Д О Г О В І Р № ___
на технічне обслуговування внутрішніх газових мереж
та газового обладнання побутового споживача

_________________

«___» ____________ 20__р.

місце укладення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСАГАЗ”, далі Виконавець, в особі
начальника УЕГГ ______________________________, який діє на підставі довіреності № 21/17_____ від ______20___р. з одної сторони та _______________________________________
(паспорт
серія ____ номер ___________, виданий ________________________ в Одеській
області
____._____._____р.,ідентифікаційний
номер
платника
податків
№ ________________________) надалі Замовник, з другої сторони, керуючись Кодексом
газорозподільним систем, що затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. № 2494,
Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015р. № 285 та ДБН В.2.5-20-2001
«Газопостачання», Порядком технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації
технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем
газопостачання, затвердженим Наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України від 24.10.2011р. № 640, уклали даний Договір про наступне:
1. Предмет договору

1.1. Предметом Договору є технічне обслуговування внутрішніх газових мереж та газового
обладнання, яке належить Замовнику і входить до компетенції Виконавця, які визначені
відповідно до акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності
сторін (далі – технічне обслуговування), на об’єкті споживання природного газу,
розташованого за адресою _________________________________________________________.

2. Обов’язки та права сторін
2.1. Виконавець зобов’язується
2.1.1. Здійснювати технічне обслуговування з дотриманням вимог діючих нормативно-правових
актів на підставі виконавчо-технiчною документації Замовника.
Прийнято на технічне обслуговування:
1. Газопроводи:
Ø ___ мм – ____ м;
Ø ___ мм – ____ м;
Ø ___ мм – ____ м.
2. Вимикаючі пристрої:
____ мм - ___ од.;
____ мм - ___ од.;
____ мм - ___ од..
3. Газове обладнання:
______ – ___ од.;
______ – ___ од.;
______ – ___ од.;
______ – ___ од..
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2.1.2.Технічне обслуговування здійснюється згідно Графіка (Додаток № 1 до Договору).
2.1.3. При здійсненні технічного обслуговування представник Виконавця повинен пред’явити
Замовнику своє службове посвідчення.
2.1.4. Вартість ремонту газопроводів, вимикаючих пристроїв та газових приладів, їх заміни,
демонтаж непрацюючих газових приладів, підключення нових газових приладів, реконструкція
внутрішніх газових мереж та їх фарбування, обслуговування вузла обліку газу, усунення
порушень ПБСГ не є предметом даного Договору і оплачується Замовником окремо.
2.1.5. За результатами здійснення технічного обслуговування представник Виконавця складає
акт здачі-прийняття послуг, який надається Замовнику для підписання (Додаток № 2 до
Договору).
2.2. Виконавець має право:
2.2.1. доступу до об’єкта Замовника для здійснення технічного обслуговування у узгоджену
дату та час;
2.2.2. отримання від Замовника проектної та виконавчо-технічної документації, а також
документації на газове обладнання;
2.2.3. вимагати від Замовника створити необхідні умови для виконання робіт;
2.2.4. при виникненні аварійних ситуацій, в рамках діючого законодавства, провести
відключення об’єкта Замовника від газопостачання.
2.3. Замовник зобов’язується:
2.3.1. допускати представників Виконавця на територію об’єкту споживання природного газу
для здійснення технічного обслуговування та забезпечити вільний доступ до внутрішньої
газової мережі та газового обладнання;
2.3.2. забезпечити наявність на об’єкті документації (паспортів) на газове обладнання згідно
вимог Правил безпеки систем газопостачання та проектної документації на внутрішні газові
мережі;
2.3.3. здійснити оплату послуг та прийняти виконані роботи з технічного обслуговування та
підписати акт здачі-прийняття послуг;
2.3.4. розрахуватися з Виконавцем згідно умов п. 4.1 даного Договору;
2.3.5. утримувати в технічно справному стані вузол обліку газу, димові та вентиляційні канали
(за необхідності здійснювати їх ремонт) з дотриманням вимог ПБСГ;
2.3.6. не проводити самостійно реконструкцію систем газопостачання та самовільне
встановлення або заміну газових приладів;
2.3.7. усувати в терміни, визначені Виконавцем, виявлені під час технічного обслуговування
порушення вимог діючих нормативно-правових актів;
2.3.8. терміново повідомляти Виконавця про необхідність відключення внутрішньої газової
мережі або газового обладнання при виявленні несправностей, що може призвести до
нещасних випадків.
2.4. Замовник має право:
2.4.1. контролювати своєчасність та якість технічного обслуговування за цим Договором;
2.4.2. вимагати від Виконавця надання обґрунтування цін на технічне обслуговування;
2.4.3. вимагати від Виконавця надання акту здачі-прийняття робіт.
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3. Ціна договору
3.1. Вартiсть технічного обслуговування внутрішніх газових мереж та газового обладнання
Замовника встановлюється згiдно з протоколами цін, затвердженим головою правління
(виконавчим директором) ПАТ «ОДЕСАГАЗ» та складеними на підставі норм часу на технічне
обслуговування та ремонт систем газопостачання.
3.2. Загальна вартість послуг за Договором на рік складає __________ грн., у т.ч. ПДВ,
що визначена у Додатку № 3 до даного Договору.
3.3. Вартість технічного обслуговування може змінюватись відповідно до зміни обсягу
витрат Виконавця та приймається сторонами до виконання з моменту укладення додаткової
угоди до даного Договору.
4. Порядок та умови проведення розрахунків
4.1. Замовник забезпечує оплату вартості послуг, згідно розділу 3 даного Договору, шляхом
перерахування повної суми на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 10-ти днів з
моменту укладення даного Договору. А у подальшому Замовник забезпечує оплату вартості
послуг протягом 10-ти днів з моменту отримання рахунку Виконавця.
5. Відповідальність сторін
5.1. Замовник та Виконавець у випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань по
даному Договору несуть взаємну відповідальність у межах, передбачених чинним
законодавством України.
5.2. За несвоєчасну оплату послуг по технічному обслуговуванню у строки, зазначені в розділі 4
даного Договору, Замовник сплачує на користь Виконавця, крім суми заборгованості, пеню за
кожний день прострочення платежу, в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в
період, за який сплачується пеня.
5.3. Замовник та Виконавець не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за
даним Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо
вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
6. Форс – мажор
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків
по даному Договору, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.
6.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли після підписання
договору внаслідок непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи
пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, вибухи, війну, або військові дії. Строк
виконання зобов’язань продовжується на строк дії форс-мажорних обставин.
6.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торговопромисловою палатою України. Термін для повідомлення між сторонами про такі обставини 14 днів з моменту їх виникнення.
6.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживачем від сплати за
послуги, які були надані до їх виникнення.

7. Порядок вирішення спорів
7.1. Сторони прийшли до згоди, що всі спори (розбіжності), які можуть виникнути при
виконанні умов даного Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів.
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7.2. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спір передається на
вирішення до суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством і
умовами даного Договору.
8. Інші умови
8.1. Даний Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають
однакову юридичну силу.
8.2. З укладенням даного Договору попереднє листування та документація щодо предмету
Договору втрачають юридичну силу.
8.3. Всі зміни і доповнення до даного Договору повинні бути зроблені в письмовій формі і
підписані Сторонами.
8.4. Даний Договір може бути розірваним:
- за взаємною згодою Сторін шляхом укладення відповідної угоди (з моменту її підписання);
- за ініціативою Виконавця у випадку невиконання або неналежного виконання покладених на
Замовника обов’язків шляхом направлення відповідного повідомлення рекомендованим листом
за 30 календарних днів до дати розірвання;
- у судовому порядку.
8.5. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одній про зміни своїх платіжних реквізитів,
юридичних адрес, номерів телефонів, телефаксів у 5-ти денний термін з дня виникнення
відповідних змін.
9. Термін дії договору
9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє до 31.12.20___
року, а в частині виконання зобов’язань - до їх повного здійснення.
9.2. Договір вважається продовженим до 31 грудня кожного наступного року, якщо за місяць
до закінчення терміну дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його
дії або перегляд його умов.
10. Адреси та реквізити сторін
Виконавець
ПАТ “ОДЕСАГАЗ”
вул. ______ м. ____________
Розрахунковий рахунок _____________
в_________________________________
МФО____________________________
Код ЄДРПОУ 03351208
ІПН 033512015015
Свідоцтво № 200008806
Телефон: ____________
Факс: _______________

Замовник
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________________
Телефон____________________________

Начальник УЕГГ
______________________ /_________________/

___________________/________________/
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