
ДОГОВІР № 22/2020 
технічне обслуговування й-

04- 2020 р. 
платником єдиного податку за ставкою 5 %, в 
на підставі Статуту надалі ВИКОНАВЕЦЬ, з

на // 
Ім. Львів

ТзОВ “ЮНАМ-сервіс”, що є
директора Гнатишин І.М., що діє
сторони та Відділ освіти Троспіянецької сільської ради Тростянецької ОТІ' в 

НС/?аІЇ Т с ex'?? /3 / ., який

особі 
однієї 
особі 

 /3/ ., який діє на підставі 
/7осїСюєіГіГїСА__________________  надалі ЗАМОВНИК, з другої сторони, уклали цей Договір
про наступне: '(/

1. Предмет договору:
1.1. Замовник (Демянський НВК) доручає, а Виконавець приймає на себе виконання 

робіт для щодо технічного обслуговування, ремонту, повірки, системи комерційного обліі(угазу 
в складі: лічильник газу РГ-к 40 (№7345) - дата повірки 13.09.18року, коректор газу ОЕ BUT 
(№ 17183) дата повірки 13.09.18 року.. іМос! № 09355.

1.2. Технічне обслуговування Виробів здійснюється протягом двох років.
1.3. Технічне обслуговування включає такі послуги:
а) підготовку і введення в експлуатацію елементів системи після повірки:
б) виконання обов'язкового обсягу робіт пов ’язаних із профілактичним оглядом та 

ремонтом у встановлені терміни за рекомендацією виробника:
в) усунення можливих дефектів та заміну дефектних елементів системи;
г) проведення технічного інструктажу обслуговуючого персоналу при введенні в 

експлуатацію Виробів, а також' після їх обслуговування та ремонту.
д) проведення повірки елементів системи: коректора 1 раз в 2 роки, лічильника газу 1 раз 

в 2 роки. Дата повірки може, змінюватися згідно діючого законодавства.
е) проведення монтазісних-демонтаоїсних робіт при повірці і ремонті та наступної

11 ал ад ки о бл адн ан ня;
1.4. Технічне обслуговування здійснюється Виконавцем своїми силами або спеціалізованою 

організацією, яка має ліцензію на проведення даних робіт, і з якою Виконавець укладає окремий 
договір.

1.5. Виконавець приймає на. себе виконання поточних ремонтів обладнання, зазначеного в 
п. 1.1. власними силами або силами сторонньої організації, яка має ліцензію на проведення 
даних робіт . Ремонтні роботи не є складовою технічного обслуговування. При проведенні 
ремонтних робіт між Замовником і Виконавцем заключається додаткова угода, в якій 
визначаються вартість комплектуючих і обсяги ремонтних робіт, що будуть виконуватись 
Виконавцем або сторонньою організацією.

2. Терміни виконання робіт.
2.1. Роботи (послуги) за даним Договором проводяться протягом 20-тц днів з моменту 

надходження заявки від Замовника (профілактичний огляд проводиться самостійно згідно 
графіку або по письмовій заявці Замовника).

2.2. В окремих випадках строки виконання робіт (падання послуг) можуть бути 
переглянуті Виконавцем із зазначенням об’єктивних причин неможливості виконання робіт в 
обумовлений строк, про що Виконавець повідомляє Замовника письмово.

3. Вартість робіт (послуг) та порядок розрахунків.
3.1. За виконану роботу по даному договору ЗАМОВНИК перераховує Виконавцю суму згідно акту 

виконаних робіт в розмірі 8343,00 грн.ї вісім тисяч триста сорок три гри. 00 коп.).
3.2. Вартість комплектуючих для. ремонтних робіт та послуг по ремонту 

обраховується окремо і не входить у суму зазначену в п 3.1
3.3 Ціна за підмінні прилади в разі їх потреби складає і якщо такі є в наявності у 

Виконавця складає : лічильник - 100 гри за день, коректор - 100 гри за день.
Порядок приймання виконаних робіт (надані послуги).
4.1. Роботи по технічному обслуговуванню за відповідний період (п.2.2) вважаються 

виконаними, якщо Сторонами був підписаний акт про виконання робіт і Замовник не заявив 
претензій по якості та обсягах їх виконання, протягом п яти днів після підписання даного 
акту.

4.2. В разі виявлення, недоліків у виконаних роботах (наданих послугах) Замовник складає 
дефектний акт, який надсилається Виконавцю.

5. Права та обов ’язки сторін.
5.1. Замовник має право:



- вимагати своєчасного та якісного виконання робіт (надання послуг), передбачених 
дан іщ Договором;

- вимагати усунення недоліків у виконаних роботах (наданих послугах), про що 
складається двохсторонній акт з вказанням терміну усунення виявлених недоліків.

5.2. Замовник зобов'язаний:
- своєчасно оплатити виконані роботи (надані послуги);

виконувати взяті на себе зобов ’язання за даним Договором; 
забезпечити умови та доступ до системи для можливості виконання робіт 
Виконавцем згідно договору.

5.3. Виконавець мас право:
- вимагати своєчасної оплати виконаних робіт (наданих послуг).

5.4. Виконавець зобов 'язстий:
- своїми засобами своєчасно та якісно виконати роботи (надати послуги), передбачені 

Договором;
б. Відповідальність сторін.
6.1. За невиконання, чи неналежне виконання умов Договору сторони несуть 

відповідальність згідно чинного законодавства.
6.2. Неякісно виконані роботи (надані послуги) щодо технічного обслуговування приладів 

комерційного обліку газу виконуються Виконавцем повторно власними силами і за власний 
рахунок не пізніше 5-ти робочих днів з дня їх виявлення.

6.3. Заподіяні збитки, що виникли в результаті невиконання чи неналежного виконання 
умов Договору Виконавцем, відшкодовуються ним в повному обсязі.

7. Порядок вирішення спорів.
7.1. Спірні питання, що виникають в результаті виконання Договору, вирішуються 

шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди - в судовому порядку.
8. Форс-мажорні обставини.
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь- 

якого із зобов язань даного Договору, якщо це невиконання не залежало від волі сторін і 
настало в результаті непереборної сили природи (стихійного лиха, пожежі тощо).

8.2. Якщо обставини непереборної сили діють протягом трьох місяців підряд, то кожна 
із сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором без 
відшкодування можливих збитків.

9. /Знесення змін та доповнень. Розірвання та припинення дії Договору.
h 4 Неякісно- виконані пороти (надані поспчгні інодп трхнптмі nficnveneveaiiuti ппипадів9.1. 13 Договір можуть бути внесені зміни та доповнення, які не суперечать чинному 

законодавству за згодою обох сторін.
9.2. Договір може бути розірваний або припинений за взаємною згодою сторін.
10. Термін дії Договору.
10.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє протягом 2-ох років.
10.2 Договір складено в 2-х примірниках - по-одному кожзіій стороні, - які маїотсг- 

однакову юридичну силу.
11. Юридичні адреси, платіжні реквізити та підписи сторін.
ВИКО НА ВЕЦЬ: ЗА МОВ НИК:
ТзОВ «ЮНАМ-сервіс»

Львівська обл., м. Пустомити
вул.. Б.Хмельницького, 14
Р/р UA 243252680000000002600782656.
Банк ПА Т,, ЛЬВІВ " мЮ. ьвів

МФО 3252685, ЄДР/ІСКУ 31229919 
Тел. 241
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