пуýлIчний доrовIр

npo нада}Iня IIослуг з технiчнOго обслуrовування та ремоЕту
в м. ЗапOрiхtжя

ФОП Сивогривова Надiя Валентинiýýа, надалi * Виконавець, tцо дiс на пiдставi державноТ ресстрацiТ
фiзичноi особи-пiдлри€мця вiд 14. |2.2аа5 FOку, про що здiйснено запис до СдиýOго державного
реестру юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприсмцiв та громадських формувакь За }{9
210300000000t7489, з однi.сi сторOýи, та власник (шаймач) квартири (жи,глового примirцення),
власник (орешдар) нежитлOвого примiщеншr{ у житJIовому булинку (гуртожитку), надаui - АбОнеНТ
або Замовник, з iншlоi сторOни (в пода,тьшому разом iменуються "Сторони", z кOжна 0кремо ,
"Сторона"), уклаuх цсй договiр про таке:
1

"

зАгАльýI fiолох{шнýý.

1.1. IJей ýоговiр, вiдповiдно до ýт. 63З Щивiльноrо кодýксу УкраТни, е публiчною пропозицiсю
(офертtlло) Виконавця Еа адресу фiзи.rних осiб, що мiстить icToTHi у]ч{ови дOгOвору на надання пOслуг
з технiчного обслугов}ъанýя та ремсЕту домофонноi системи,
1,2. Згiдлло ст.642 Щивiльвого КодексуУкраiни уразi прийыяття викýадених t{ижче умов i оIIJIати
посл}lт, фiзична особа, яка прOвадитъ акцепт (сплату rrослlт) цiсi оферти, стас Замовником
(абонентом)"
l.З. З моменту здiйсшення акцепту (оплати послуг) вважаетьсfl, що Замовяик ознаЙомився i згоден з
}.ц{о8ами цьOг0 ýоговору та вiдповiднo д0 Щивiльногс кOдексу УкраIни, вступае з Виконавцем в
договiрнi вiдносини на умOýах цього дOгOвOру. На TepMiH дii договору Замовник вважаеться
користуваtlем комrrлекту це}лтральиого обладнання домtlфонкоi сr.rстеми.
1.4, Обов'язки Виконавця обмежуOться умовами цьOго Щоговору,
1,5, Виконi}вець мае ýраво змiнити або лоповни,rи ýоговiр в будь-який момонт, як з повiдомJIOнням
Замовникiв) так без нього (залежно вiд серйозностi змiн, без повiдомлення, якщо змiни не
стосуIOться фiнансових 8итрат обох сторiш), Чилrlrа редакцiя завжди знахOдиться на Сайтi

i

Виконавця2зtф:/i*tэтrз.j{;т.11.7_,,,:1з.l,_zэ,

1,6. Абонент надас згоду на обробку його шерсональних даних (rrрiзв.ище, iм'я, гIо батьковi, адреýа
проживанЕя, нOмер телефояу) з метOю реалiзацii догсrвiрних правовiднOýин вiдповiдно до Закону
Украiни <Про захист псрсон&lьних даних>), iпших нOрмативно-правOвих aKTiB та }кладеýог0
Щоговору, а також пiдтверджу€, tц0 rrовiдомлений про ýключеннlI iлrформаuii, rцо мiстить його
ýepcо}IaлbHi данi, до бази пepcol"Ifu,Ibкиx даних Виконавця,
2.

ýрЕдмýт догсýору.

2,1. Викоrlавець бере на себе зобов'язаttня за плату шровOдити рOбOти з техяiчнOго обслуr,овування та
ремоýту власного кOмпJIекту домофонноi снстемк, торгiвельноТ марки <<Вiзит>>, змOнтованог0 За
адреýою Абонента. в подаJIьшому <ýомофонна сиýтема}, а Абонент бере у користування ломофонне
обладваиня та дOрrIае Виконавцю здiйсrтювати обслуговуванн;{ кOмплекту домофошшоi системи,
2.2. Комrrлект <<ýомофонноТ системи) мiстить в собi комунiкацii та центрilJIьне обладнання (нада,тi ЦО), а саме: дотягував (доводчик), б.rок виклику домофоirу, замOк електромагнiтний, блок
управлiнкя домофоном, блок комугацii, кнопка вихOду.
Абонепту щомiсячно нарахOвуеться плата за технiчне обслугов)rвання та ремOнт <<,Щомофонноi
ýистеми>) (надацi * абонентсъка плата).

2.3. Присrроi зв'язку, щ0 встанOвленi та пOв'язанi з ЩО (надалi - ПЗ) знаходяться па технiчнOму
обслуговуваннi у Виконавця ]Ia TepMiH дii цьогtr лOговору.
2.4, Ключi до дtэмофонýOго обладнання, щ0 знахOдяться у користуваннi Абонента е його власнiс,rю, i
не знахOдяться на технiчному обслу,овраннi та гарантiйнOму pcMoHTi, Гарантiя яа ключi складае 1
мiсяць з моменту його продажу,
3.

ýýрЕлrк нАдАýýя fiослуг.

3"1. Технiчне обслlтов}ъання та р€монт

<<ýомофонноi системи>> мiстить в собi наступнi послуги:

а) виiзд на Об'скт для прOsедення робiт з ремоиту <,Iiомофонноi системи> по виклику Абоtlента, на
протязi 2r{ робочих гOдиý з моменту надходх{ення заявки, oKpiM вихiдних та святкOвих днiв;

б) усуI-1ý}I}lя мOжлиl]их дефектiв <rýомофонноi систýý{и). Якrцtэ дефект ýомо}кJlиво ycylryfI.l
(обладнаншя fte пiддягае ремOýту. алg боз 0знак корпусýих пOшкOджень та ваýдальних дiй),
Виконавець мO}ке шOвтOрý0 встАнOвити сý0€ обдадиаtrня на TepMiH дii договору.
в) технi.lний iHcTpyKTfiK та рекомендаlriТ э роботи <ýомофолrноi систOми} провOдиться за бажанням
Абоi,лента;

г)

проведенrж шllсlфiлактич}Ioгo 0гJшду

та

peMOLITy <<ýомофонллоi систе&{и))

пеlзiодичнiстrо один раз на кýартал;
л) проведеýня rrоточýого рсмокту <ýомофоttноi систOIvIи));
е) IIрOведýння капiта"тьнOго ремOýту <<ýопtофошллоi ýистеми}

за

rрафiком

дпя забезпечення його якiоного

функцiонування;
З.2. Строки виконан}{r{ ремонтних робi:г мOжу"rь бути .подоsженi у випадку складнOстей: робот.и зi
зварки та iнжi обставини, якi впливаIоть uа ремоýт <ýомофонýоi системи>> або ста}Oть ýемOжливими
.rи ноякiсними ilри його виконаннi на мiсцi без сrецiальногo обладнання"
3.3. За умови вiдсутностi претензiй викJlадЁýих у jlисьмовiй формi вiд Абоцента д0 ýýршOг0 чиgýа
наст},тrI{0г0 за поточнипt мiсяця, пOслута фобота) за цим дOгOвором вважа€ться здiйснекOю ýалежлlим
чинOм та в IIовнOму обсязi та не потреýуе глiдшисаиtля додаткових aKTiB виконаних робiт {lтаданlтх
l

lUlJly t ,.

4"

ýAPTICTЬ роýýт тА ýсрядок розрАхуккIв.

4.1, ýаний;lоговiр rrабувас чинност:i пiсля прOведен,ýя Замовником оплати виставленого рахунку та
за]iахув аL{ня гроIIJOýих KoшrTiB н а рi}зр ахунковий рахуýOк Виксrrавця.
4.2. Виконавець пристуrIа€ до викоýання свtliх зобов'язань передба.rених цим договOром, не пiзнiше
З-х бацкiвських днiв з момsýту над}tод}}tелlня на йоl,о розрахунковий рахуЁок шовноТ оlrлати за
I1ослуги,
4"З. BapTicTb пOспуг з технiчного обслугtэврання та ре}.{онту dомофонноТ системи) зазна.тастъся в
рахунку на оплат},r дс;мофокних fiослуг,
4.4. ýо BapTocTi робiт з техшi.лного обслуговуванI{я та ремOЕту <<ýомофонноi системи)) входять дii
зжначенi в п. 3.1. цього дOгOвOру.
4.5. оплата за посл}lги з теххiчкого обслугOв}/ван}{r1 кýом*фонл"lоТ системи} i{арахоl}усться з пеlJIlIогo
чиспа пOточного мiсяця,
4.6" Абонент II0винен свOечасн0 ошлачувати надавi ,rOсJIуги tlФ сýiй qqqбqвцй pai{yýa{ чýрез
вiддiлення банкiв або irrmi шлаriжллi вiддiлення чи системи,
4.7. Абонентська fiлата вýOситься rrlомiсячно, не пiзнiшrs 20 числа.
4.,8. У р&зi вияl]лення пошкодже}iня об;rаднання, а саме; вандальнi дii, крадi;кка, пOжеN{а,
пошкоджен}rя ст,руп,{оп.t, б;lиýкаýкою, тощt}, або з прOвини Абонента, як наслil{ок н9доlримання
рýкоý{sýдацiй з викOристаlлrrя <<fJомофоннtэТ системи}}, необере;кностi, самOстiйного peMorrTy або
спроби ремонту cTol1clHHiMи особами, якi не },{rlли ýtl ц€ ýраtsо, yci витрати, fiOв'язанi з виконанням
ремOнтнихlвiдновллоаа,rIьFlих робiт, прOвOдIяться вiдл"rовiдлrо д0 rрейскуранта або прайс-листа, що дiс
ýit },{oMe}IT викOнання таких робiт та пOкладаються на Замовника (Абсlнента).
4,9. При виникнеýýi необхiднtrстi шровести ремонт або обслутовузання <<f]омофонноi системи> в
зв'язку з випадками кередбачел{ими п.4,8, цьOго J{сговору, Викокавець пiсля проведOнýя
встаI{0влюваýих або ремоrrтних робiт, розtlодiляс в рiвних r{астиI{ах загальIIу BapTicTb llроведешого
вiдковлення або рýмOнту (BapTicT,b MaTepiaTliB * вартiс,гь обладнання * вартiýтъ iтOслуг) серед
мешкаllцiв та напраI}Jlяс на адреЁу кожllого рахуIrки з зазначеýýям суми, що Еа*rIежшть до сл,tати, або
ýар&хOвуе I"Ia особовий рахунок абошентiв. Зазиа.rена 0шлата I10виI{на 61ти сплачена в о:lроки вказаlлi
в п.п. 5.1 .5. цьOг0 дOгOвору.
z}.10, ýри виникцешýi кеобхiдностi замiнlл cTapol дверi на нOýу, дверi оIIJIачус Замовtлик.
4.11. 11ри ]зиýикненнi rrеобхiдностi замiни вiдео обладнання! яке не пiдлягае рсмонту, замiна
обладнаннil на нOtsе вiдбувас,гься за рахунок Зам*нника.
4.12. При вiдключевi христрою зв'язку (ПЗ), згiдно п.5.4.2.- 5.4.3., {1лата за TepMiHoBe пiдключенýя
здiйсrтюсться вiдш<rвiдно д0 прейскураuта або шрайс-листа, rц0 дiс Еа MOMg}lT повторнOг0
пiдключення,
4.13, Розмiр абонентськоТ ýJIати зi} поOлугу мOже бути змеtлrшений або збiльшеllий Викоýавцем в
зв'язкзr з падit,лням або зростанýям загаль}{0г0 iндексу iяфляцii, абtэ з настаýням iнruих факторiв, якi
вIu]иваIоть на пOдаJ{ьIýе обслуrовув ання дtrмофонного обладнавЕя.

5.1. Аfiокежт зtlбов'язаний:

5.

nPA.EA тА оýов,ýзкж CT0PIý"

, 1 . Контролювати якiсть вик0}{уЕаних Виконавrлелt робiт.
5.|,2. Здiйснювати оксплуатацiю кýомофонноi сис,rýми>> у вiдшовiдностi до правил ексIIJIу{lтацiТ та за
призначенням, Слiдкувати за пуб;riкашiело t,{0вин та змiн ýа офirliа.:Iьноrиу сайтi Вик<rнавця
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1 .З" У разi необхiдностi, забезпýчити вiльний дссчrш праltiвникiв Виконавця до об'екту.
5.|,4. Iнформувати викоfiаýця шр(} Bci випадки вiдмови або пошкоджсýь у poбtlTi <<ýомофонноi

5"

сиýтеми).
5.1 .5. Своечасно лý 2В Llисла потоrIЕого мiýяця, внOситLf IIпату за пOслуги наданi Виконавцем,
5,1.6. Не викtrrIувати самостiйно або за сторOн}{ьою до{!омоt,оло TpeTix осiб ремонт <<ýомофонноl
системи) та його пiдключеивя.
5,1.7. У випадку неправомiрних дiй (крадiжка, вандальнi дii тоцсл) TpoTix осiб щодо <<ýомофонноТ
системи)i, Абонент зобов'хзаний ковiдомити хро ц0 llpaвooxopoнHi tlргани та шодати д0 них письмову
заяву про вчине}l}tя кримiнашьиого правOýOруlýення, Iliсля цьOг0, Викошавець вста}lовл}о€ нOве
обладнання, згiдпо к, 4,9.
5,1.8, Персвiрити }rалсжно фун.кцiонування <<ýомофоилlоl сисTеми} пiсля flроведення техяiчиого
обслуговуваtrшя або ремOнту.
5.1,9, Пiсля сплати заборгованостi, пOдаrи Виконilвцю заяr]ку на пiлк-llюченяя ПЗ або надiслати
письмоýу заяву про розiрван[Iя дOговору. У в.иI]адку прийняття рirлення пр0 п,OнOвлення ilослуг,
riдключеrrня ПЗ здiйснIосться шо заявцi Замовrтика:
* б9зкоштовýо в перurий Nсе вiзит працiвникiв з обсrrу,Oвуваýýя Виконавця на об'ект, аJIе ýе пiзнiruе
20 каленларних днiв;
- TepвtiHoBo, a:le но rriзliilке 3-х робочих днiв з е{Oменту подачi заявки за цiнами згiдно прайо-листа,
встановпеýими Виконавщем,
5.2.

Абокент

е{ftс шре8о:

\ . Шроводити перевiрку взасмOрOзрахуrrкiв,
5"2.2. IТисьмово звер}r}.гись до Викоl'тавщrr fiро тимчасове призуllиненýя нарахування, якщо з& даною
адрýсо}ý нiх,rо нý про}кивас, або не буле прOх{иЕати на визначеrrий TepMiH, ш{о пiдтвердlкус,гься
докумоштами. ПризуrrинеЕýя шарахуваt{IIя мOжливе не бiлыrrе HilK tla tr2 мiсяцiв при вiдсlтrтостi
заборгованостi шеред Виконавцем. В цих вигIадках ПЗ вiдклточасться Виконавцелr, а абонентська
ýлата тимчасOв0 ýе нарахOвусться, fiOчинаl"0чи :] настуýного мiсяця пiсля написання заяви. Пiсля
сIIливу зазýачеýого в заявi TepMiHy, нарах}цання абонентськоi fiлати автоматичк0 fiоноtsлюлоться. У
виIIадку пOнOýленЕя поýл}rг, пiдключення ПЗ до <fiомофонноi системи)) здiйснюсться безкоштовн0 в
перший rKe вiзит працiвникiв на 06'ект, пiсля чого здiйснюеться нараху8ання вiдповiдlло до умов
дOгOвOру, Повторпе звернýння з заяýOю LIpo тимчасOве rrризушиненЕя нарахування абOнплати,
},{0){шиве пiсля сýпиву однOго квартаJIу з мOменту пiдклrо,rепýя пристрс}ю зв'язку.
5,2,3. Якщо Ltiс;tя оlримання квитанцii з t"Iовиý{ розмiром абонел,lтськоi плати, Абонента ке
влаштов1tOть HoBi таrрифи, Bill мас ýраlз0 вiдмовитися вiд сýJIати за послуги та вимагати
дOстрокового розiрвання договору ;Iиlýе за уý{Oви вiдсlтностi заборгованостi поред Викtlнавцем за
поrlередl,лi шерiоди. Заява llpсl розiрвання догOвOру шOвинýа бутп направлеr;а Виконавцло у
rrисьмOвому виг;rядi в тридцяти деrrпий строк, пiс:rя ýOчатку r:ерiоду в яItOму були змiненi цilrи, Яrсrцо
такоi зiшl}и не надiйпrло, тслдi цiна вважасться узгOдженою та прийнятоrо Абонеýтоý{,
ý.З. ýикон*в8ць зOSt;в'язакий:
5"3.1. Проводити TgxHi.rнe обслуr-овlъа}{}Iя та ремOнт <d]омсlфонноi системи)) в I10внrэму обсязi та у
BcTaHOBJIeHi строки за умOви дотримання Абонентом порядку 0rl;rати наданих по цьому догOвс}ру
rrослуг та дOтримаввi лравил експлуатаrдii,
5.3.2. Проводити техшiчпе обслlтовlваI{I{я та ремонт кýомофонноt системи} пýрс0}Iалом вiдповiдноi
квалiфiкацii.
5,З,3. ýотримувагись режиму на Об'ектi, де вста}{0ýло}ло кýошrtrфонцу систему)), ýравип технiки
безпеки та rroжOж!лоi безпеки,
5,3.4. ()знайомити за 6a>лtанням або заяsкою Абонента з правилами тsхнiчноi експлуатацii.
5.4. ýнкон*веýь ýtffс IIрýво:
5,4.1, Г{рипиллити роботи з технiчвOго обслугOврання та ремOпту <<l]омофокноi системи>> або
змеЕшити Тх обсяI, (вiдклrочення ПЗ), у в}rflадку невиконання АбонентOм умов цьOг0 дOговору.

5,2.

5.4,2. Яurцо Абонент мас заборгованiсть ýsl]ед Виконавцем, у розмiрi, щ0 ýеревилцу€ суму
абонен,гськоТ шлати за Tepмiil по}rад два мiсяцi, В;tкона.вець мас ýрав0 ýризупишити ýадаýýя {IосJlуг
(вiдклло.лити 11З, не 1IрOЕOдити потOчний peMol{T Tit техт{iчlле обслзтOв}.ваfi}Iя tr{O). Попероджен[{ям
про заборгован.iсть шо абонен,гськiй платi, являеться рахунск на сшлýrу послуr Виконавця.
5,4.З. Без по,перýлже}{l;я, здiйснювати вiдlк;lrочення ПЗ вiд I]O <.*i{с:мофонноi, системи>) у випадку
iслilъання заборгованtrстi rrеред ýиколтавцем rонад лва мiсяr{i. Пр" вiдклю.rевi ПЗ, абонOнтська rrлата
продовжус нарах.свуватися у пOвному обсязi за обсхуговрання та ремонт ЦО, доки Абонент не
сплатить заборговаллiсть та не зýернеться д0 Виконавця з письмOв0}0 заявоlо ýро приuинеýýя
договiриих зобов'язанъ"
5,4.4. ýиконавець мае прпво змiнити рtlзмiр абонентсьrсоi пltати ,га цiни за на наданi ним пOýлуги, з
момýнту опублiкування iнформашii на офirriйному сай,гi Rрtконавl{я , ,, :tt!)ltl"t)fi..lr "lz таlабо
шJIяхOм рOзЕесенýя paxlrHKiB на сшлату п{)слуг,
5.4.5" Виконавець заJrиlпас за собою праý0 trýрегJIяду розrrtiр1, абонентськоi плати в стOрOну
збЬtъrленшя у виýадку зме}rшення кiлькостi абонентiв на O6'eKTi, а такOхt у випадку збiльшення
про}киткOвогtl MiHiMyM}i та iвllrиx факторiв, якi вrrливають на цiноутворення та обслlтовування
домофонноТ системи,
5,4,6. У еиIlадку виявпеIllля самовiпьног0 пiдк;lючення {1ерýгоýорýого пристрOю до домофонноi
системи, Виконавещь мас ýрав0 склаети акт пр0 ýиявýення самсэвiльgсlгсl rriдключення та
нарахOвувати на рахутltэк абонен,га rптраф за caМoBiJlb}lЁ втруltа}{ня в домtэфонну систýму т&
нарзхоý}lс абонентську плату за весь irерiод кOристуваr;ня ломtrфонн0}0 системо}0.
5.4."l. Виконавець мас право змilлов*ти скпад <frомофоииоi системи) з MgToro його модернiзаltii,
обслуговування та pe&iOHTy, а такOж у виIiадку Texнi.IrroT необхiдност,i, без зних(еýня обсягу та якостi
ýадаý1.1х шоýJIуг дбонел,lтlz. Замiна ПЗ lrроводиться тiльки зi згодlл дбонента за цiuами, ýýтаýOýлýýими
Виконавцем.
5.4,8. Виконавець мае право зfuт}л{ати пiдряднi органiзацi\ хаlабr: rp*Tix осiб-партнерiв (суб'сктiв
пiдприсмницькоТ дiя.llьшостi) з ýраýOм проsодити технiчне обслуговlrвання обладrланr*я та/або
приi-iмати платеlкi на своТ рах}ики тOý{0.
5,4.9, Виконавець мае прав0 прOводити перевiрку взасмOрозрахункiв.
5"4.10. Право власностi на IfO <<rЩопtофокшоТ системи}} наце}кить ВиконавцlO послуг та у випадку
розiрвання лOгOвOру иа технiчне обслугов)r.ва}Ii{я та pen{oýT, вiя мас шраl;0 його демонтувати або
продати замOвнику вiдповiдно до uрейскlранта або прайс-лис,га, lцо дiя,гиме на той момент.
6"

ýIдýовц,{ленtrст& CTOPIH.

6.1. За пOрупrення },мов цьt]го договOру Виконавецъ та Абонент нЁсуть siдýовiдальпiсть вiдповiдно з
дiло,lим Законодавgтв0]\{ Украiни. Bci спlэри за цим договOрOм вирiшlуються шляхом гlереговорiв,
якп{о стOрOни не дiйrrли згOди, то вирiшеtлrrя вiдбувасться в судOýому пOрядку.
6.2. У виýадку ненаJIе кнOго викоýання робiт з технiчного tlбс;луr,овування та рсмOнlу, Викс)навець за

власний рахунOк в 3*де,н.н.ий

TepMi1-1

уýувас виявленi нелолiки,

6.3, Виксrнавець звiльняgться вiд вiдповiдалы.лостi за flевик(}кання або неtrаJIежне викOнання
обов'язкiв перед Абонентtlм, у виllадку icHyT*.loT заборговаlлос,гi з абонентськоТ плати на час
прOведення BoбiT та якшl0 доýедс, що Тх ,}Iевик0}{ання або н9наJ]ý}к}Iе вик0}Iаýня сталOся внаслiдок дiй

Абонента.
6.4. Виконаtsець не несе вiдповiдальностi за нgвякOнання або неналежне викOнання обов'язкiв перед
Абонентом, внаслiдок дi? непереборяоi си;rи (землеlрус, лOвiнь, ураган, блискавка, вандалънi дii,
крадi;кка, вiйсь:<овi дiТ, тоrцо) або з ви}{и Абонента та у випадках, персдбачсниN IIии}Iим
закOнOдавством.

6.5. Викоtлавець Ее несе матерiальноi вiдповiдаrьgостi за збереженýя домофонного обладяанлш,
У разi r<радiжки або умиснOг0 знишIення домофонного

встаrIOвпеного в пiд'iздi i в квартирi Aбor*errTa.

облпднання, його вiднов;lення здiйснrоеться за рахунок Зал,rовника (Абонентiв).
6.6, Викtlнавоць Fle }tece вiдловiдir:lыrостi за rrостаLIаýýя еJ]ектроенергii до домофоItного обладнання,
та не сг{лirчуе коIIIти за сшOжиту еJIектроеtIсргirо домофонним обладнанням так як не е його
кOристрачем, а с cepBicHoKl оргаl;iзацiсю з ремонту та обслуговування дOмофоlrноr,о обладнання"
Також Виконавець л{g збирас коtIIти з Абонента за сIrожи"fу електроонерr{ю домофонним
обладнанпям, так як не п,{ас жоднOго вiдтлсlrrсння д0 пOстачання епек:tрOенергiТ.
?.

T|lpMIH дr? тА IIорядок розIрвАýня договору.
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1} односторонньому хорядку Виконавець
це Абонента не мýкш нiж за 30 днiв.
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Н.В. Сивогривова

Замовник абон
Мешканець будинку в м. Запорiжжя, якому
забезпечено зв'язок з встаIIовлоЕням у його
пiд'iздi центрzIльЕого обладнання, комунiкацiй
та пристроiв зв'язку (переговорний пристрiй,
камера та iнше додаткове обладнання), що

встановленi
обладrанням.
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