
ДОГОВІР №___________________
на технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання побутового споживача

м. Черкаси «_____» ____________ 20__ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Оператор газорозподільної системи «ЧЕРКАСИГАЗ»- (Оператор ГРМ), (далі -Виконавець), в особі
головного інженера Черкаського відділення Литвина Віктора Анатолійовича що діє на підставі довіреності № 56 від 04 січня 2022р. з однієї сторони,
та Власник (орендар (наймач)) внутрішньобудинкової системи газопостачання ( далі-Замовник),
в особі ____________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, уповноваженої особи)

що діє на підставі особистого волевиявлення Свідоцтва про право власності № _____________________________
(найменування документу, що посвідчує право власності/користування житловим приміщенням)

з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», уклали цей Договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання
побутового споживача (далі - Договір) про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виконання робіт з технічного обслуговування внутрішньо будинкової системи

газопостачання (далі-ВБСГ) прийнятого в експлуатацію об’єкта Замовника.
1.2. Характеристика об’єкта Замовника:
Назва та фактичне місце розташування: внутрішній газопровід та газове обладнаннямм. Черкаси__ _____________________________
Cсистема газопостачання:
Газові приладиПГ- _____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Лічильник: ____________________________________________________________________________________________________________________
запірні пристрої: Ду______________________________________________________________________________________________________________
газопровід:Ду__________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
інше обладнання_________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Перелік, періодичність та вартість робіт з технічного обслуговування ВБСГ визначені додатком №1 до Договору, який є невід’ємною
частиною цього Договору.

1.4. Виконання робіт, не обумовлених додатком №1 до даного Договору, здійснюється Виконавцем за рахунок Замовника на підставі його
звернення.

1.5.Технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання побутового споживача не здійснюється Виконавцем у разі
відсутності доступу до об’єкту Замовника; у разі припинення газопостачання на об’єкт Замовника за порушення вимог чинного законодавства в
газовій сфері.

2.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ
2.1. Передбачені даним Договором роботи виконуються працівниками Виконавця із дотриманням вимог Правил безпеки систем

газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 р. №285 (далі – ПБСГ) та ДБН В.2.5-
20-2018 «Газопостачання», у робочі дні, у період часу з 8:00 до 17:00 ( у передсвяткові дні з 8:00 до 16:00), після погодження із Замовником дати
проведення технічного обслуговування та оплати Замовником рахунку за виконання робіт.

2.2. За результатами виконання Виконавцем робіт з технічного обслуговування, Сторони складають Акт приймання-здачі виконаних робіт.
3. ВАРТІСТЬ РОБІТ

3.1. Технічне обслуговування ВБСГ об’єкта виконується за рахунок Замовника.
3.2. Вартість робіт з технічного обслуговування ВБСГ об’єкта є договірною, визначається Сторонами відповідно до Переліку робіт з

технічного обслуговування ВБСГ побутового споживача, що надаються Виконавцем Замовнику.
3.3. Оплата робіт за цим Договором здійснюється Замовником за наданими Виконавцем платіжними документами, шляхом перерахунку

100% передплати на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання від Виконавця рахунку на оплату,
із зазначенням в платіжному документі номеру і дати Договору, та в інший не заборонений законодавством спосіб.

3.4. Виконавець залишає за собою право на зміну вартості робіт протягом їх виконання, зумовлених внесенням змін до нормативних
документів (зміни ціни на надання робіт). Інформацію про такі зміни Виконавець оприлюднює на своєму офіційному сайті. У випадку неприйнятності
для Замовника зміненої ціни, останній вправі ініціювати припинення даного Договору.

4. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН
4.1. Виконавець зобов’язується:
4.1.1. Під час проведення технічного обслуговування ВБСГ виконувати роботи, які зазначені в додатку №1 до даного Договору.
4.1.2. Якісно проводити роботи з технічного обслуговування ВБСГ, визначені цим Договором, у терміни, що можуть бути визначеними як

Замовником (в телефонному режимі, письмовому зверненні (в т. ч. електронному), так і Виконавцем (шляхом відповідного сповіщення доступними
способами).

4.1.3. За відсутності акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, спільно з Замовником скласти та
затвердити такий акт, що є невід’ємною частиною цього Договору.

4.1.4. За підсумками проведення технічного обслуговування, у випадку виявлення Виконавцем недоліків, надати Замовнику їх перелік.
4.2. Замовник зобов’язаний:
4.2.1. Проводити своєчасну підготовку об’єкту ВБСГ для проведення технічного обслуговування. Забезпечити збереження, своєчасну заміну

елементів системи газопостачання будинку/квартири.
4.2.2.Утримувати в належному стані фасадні, внутрішні газопроводи та газове обладнання; забезпечувати справний стан ущільнень в місцях

вводів та випусків інженерних комунікацій.
4.2.3. Забезпечувати безперешкодний доступ працівників Виконавця до приміщень об’єкту, де прокладені газопроводи та встановлене

газове обладнання для проведення їх технічного обслуговування і перевірки приміщень на загазованість.
4.2.4. Замовник, що є власником приватного (індивідуального) будинку, зобов’язаний своєчасно перевіряти стан і за потреби проводити

ремонт димових і вентиляційних каналів, оголовків димоходів і передавати Виконавцю один примірник акту перевірки та прочищення димових
каналів, слідкувати за місцями перетину газопроводами елементів будівель.

4.2.5. Невідкладно повідомляти Виконавця про необхідність відключення газового обладнання у разі несправності димових і вентиляційних
каналів, інші недоліки в роботі системи газопостачання, що можуть призвести до нещасних випадків.

4.2.6. Не проводити самостійно реконструкцію системи газопостачання будинку, не проводити самовільно встановлення або заміну газових
приладів; експлуатувати газове обладнання відповідно до вимог документації заводу-виробника;



4.2.7. Усувати в терміни, визначені Виконавцем, виявлені під час технічного обслуговування недоліки та порушення.

4.3. Виконавець має право:
4.3.1. Здійснювати контроль за дотриманням Замовником вимог ПБСГ та ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання».
4.3.2. Відключати від системи газопостачання обладнання об’єкта Замовника із встановленням заглушки за умови:
- несправної автоматики безпеки;
- несправностей оголовків димових і вентиляційних каналів;
- відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах;
- самовільного підключення газових приладів і пристроїв Замовника до системи газопостачання;
- не забезпечення власником (орендарем, наймачем) технічного обслуговування згідно з вимогами пункту 5.4 глави 5 розділу V ПБСГ.
- не відповідності системи газопостачання об’єкта проектній та виконавчо–технічній документації;
4.3.3. Вимагати від Замовника належної експлуатації внутрішніх газопроводів та газового обладнання з дотриманням вимог нормативних

документів та нормативно-правових актів.
4.3.4. Вимагати від Замовника створення необхідних умов для виконання технічного обслуговування ВБСГ об’єкта.
4.3.5. Припиняти постачання газу Замовнику у разі:
- ліквідації наслідків аварій, спричинених надзвичайними ситуаціями техногенного, природного або екологічного характеру, та проведення

ремонтно-відновлювальних робіт.
4.4. Замовник має право на:
4.4.1. Належне технічне обслуговування, що передбачене даним Договором.
4.4.2. Здійснення контролю за якістю виконуваних робіт.
4.4.3.Отримання інформації стосовно цін на виконання додаткових робіт з технічного обслуговування та ремонту газового обладнання, що

не передбачені цим Договором, та можуть надаватися Виконавцем.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору, вимог ПБСГ та ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», Сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Замовник несе відповідальність за технічний стан та безпечне користування внутрішніми газопроводами, газовим обладнанням,
димовими та вентиляційними каналами, що знаходяться у його власності (користуванні), згідно ПБСГ.

5.3. Виконавець несе відповідальність за якісне виконання робіт з технічного обслуговування.
6. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1.Виконавець є платником податків на загальних підставах.
6.2. Всі розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а при

недосягненні згоди – в судовому порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6.3. Жодна із Сторін не вправі передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.
6.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у

письмовій формі та підписані Сторонами.
6.5. Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, українською мовою, у двох автентичних примірниках,

кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
6.6. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI із змінами, кожна із Сторін шляхом

підписання цього Договору дає згоду на обробку персональних даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені
однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації передбачених законодавством відносин (у сфері
адміністративно-правових, податкових, бухгалтерського обліку та аудиту).

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов Договору, якщо це невиконання є наслідком

форс-мажорних обставин.
7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, що знаходяться поза сферою контролю не виконуючої Сторони, таких як:

стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські заворушення, а також не обмежені вищенаведеними.
Настання обставин форс-мажору підтверджується у встановленому законодавством порядку.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПРИПИНЕННЯ
8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до _______________ року включно, а в частині невиконаних

зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами.
8.2.Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна із сторін не заявила у письмовій формі про його розірвання, дія Договору

вважається продовженою на наступний календарний рік на тих самих умовах. Термін проведення наступного технічного обслуговування ВБСГ
об’єкта визначається Сторонами додатково.

8.3.Договір вважається припиненим за ініціативою Замовника у випадку, якщо Замовник не оплачує роботи за цим Договором у визначений
Сторонами термін проведення наступного технічного обслуговування ВБСГ об’єкта. У такому випадку, Виконавець не здійснює технічного
обслуговування та не несе відповідальності за ВБСГ об’єкта Замовника.

9. АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавець Замовник

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“Оператор газорозподільної системи“ЧЕРКАСИГАЗ” П.І.П.

18000, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 142 М. Черкаси вул.
Р/рUA94354070000000260013001477 Банк філія – Черкаське обласне
управлінняАТОЩАДБАНКУ
МФО 354507 Паспорт серія: №
код ЄДРПОУ 03361402
ІПН №033614023014
Свідоцтво платника ПДВ№200142979 Виданий:
тел: (0472)31-78-25 Тел.

Головний інженер Черкаського відділення __________ В. А. Литвин

М.П.

_____________ __________________________
(підпис) (ПІБ)

Контактний тел. (0472)31-78-73, 31-78-83 Служба з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання
(підрозділ, що надає послуги по Договору)


	Головний інженер Черкаського відділення     ______
	_____________        __________________________
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	Контактний тел. (0472)31-78-73, 31-78-83 Служба з 

