по підготовці до спортивних змагань в міжнародних офіційних спортивних 
заходах у складі вказаних команд. Витрати на проїзд Спортсмена Замовника до місця перебування та участі 
у спортивних заходах та у зворотному напрямку, інші витрати, пов’язані з їх участю у спортивних заходах 
у складі даної команди, компенсуються відповідності домовленості Виконавця та Замовника; 

2.2.СпортсменЗамовника зобов’язаний: 
2.2.1. Дотримуватись режиму (у тому числі спортивного), встановлений Виконавцем, та виконувати 

плани підготовки до спортивних змагань. 
2.2.2. Виконувати накази та вимоги уповноважених Виконавцем Тренера (тренерів) та представників 

Виконавця у частині, що стосується надання послуг по даному Договорі. 
2.2.3. Приймати участь у спортивних заходах за рекомендацією Виконавця. 
2.2.4. За вимогою Виконавця на основі заявок спортивних федерацій приймати участь у складі 

спортивних команд України (та збірних командах іншого рівня) у навчально-тренувальних та інших 
заходах по підготовці до спортивних змагань на міжнародному рівні та у складі даних команд. 

2.2.5. Виконувати індивідуальні та командні плани підготовки, встановлених та погоджених з 
Виконавцем, тренувальні та змагальні завдання. 

2.2.6. Підтримувати високий рівень загально фізичної та спеціальної підготовки, що забезпечить 
досягнення максимальних спортивних результатів. 

2.2.7. Докладати максимальних зусиль, можливостей та впертості у досягненні особистих та 
загальнокомандних спортивних результатів у футболі. 

2.2.8. Здійснювати пропаганду футболу. Передавати під час навчально-тренувального процесу досвід 
спортивних досягнень та надавати практичну допомогу молодим спортсменам. 

2.2.9. За вимогою Виконавця проходити обов’язкові попередні, періодичні та позачергові медичні 
огляди, діяти згідно медичних рекомендацій. 

2.2.10. Не використовувати заборонені у спорті препарати (допінги) та (або) методи, проходити 
допінговий контроль. 

2.2.11. Використовувати спортивну екіпіровку, надану Виконавцем. 
2.2.12. Знати та строго виконувати всі встановлені Виконавцем положення (регламенти), нормативні 

акти, інструкції, положення про спортивні заходи які встановлені Виконавцем, так і спортивними 
федераціями у частині, безпосередньо пов’язаних з наданням послуг по даному Договору. 

2.2.13. Дотримуватись прав, честі та гідності спортсменів; етики та принципів спортивної 
майстерності, визначених у Олімпійській хартії, українськими та міжнародними спортивними 
організаціями. 

2.2.14. Проявляти повагу до суперників, суддів, глядачів, дотримуватись принципів чесної спортивної 
боротьби. 

2.2.15. Добросовісно виконувати свої обов’язки по Договору. 
2.2.16. Дотримуватись дисципліни. 
2.2.17. Дбайливо ставитись до майна Виконавця. 
2.3. Замовник зобов’язаний: 
2.3.1.Своєчасно та належним чином (способом) оплачувати послуги спортивної підготовки 

Спортсмена. 
2.3.2. Добросовісно виконувати свої обов’язки по Договору. 
2.3.3. У випадку дострокового розірвання договору, за 7 днів здійснити всі розрахунки та, у разі 

наявності, погасити заборгованість. 
2.3.4. Сплачувати штрафні санкції. 
2.3.5. Застрахувати Спортсмена Замовника від нещасного випадку на заняттях, зборах, змаганнях, 

інших спортивних заходах. 
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2.4.Виконавець має право: 
2.4.1. Заохочувати Спортсмена Замовника на сумлінне та ефективне виконання умов даного 

Договору. 
2.4.2. Вимагати від Спортсмена Замовника виконання їм обов’язків по даному Договору та 

дбайливого відношення до майна Виконавця, дотримуватись дисципліни. 
2.5.Спортсмен Замовника немає права відмовлятись від участі у навчально-тренувальних зборах та 

змаганнях, інших спортивних та не спортивних заходах, що проводить Виконавець та спортивні федерації, 
у яких Спортсмен Замовника, за рішенням Виконавця повинен приймати участь, окрім випадків 
захворювання та інших обставин форс-мажорного характеру підтверджених належним чином. 

2.6.Спортсмен Замовника без письмового дозволу Виконавця не має права приймати участь у 
спортивних змаганнях та навчально-тренувальних зборах, інших спортивних та не спортивних заходах, що 
проводяться іншими всеукраїнськими, регіональними та місцевими спортивними громадськими 
організаціями (федерації, союзи, асоціації, клуби, секції і т. п.), державними та приватними комерційними 
та некомерційними організаціями, а також організаціями інших держав, у тому числі міжнародних, 
незалежно від форми власності, видів спорту та діяльності. 

2.7.Сторони мають інші права та виконують інші обов’язки, передбачені діючим законодавством 
України. 

3.Медичні огляди. 
3.1.При укладанні даного Договору Замовник повинен надати медичний висновок, що підтверджує 

можливість Спортсмена Замовника займатися спортом, без шкоди для його здоров’я. 
3.2.В період дії даного Договору Спортсмен Замовника проходить обов’язкові періодичні медичні 

огляди – не частіше одного разу на рік, в цілях визначення придатності для виконання умов по даному 
договору та, у разі необхідності, позапланові для попередження професійних захворювань та спортивного 
травматизму. 

 
4.Відсторонення Спортсмена Замовника від участі у спортивних заходах 

4.1.Виконавець відсторонює Спортсмена Замовника від участі у спортивних змаганнях у випадку: 
4.1.1.Спортивної дискваліфікації Спортсмена Замовника. 
4.1.2.Вимоги всеукраїнської федерації, відповідно до норм, затверджених федерацією. 
4.2. У разі несвоєчасної оплати або неоплати суми зазначеної в п.1.3. даного Договору Спортсмен 

Замовника відстороняється від тренувального процесу та від участі в іграх та спортивних змаганнях, які 
фінансуються за рахунок Виконавця. 

4.3.Спортсмен Замовника відсторонюється Виконавцем від участі у спортивних заходах на весь 
період, поки не буде усунено обставини, що спричинили відсторонення. 

4.4.В період відсторонення Спортсмена Замовника від участі у спортивних змаганнях, які 
фінансуються за рахунок Виконавця,  забезпечується  участь Спортсмена Замовника у навчальному 
процесі, харчуванні та мешканні у гуртожитку. 

5.Умови припинення Договору 
7.1.Окрім умов передбачених законодавством України, умовами припинення даного Договору із 

Замовником можуть бути: 
7.1.1.Спортивна дискваліфікація Спортсмена на строк від 6 місяців. 
7.1.2.Використання Спортсменом Замовником,у тому числі одноразове, допінгу, виявленого при 

проведенні допінгового контролю у порядку, встановленому у відповідності до Закону. 
7.1.3. Порушення Замовником або Спортсмен Замовника умов даного Договору. 
7.1.4. За станом здоров’я. 
7.1.5. У випадку несплати коштів передбачених п. 1.3. Договору протягом більш як 1 (одного) місяця. 
7.2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін. 
7.2.Замовник має право розірвати Договір у односторонньому порядку, попередивши про це 

Виконавця у письмовій формі не пізніше, ніж за 30 днів. 
7.3. Виконавець має право розірвати даний Договір у односторонньому порядку, попередивши про це 

Виконавця у письмовій формі не пізніше, ніж за 30 днів.  
 

8.Відповідальність Сторін 
8.1.У випадку розірвання Договору за ініціативи Замовника (у односторонньому порядку) без 

поважних причин, а також у випадку дострокового розірвання даного Договору менше ніж за 30 днів до 
змагання або зборів у яких приймає участь Спортсмен Замовника, Замовник повинен здійснити на користь 
Виконавця оплату у 5 кратній сумі вказаній у п.1.2. даного Договору. 
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8.2.Замовник зобов’язаний здійснити на користь Виконавця вказану оплату у 7 денний термін до 
розірвання даного Договору. 

8.3.У випадку несвоєчасної оплати або неоплати послуг за квартал (три місяці),Замовник сплачує 
Виконавцеві штраф у 5 кратному розмірі від суми вказаної в п. 1.3. Договору. 

8.4.У випадку дострокового розірвання даного Договору за ініціативи Замовника, Спортсмен 
Замовника зобов’язується не приймати участь у змаганнях по футболу за будь-яку іншу команду, крім 
команди Виконавця, протягом усього ігрового сезону, в якому був розірваний Договір. 

8.5. У випадку невиконання або неналежне виконання Замовником або Спортсменом Замовника своїх 
зобов’язань, вказаних у даному Договорі, порушення законодавства України, а також заподіяння 
Виконавцю матеріальних збитків, Замовник несе повну матеріальну та іншу відповідальність, згідно з 
чинним законодавством України. 

 
9.Термін дії Договору 

9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 
«___»___________2019 року. 

 
 

10.Прикінцеві положення 
10.1.Замовник погоджується на передачу його персональних даних та персональних даних 

Спортсмена, у спортивні федерації будь-якого рівня по даному виду спорту, а також на передачу 
персональних даних у державні органи виконавчої влади, з відповідними функціями по проведенню 
державної політики та нормативно-правовому регулюванні у сфері фізичної культури та спорту, 
персональні дані Замовника та його Спортсмена можуть бути використані виключно для виконання умов 
даного Договору. 

10.2.Спори між Сторонами, що виникли при виконанні даного Договору, розглядаються у порядку, 
встановленому чинним законодавством України. 

10.3.В питаннях, що не передбачені даним Договором, Сторони керуються вимогами чинного 
законодавства України. 

10.4.Даний Договір укладено у письмовій формі, у двох примірниках, кожний з яких має однакову 
юридичну силу. Всі зміни та доповнення до даного Договору оформляються виключно в письмовій формі. 

10.5. Виконавець є платником єдиного податку 3 групи без реєстрації ПДВ. 
 

11.Реквізити та підписи сторін 
 

Виконавець: 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Спортивний клуб «ОЛІМПІК» 

 
61022, м. Харків, провулок Криничний, буд,10 

код ЄДРПО 35350380 
р/р 26008052207225 

в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» 
МФО 351533 

 

Замовник: 
 
ПІБ: ___________________________________________ 
______________________________________________ 
РНОКПП_____________________, 
Адреса реєстрації місця проживання: 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
тел: _____________________________ 
e-mail: ___________________________ 
 

Генеральний директор 
ТОВ «СК  «ОЛІМПІК» 
 
_________________________      Ручка Є.В. 
 
 М.П. 
 

________________________ /_________________/ 
 
«____»____________________20____р. 

 
Спортсмен Замовника: 

ПІБ: _______________________________________ 
___________________________________________. 

 
 № Страх. свідоцтва __________________________ 
 
_______________________/_____________________ 
(підпис) 

 


