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IТУБЛШШЙ ДОГОВР (ОФЕРТА)
про надання ttoслуг з технiчного обслуговування та ремонту домофонних систем в м. Запорькжя

ФОП Сивогривова Надiя Валентипiвна, надалi - Виконавець, що дiе на пiдставi державноi реестрацiТ фiзичноТ
особи-пiдприемця вiд 14,12.2005 року, про що здiйснено запис до единого державного реестру юридичних осiб,

фiзичних осiб - пiдприсмчiв та громадських формрань за J\b 210300000000i7489, з однiеТ сторони, та власник
(наймач) квартири (житлового примiщення), власник (орендар) нежитлового примiщення у житловому булинку
(гуртожитку), надалi - Абонеrrт або Замовник, з iншоТ сторони (в подальшому рtlзом iменуються "Сторони", а
кожна окремо - "Сторона"), уклали цей договiр про таке:

1. зАгАлъЕI положЕння.
1.1. Щей Щоговiр, вiдповiдно до ст, 633 L{ивiльного кодексу УкраiЪи, е rryблiчною пропозицiею (офертою)

Виконавця на адресу фiзичних осiб, що мiстить icToTHi умови договору про надання послуг з технiчного
обслуговуваншI та ремонту домофонноТ системи.
l,2, Згiдно ст, 642 Щивiльного кодексу Украiни у разi прийняття викJIадених ни)кче утuов i оплати послуг, фiзична
особа, яка провадить акцепт (сгrлlаry послуг) цiею офертою, стае За:r,tовником (абонентом).
1.З. З моменту здiйснення акцепту (оплати послуг) вв€Dкаеться, що Замовник ознайомився i згоден з умовами цього
,Щоговору та вiдповiдно до Щивiльного кодексу Украiни, вотупае з Виконавцем в договiрнi вiдносини на ).мовах
цього договору. На TepMiH дiI цього договору Замовник вва)каеться користувачем комплекту центраJIьного
обладнання домофонноТ системи.
1.4. Обов'язки Виконавця обмежуються умовами цього ,Щоговору.
1.5. Виконавець мае право змiнити або доповнити,Щоговiр в буль-який момент, як з повiдомлен}IJIм Замовникiв, так
i без повiдоN{леншI (залежно вiд серйозностi змiно якщо змiни не стосуються фiнансових витрат обох cTopiH).
Чинна редакцiя договору, завжди знаходигься на cйTi Виконавця: domofon.zp.ua.
1.6. Абонент надае згоду на обробку його персональних даних (прiзвище, iм'я, по батьковi, адреса проживання,
номер телефоrrу), з метою реалiзацii договiрних правовiдносин вiдцовiдно до Закону УкраiЪи <Про захист
персонaшьних даних>>, iнших нормативно-правових aKTiB та укпаденого ,Щоговору, а також пiдтверджуе, що
повiдомлений про вкпючення iнформачii, що мiстить йоrо персональнi данi, до бази персонаJIьних даних
Виконавця.

2. IIршдмЕт договору.
2,1. Замовник дор)п{ае, а Виконавець бере на себе зобов'язання за плату (абонептну плату) проводити роботи з

технiчного обслуговуванIu та ремонту власного комшIекту центрального обладнання домофонноТ сиотеми,
торгiвельноi марки <<Вiзит>>, змонтованого за адресою Абонента, в подаJIьшому <,Щомофонна система).
2,2. Комплект <,ЩомофонноТ системи) мiстить в собi комунiкацiТ та центральне обладнання (надалi - ЦО), а саме:
блок виклику ломофону2 замок електромагнiтний, дотягувач дверей (ловодчик), блок управлiння домофоном, блок
коrчгугацii, кнопка виходу з пiд'i'зду.
Абоненry щомiсячно нараховуеться плата за технiчне обслуговування та ремонт к.Щомофонноi системи>> (надалi *
абонентська плата).
2;3, flристроi звОязку, що встановлепi та повОязанi з [{O (надалi - ПЗ) знаходяться на технiчному обслуговраннi у
Виконавця на TepMiH дiТ цього договору.
2.4. Ключi вiд домофонного обладнання, е власнiстю Абонеrrга та технiчному обслуговуванню чи гарантiйному

ремонту не пiдлягають. Гараrrтiя на ключi скJIадае 1 мiсяць з моменту його продажу.

3. пЕрЕлIк нАдАння послут.
З.1. Технiчне обслуговрання та ремонт <,Щомофонноi системп> мiотить в собi наступнi послуги:
а) виiЪд на Об'ект для проведення робiт з ремоЕгу <,Щомофонноi системи) по викJIику Абонента, на протязi 24
робочшх годин з моменту надходження зtUIвки, oKpiM вихiдних та святкових днiв;
б) усунепня можливих дефектiв та замiну дефектних деталей домофонноi системи;
в) технiчний iнструктаж та рекомеIцацii з роботи <,Щомофонноi системю> проводиться за бажанням Абонента;
г) проведення профiлактичного огляду та ремонту <,Щомофонноi системи>>;

л) проведення поточного ремонту <,ЩомофонноТ системи>>; "'- ' "
е) проведення капiтального ремонту <,Щомофонноi системи>> для забезпечення його якiсного функцiонування;
3.2. Строки виконаншI ремонтних робiт можрь буги подовженi у випадку скпадностей: роботи зi зварки та iншi
обставини, якi вплиЬають на ремонт <.Щомофонноi системи>> або стають неможJIивими чи неякiсr*rми при його.
виконаннi на мiсцi без спецiального обладнання
3,3, За умови вiдсугностi претензiй викпаденIо( у письмовiй формi вiд Абонента до першого числа наступного за
лоточним мiсяця, послуга (робота) за цим договором ввa:каеться здiйсненою н€шежним чином та в повному обсязi
та не потребуе пiдписання aKTiB виконаних робiт (наланих послуг).
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4. BAPTIсTь роБIт тА порядок розрАхункIв.
4.\. Щаний договiр набувае чинностi пiсля здiйсненнJI Замовником оIlпати, згiдно встановленого Виконавцем
тарифу та зарахуваншI грошових коштiв на розрахунковий рахунок.
4.2. Виконавець приступае до виконання cBoix зобов'язань передбачених цим договором, не пiзнiше 3-х
банкiвських днiв з момеЕц/ надходження на його розрахунковий рахунок оIuIати за Послryrги.

4,3, BapTicтb посJryг з технiчного обсrryговування та ремонту <<,ЩомофонноI системи) зазначаеться в рахунку на
оплату домофонних послуг.
4.4, Що BapTocTi робiт з технiчного обслryговуваннlI та ремонту <<,ЩомофонноТ системю> входять дiТ зазначенi в п. З , t .

цього договору.
4.5. Ошlата за посJIуги з технiчного обс.гryговування <rЩомофонноi системи) нараховуеться з першого числа
поточного мiсяця.
4.б. Абонент повинен своечасно оплачувати наданi послуги на свiй особовий рахунок через вiлцiлення банкiв або
iншi шlатiжнi вiддiлення чи системи.
4.7. Абонеmська плата сплачуеться щомiсячно, не пiзнiше 20 числа. Абонеrrг може сплачувати абонентську плату

щоквартально або за piK, згiдно наданого Виконавцем рахунку.
4.8. У разi виявленнlI пошкодженшI домофонного обладнанrrя, а саме: вандальнi дii, крадiжкц пожежа,
пошкодженIilI струмом, блискавкою, тощо, або з провини Замовника, як наслiдок недотримання рекомеtцацiй З

використання к,ЩомофонноТ системи>, необережностi, самостiйного ремонту або спроби ремоЕry стороннiми
особами, якi не мали на це право, yci витрати, пов'язанi з виконанIIJIм ремонтних/вiдновлювЕtльних робiт,
проводяться вiдповiдно до прейскуранта або прайс-листа, що дiе на момент виконаннlI таких робiт та
покJIадаються на Замовника (Абонента).
4.9. При виникненнi необхiдностi провести ремонт або обслуговуваннJI <,Щомофонноi системи>> в зв'язку з

випадками передбаченими п.4.8. цього договору, Виконавець пiсля проведеншI робiт, розподiляе в рiвних частинах
загальну BapTicTb проведеного вiдновлення або ремонту (BapTicTb матерiалiв * BapTicTb обладнання * BapTicTb

посrryг) серед мешканцiв та направляе на адресу кожного рахунки з зzвначенIuIм суми, що належить до сплати, або
нараховуе BapTicTb на особовi рахунки абонентiв. Зазначена оrrлата повинна бути сплачена в строки вказанi в п.п.
5.1.5. цього договору.
4,10, При виникненнi необхiдностi замiнити cTapi дверi на HoBi, BapTicTb дверей сплачус Замовник.
4.11. При виникненнi необхiдностi замiни вiдео обладнаннrI, яке не пiдлягае ремонц/, замiна обладнання на нове
вiдбувасться за рахунок Замовника,
4.12, Розмiр абонентськоi плати за посJцли може бути збiльшений Виконавцем в односторонньому порядку в
зв'язку зi зростанням загального iндексу iнфляцii, збiльшенням прожиткового мiнiптlтиу, мiнiмальноТ заробiтноТ
IIлати, зростанIIJIм цiн на комплекц/ючi вироби (обладнання) та iнших факторiв, якi впливають на цiноугворення та
обслryговування домофонних систем.

5.IIрАвА тА оБов,язки cToPIH.
5.1. Замовник (абонент) зобов'язаний:
5,1.1. КонтроJIювати фактичний обсяг та якiсть виконуваних Виконавцем робiт.
5,|,2. Здiйсrповати ексшryrатацiю <<,Щомофонноi системи) у вiдповiдностi до правил експгryатацiТ та за

призначенням.
5.1.З. У разi необхiдностi, забезпечити вiльний доступ працiвникiв Виконавця до об'екту.
5.1,4. Iнформувати виконавця про Bci випадки вiдмови або пошкоджень у роботi к,Щомофонноi системи>>.

5.1.5. Своечасно вносити плату за посJryги наданi Виконавцем.
5.1.6. Не виконувати самостiйно або за сторонньою допомогою TpeTix осiб ремонт <,Щомофонноi системи>> та Його
пiдключення.
5.1.7. У випадку неправомiрних дiй (крадiхсса, вандальнi дii тощо) TpeTix осiб щодо <,Щомофонноi системи)>,

Абонент зобов'язаний повiдомити про це правоохороннi органи та подати до них письмову заяву про вчинення
кримiнального правопорушен}uI. Пiсля цього, Виконавець встановлюе нове обладнання, згiдно п.4.9.
5.1.8, Перевiрити нrlлежне функцiонування к,ЩомофонноТ системи) пiсля проведеншI технiчного обслцrговування
або ремонry.
5.1.9. Пiсля сплати заборгованостi, подати Виконавцю заявку на пiдключення ПЗ або надiслати письмову заяву про

розiрвання договору. У випадку прийняття рiшення про поновлення послуг, пiдключення ПЗ здiйснюсться по

заявцi Замовника:
- безкоштовно в перший же вiзит працiвникiв з обс.rгуговування Виконавця на об'ект, alJle не пiзнiше 20

календарних днiв;
- TepMiHoBo, ЕuIе не пiзнiше З-х робочих днiв з моменту подачi зzUIвки за цiнами згiдно прайс-листа, встановленими
Виконавцем,
5.2. Замовник (абопент) мас право:
5.2.1. Новий власник житлового або не житлового примiщення в якому вже встановлено ПЗ, мае право вiдмовитись
вiд подальших посJryг або поновити Тх за цiнами, встановленими Виконавцем. Пiдключення ПЗ до ЦО у випаДКУ

поновлення посJý/г здiйснюеться безкоштовно в перший же вiзит працiвникiв з обсrryговуванIш Виконавця На



об'ект, але не пiзнiше 20 календарних днiв, або в достроковому порядку вiдповiдно до прейскуранта та/або прайс-

листа, що дiе на той момент. При поновленнi посrryг або при розiрваннi договору сплачуеться заборгованiсть по

абонентськiй шlатi за весь перiод у повному обсязi без штрафних санкцiй.
5,2.2. Писъмово повiдомити Виконавця про тимчасове призупиненшI нарахуванЕя, якщо за адресою Абонеrrта

HixTo не проживатИме. fIризуПиненнrI нарахування можJIиве не бiльше нiж на б (шiсть) мiсяцiв при вiдсугностi

заборгованостi перед Виконавцем. В цих випадках Пз вiдключаеться Виконавцем, а абонентська плата тимчасово

не нарахоВусться, починаючИ з наступноГо мiсяцЯ пiсля написання заяви. Пiсля спливу зазначеного в заявi TepMiHy,

,uрф"u"* абонеrrтськоi плати автоматично поновлюються. У випадку поновленнlI посJryг, пiдкlпочення ПЗ до

ЦО .дitс".сться безкоIIIтовно в перший же вiзит працiвникiв на об'ект, але не пiзнiше 20 календарних днiв, пiсля

чого здiйСнюетьсЯ нарахуванНя вiдповiдНо до умов договору. fIовторне зверненшI з заявою про тимчасове

призупинен* 
"uрu"у"ання 

абонплати, мокпиве лише пiсля спливу одного KBapTaIry з моменту пiдключення

присТрою зв'язкУ' 
лтпIrrляннq fta.r.\_4l*v ня сIтпятч посгчт : tбонеrrтськоi плати Замовника не5.2.3. Якщо пiсля отриманшI рах}т{ку на сплату посJцл з новим розмlром aooнeнTcbкol IIлатИ

влаштовують HoBi тарифи, BiH мас право вiдмовитись вiд сплати за послуги та вимагати дострокового роз1рванIUI

договорУ лише за уrЬ"" вiдсугностiЪаборговаНостi переД Виконавцем за попереднi перiоди. Заява про розiрвання
договорч повинна бчги направлена Виконавцю }, письмовому вигшrдi в тридцяти денний строк, пiсля почажу

*р19ду - 
"-""у 

буr" змiненiцiни. До заяви додilються: квитанцiя про сплату суми борry та копiя паспорта (перша

та- остання cTopiHka - мiсце реестрацii). Якщо такоi заяви не надiйшло, тодi цiна вважаеться узгодженою та

прийнятою Замовником.
5.3. Виконавець зобов'язаний :

5.З.1, Проводити технiчне обслгуговуваннrI та ремонт <,Щомофонноi системи) в повному обсязi та у встановленi

строки за умови дотримання Абонентом порядку оплати наданих по цьому договору посJIуг та дотриманнi правил

ексшryатацii.
5.З.2. ПроВодитИ технiчне обслryговуВаннrI та ремонТ <,Щомофонноi системи>> персон:шом вiдповiдноi квалiфiкацii.

5.З.3. Щотримуватись режиму на об'сктi, де встановлено <,Щомофонrгу систему), правил технiки безпеки та

пожежнот безпеки.
5.3.4, ознаЙомити за бажанням або заявкою Абонента з правилами технiчноi ексшryатацii,
5.4. Виконавець ма€ право:
5.4.1, Припинчlти робоiи з технiчного обслryговраншI та ремонту <,Щомофонноi системП> або зменШити ix обсяГ

(вiдключеНня ПЗ), у випадкУ невиконанIuI дбонентом умов цього договору.
5.4.2. Призупинити наданнJI послуг (вiдключити ПЗ, не проводити поточний ремонт та технiчне обс.ггуговрання

1{o), якщо Замовник мае заборгованiсть перед Виконавцем за три мiсяцi. Попередженням про заборгованiсть по

абонентськiй гшатi, являеться рахунок на сIIлату посJцл Виконавця.
5.4.3. БеЗ попередження, здiйснЮвати вiдключенш{ ГIЗ вiд ЦО у випадку iснування заборгованостi перед

виконавцем за три мiсяцi. При вiдключенi Пз, абонентська плата продовжуе нараховуватися у повному обсязi за

обслryговувu*r* iu ремонт ЦО, до*" Абонент не сплатить заборгованiсть та не звернеться до Виконавця з

письмовою зaulвою про припинення договiрних зобов'язань.

5.4.4. В односторон"iоrу порядку змiнити розмiр абонентськот плати та цiни за на наданi ним посrryги у випадках,

передбачених цим договором.
5.4.5. Виконавець .-"-чЪ за собою право перегляду розмiру абонентськоi п;rати в сторону збiльшення у випадку

зменшеннjI кiлькостi абонентiв на об'ектi.
5,4.6, У випадку виrIвленIш самовiльного пiдключеннJI переговорного пристрою до домофонноi системи,

виконавець мас право скJIасти акт про виlIвленIuI самовiльного пiдключення та нарахувати на рахунок абонеrrта

штраф за самовiльне втручання в домофонну систему та нарахувати абонентську пJrату за весь перiод

користування домофонною системою.
5.4.7. Виконавець ,u. ,rpu"o змiнювати скJIад <<,ЩомофонноI системи>> з метою його модернiзацiь обслryговуваннrI та

ремонту, а також у ""rruдпу 
технiчноi необхiдностi, без зни)кенIш обсяry та якостi наданих послуг Абоненry.

замiна Пз проводиться тiльки зi згоди Абонента за цiнами, встановленими Виконавцем.

5.4.8. Виконавець ма€ право за[r{ати пiдряднi органiзацii та/або TpeTix осiб-партнерiв (суб'сктiв пiдпрИемницькоТ

дiяльностi) з правом .rроuод"rЙ технiчне обсфговування обладнання, приймати на своI paxyHKJ{ ШlаТеЖi ВiД

абонеrrтiв тощо.
5.4.9. Право власностi на центра-llьне обладнання домофоннот системи нutлежить Виконавlцо ПосJý/г та у випадку

розiрвання договорУ про наданнJI посJý/г з технiчного обсlryговуваннll та ремонту, BiH мае право його демоrrтувати

або продати Замовнику вiдповiдно до прейскуратrта або прайс-листа, що дiятиме на той MoMerrT.

6. ВЦПОВЦАЛЪНIСТЬ CTOPIH
6.1. За порушення умов цього договору Виконазець та Абонент несlть вiдповiдальнiсть вiдповiдно з дiючим
ЗаконодавЙом УкрЬiнИ. Bci спорИ за ц;М договороМ вирiпгуоться пIляхом переговорiв, якщо сторони не дiйшли
згоди, то вирiшення вiдбуваеться в судовому порядку.
6,2, У *"ruд*У неналежноГо виконанНJI робiт з технiчного обслryговування та ремонту, Виконавець за власний

рахунок в З-денний TepMiH усувае виявленi Замовником недолiки.



б.з. Виконавець звiльнllсться вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання обов'язкiв перед

Замовником, у випадку iснування заборгованостi по абонентськiй платi.
6.4. Виконавець не несе вiдповiдальностi за невиконання або ненсшежне виконаншI обов'язкiв перед Абонентом,

внаслiдок дii непереборноi сили (землетрус, повiнь, ураган, блискавка, вандальнi дii, крадiжка, вiйськовi дii тощо)

або з вини Абонента та у випадках, передбачених чинним законодавством.
6.5, Виконавець не несе матерiальноi вiдповiдальностi за збереження домофонного обладнання, встановленого в

пiд'iЪдi Замовника, У разi крадiжки або умисного знищення/пошкодження домофонного обладнання, його

вiдновлення здiйснюеться за рахунок Замовника (Абонеrrтiв),
6.6, Виконавець не несе вiдповiдальностi за постачаншI електроенергii до домофонного обладнаннrI, та не сплачуе

кошти за спожиту електроенергiю домофонним обладнанням так як не е його користувачем (споживачем), а е
сервiсною органiзацiсю з ремонту та обслцrговуванIш центрального обладнання домофонноi системи.

7. TBPMIH дIi тА порядок розIрвАння договору.
7.1, Цей договiр набlъас чинностi пiсля проведен}ш Замовником оплати по виставленому рахунку та зарахування

грошовиХ коштiВ на розрахУнковий рахуноК ВиконавцЯ та дiс до моменту його розiрван}ilI у випадках та порядку,

передбачених умовами цього договору,
7.2. Кожна iз cTopiH мае право на дострокове розiрвання договору, лише у випадку документzrЛьногО
пiдтвердженнjl систематиqIного порушення iншою стороною умов договору. При розiрваннi договору iнiцiатор
попереджае про це iншу сторону не менш нiж за З0 днiв до моменту розiрвання договору,
7,з. У випадку протиправних дiй осiб, направлених на перешкоджання здiйснення Виконавцем умов цього

,щоговору, Виконавець мас право розiрвати договiр в односторонньому порядку,виконавець мае право достроково

розiрвати договiр, попередивши про це Абонента не менш нiж за 30 днiв.
7.4. У випадкУ прийняттЯ рiшеннЯ BciMa абоНеIIтамИ в пiд'i'здi в яких встановлена <,Щомофонна системa)) про

розiрвання до.о"ору про наданIIJI посJryг з технiчного обслryговування та ремонту (змiна Виконавця посJцл тощо),

Виконавець за цим договором проводить демоtIта:к нztлежного йому на правi власностi центрального обладнання

домофоннОТ системи. ПiслЯ демонтФIq/ обладнаннЯ, Bci особистi рахунки абонентiв анулюються i договiрнi
вiдносини мiж Замовником i Виконавцем вважаються припиненими,
7.5. РозiрваншI цього договору проводиться тiльки пiсля повноТ сплати Замовником (абонеrrтом) заборгованостi по

абонентсьКiй платi, а також повернення боргiв, якi виникли при монтажу домофонного обладнанlш.

Замовник абонент
Власник (наймач) квартири (житлового
або власник (орендар) нежитлового примiщення,
якому забезпечено звlязок з встановленшIм в пiд'i'здi
центрального обладнання домофонноТ системи та
пристрою зв'язку в квартирi.

примiщення)ФОП Сивогривова Надiя Валентинiвна
рнокIш 2528з06086
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