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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АЛЬЯНС-БЕЗПЕКА» 

 
Договір №  

на надання послуг з технічного обслуговування  
систем охоронно-пожежної сигналізації 

 
м. Київ                                                                                                                                      "" 2020 р. 
     

Виконавець "Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС-БЕЗПЕКА", в особі 
Савчука Сергія Івановича, діючого на підставі Статуту та Ліцензії МВС України серії АЕ № 184548 і має 

статус платника податку на прибуток на загальних підставах, з однієї сторони,  
і "Замовник", з іншої сторони, разом надалі - Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене: 

 

1.ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦЬОМУ ДОГОВОРІ 
ОБ'ЄКТ - належне "Замовнику" на праві власності або володіння та користування, окреме 

приміщення, обладнане охоронною сигналізацією, зазначене в протоколі погодження (додаток 1 до 

Договору). Всі об'єкти, зазначені в Протоколі, незалежно від їх кількості в тексті Договору іменуються як 
«об'єкт». 

ОХОРОННА СИГНАЛІЗАЦІЯ (далі - СИГНАЛІЗАЦІЯ) - система встановлених на об'єкті 

спільно діючих технічних засобів, призначена для передачі на пульт централізованої охорони (ПЦО) 
сповіщень про проникнення на об'єкт або порушення цілісності його архітектурно-будівельних 
конструкцій. 

ОБСЛУГОВУВАННЯ - забезпечення функціонування сигналізації у відповідності з 
експлуатаційною документацією шляхом здійснення профілактичних оглядів, а саме, перевірок 

сигналізації з метою забезпечення безперебійної її роботи, виявлення пошкоджень, які можуть привести 
до виходу її з ладу, а також ліквідації несправностей, які можуть бути усунуті безпосередньо за місцем 
знаходження сигналізації. 

 
2.Предмет договору 

 2.1. За цим Договором "Замовник" доручає, а "Виконавець" здійснює роботи з технічного та 

експлуатаційного обслуговування систем охоронно-пожежної сигналізації на об'єкті, зазначеному в 
Протоколі погодження (додаток №1 до Договору), на позначеному на плані (схемі) об'єкта обладнанні 
(додаток №3 до Договору), шляхом проведення комплексу заходів щодо забезпечення працездатності 

системи безпеки у визначений за договором період часу. 
За цим Договором "Виконавець" не приймає майно "Замовника" на зберігання і не вступає у 

володіння ним. 

 
3.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1. Розрахунок вартості послуг "Виконавця" за цим Договором здійснюється на підставі цін, 

визначених Сторонами у Протоколі погодження (додаток №1 до Договору). 
3.2. Оплата за цим Договором здійснюється "Замовником" щомісяця до 20-го числа місяця, в 

якому надаються послуги, шляхом перерахування "Замовником" грошових коштів у сумі місячної вартості 

послуг, зазначеної у Протоколі, на рахунок Виконавця. 
3.3. У випадку не надходження оплати у встановлений п. 3.2 цього Договору термін "Виконавець" 

надсилає Замовнику письмове повідомлення з вимогою сплатити заборгованість протягом 10 днів і 
попередженням про припинення надання послуг у разі нездійснення оплати у вказаний термін. 
При несплаті заборгованості "Замовником" в зазначений у повідомленні строк "Виконавець" має право в 

односторонньому порядку припинити надання послуг "Замовнику" через 5 днів після закінчення строку 
на оплату заборгованості і розірвати Договір. 

3.4. У разі зміни норм законодавства, що безпосередньо впливають на вартість послуг 

"Виконавцем" за цим Договором, останній має право змінити їх вартість, про що обґрунтованим листом 
письмово повідомляє "Замовника". 

3.5. До закінчення поточного місяця "Виконавець" надає "Замовнику" два примірники Акта 

приймання наданих послуг, який останній зобов'язаний протягом перших п'яти робочих днів наступного 
місяця підписати та один примірник підписаного Акта повернути Виконавцю. У разі наявності у 
"Замовника" заперечень щодо обсягу послуг, що надаються Виконавцем в звітному місяці, "Замовник" 

зобов'язаний в той же строк у письмовій формі, надати "Виконавцю" свої обґрунтовані заперечення. 



исполнитель _______________________                                                                             Заказчик _________________________ 
 

3.6. При неповернення "Замовником" підписаного Акту приймання наданих послуг або не надання 
обґрунтованих заперечень щодо обсягу послуг, наданих Виконавцем у звітному місяці, в термін, 

визначений п. 3.5 цього Договору, вважається, що послуги в такому місяці надані "Виконавцем" в 
повному обсязі і прийняті "Замовником" без зауважень, а Акт приймання наданих послуг таким, що 
підписаний сторонами. 

3.7. Зміна вартості послуг здійснюється за попередньою домовленістю сторін. 
 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
4.1. "Виконавець" зобов'язаний: 
4.1.1. Здійснювати обслуговування охоронної сигналізації "Замовника", що знаходиться на об'єкті, 

у відповідності з умовами цього Договору. 
4.1.2. Якісно і своєчасно, в технічно можливий строк, ліквідувати несправності, які можуть бути 

усунуті безпосередньо за місцем знаходження сигналізації, за заявкою "Замовника". 
4.1.3. Не розголошувати стороннім особам конфіденційну інформацію, до якої належить 

інформація про: пультові коди, системи сигналізації, систему зв'язку і контролю за здійсненням охорони. 
4.1.4. Інструктувати уповноважених осіб Замовника про порядок та правила користування 

сигналізацією з відповідною відміткою в журналі інструктажу; 
4.2. "Замовник" зобов'язаний: 
4.2.1. Всяко сприяти "Виконавцю" у виконанні ним своїх зобов'язань. 
4.2.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за цим Договором. 
4.2.3. Вживати невідкладних заходів до своєчасного ремонту мережі електроживлення, 

телефонних ліній до яких підключена сигналізація. 
4.2.4. Не здійснювати самостійно обслуговування, ремонт сигналізації на об'єкті, але не залучати 

для цього третіх осіб. 
4.2.5. У разі виявлення несправності сигналізації негайно повідомити про це Виконавця. 

4.2.6. Сприяти Виконавцю у виконанні покладених на нього обов'язків відповідно до вимог техніки 
безпеки та охорони праці. 

 

5. ПРАВА СТОРІН 
5.1. Права Замовника: 
5.1.1. Вимагати від «Виконавця» безперебійної роботи сигналізації. 
5.1.2. У разі припинення необхідності у користуванні послугами «Виконавця» розірвати Договір 

шляхом письмового повідомлення «Замовником» «Виконавця» не менш ніж за 30 днів. 
5.2. Права Виконавця: 
5.2.1. Розірвати Договір у разі відмови «Замовника» від передбаченого п. 3.4. цього Договору 

підписання Угоди на оплату послуг за новими розцінками, попередивши про це Замовника не менш ніж 

за 30 днів. 
5.2.2. Припинити надання послуг і розірвати Договір у разі непогашення заборгованості 

Замовником у 30 денний термін з дати зобов'язань по оплаті. 
5.2.3. Належними йому засобами у відповідності з їх призначенням фіксувати і документувати 

події, які можуть мати наслідки для визначення умов та обсягів відповідальності сторін за цим Договором. 
5.2.4. Проводити індексацію щомісячної плати за послуги на підставі індексу інфляції за минулий 

період. 
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до умов чинного законодавства України. 

 
 

 
7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

7.1. Для виконання своїх зобов'язань за цим Договором «Виконавець» за попередньою 

домовленістю з Замовником має право залучати третіх осіб, відповідальність за дії яких несе 
Виконавець«. 

7.2. У разі зміни місцезнаходження, платіжних або інших реквізитів однієї зі Сторін, така Сторона 

зобов'язана протягом 10 днів з дня настання таких змін повідомити про це іншу Сторону. 
7.3. Ремонт сигналізації, тобто ліквідація несправностей, які не можуть бути усунуті 

безпосередньо за місцем знаходження сигналізації, здійснюється Виконавцем за додатково укладеними 

договорами. 
 

8. СТРОК ДОГОВОРУ 

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє протягом 12 місяців. 
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8.2. Умови цього Договору застосовуються до відносин Сторін, починаючи з 2020 року. 
8.3. Договір вважається поновленим на строк, встановлений п. 8.1 цього Договору, якщо жодна 

із Сторін не менш ніж за 15-ть днів до закінчення строку дії Договору письмово не заявить про його 
припинення, то договір вважається продовженим на кожний наступний рік 

 

9. Зміна умов і розірвання договору 
9.1. Сторони можуть змінити умови цього Договору шляхом укладання додаткових угод. 
9.2. Сторона, яка вважає за необхідне змінити умови Договору, надсилає іншій Стороні відповідну 

пропозицію в письмовій формі. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну умов Договору, в 20-денний 
строк після одержання пропозиції письмово повідомляє іншу Сторону про результати її розгляду. 

9.3. Дострокове розірвання Договору може бути здійснене: 
- за угодою сторін; 
- у разі припинення права "Замовника" на володіння та користування об'єктом; 

- при наявності спору між "Замовником" і третьою особою про право володіння та користування 
майном, що охороняється, або об'єктом; 

- у разі загибелі об'єкта або сигналізації 

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України або цим Договором. 
9.4. При достроковому розірванні Договору Сторона, ініціатор розірвання Договору повинна 

письмово попередити про це іншу Сторону в строк не менше ніж за 15-ть днів до дати розірвання, за 

винятком випадків, прямо передбачених цим Договором. 
 

10. Прикінцеві положення 

10.1. Всі зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу тільки в тому випадку, коли 
вони у кожному окремому випадку завірені підписами уповноважених осіб на укладення цього Договору. 

10.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством 

України. 
10.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні 

угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають 

юридичну силу. 
10.4. Суперечки за даним Договором підлягають вирішенню в установленому чинним 

законодавством України порядку. 
10.5. Договір з додатками, які є його невід'ємною частиною, складено українською мовою у двох 

примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у Замовника, а 

другий - у Виконавця. 
10.6. Суперечки за даним Договором підлягають вирішенню в установленому чинним 

законодавством України порядку. 

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 
11.1. Сторони погодились, що у випадку настання та дії обставин непереборної сили, які не 

залежать від волі сторін (обставини непереборної сили»), подібних, але не обмежуються, таким як: 

військові дії, війни, ембарго, блокади або інші міжнародні санкції, валютні, митні обмеження та інші дії 
органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, які роблять неможливим 
виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожежі, повені та інші стихійні лиха чи сезонні природні явища, 

закриття портів, аеропортів, доріг та інших шляхів сполучення, зупинки электропоставки т. д. - Сторони 
звільняються від виконання своїх зобов'язань за Договором на час дії обставин непереборної сили». 

11.2. Термін виконання зобов'язань за Договором припиняється на час, протягом якого діяли 

обставини непереборної сили» і їх наслідки. 
11.3. У разі, коли дія обставин непереборної сили триває більше 60 (шістдесяти) днів, кожна із 

Сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання зобов'язань і достроково 
припинити дію Договору і не несе відповідальності за пов'язані з цим наслідки за умови, що вона 
письмово повідомила про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати припинення 

Договору. 
11.4. Достатнім доказом дії обставин непереборної сили» буде документ, виданий Торгово-

промисловою палатою України (відповідною регіональною палатою). 
11.5. Виникнення обставин непереборної сили та їх наслідків не може бути підставою для відмови 

Замовника оплатити вартість фактично виконаних Робіт за певний обліковий період до виникнення 
обставин непереборної сили», так само, як і для Виконавця - повернути отримані в порядку попередньої 

оплати суми вартості послуг, не були фактично виконані, відповідно, до виникнення обставин 
непереборної сили». 
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12. Додатка. 
12.1. Ці додатки є невід'ємною частиною цього договору та є обов'язковими для виконання 

Сторонами своїх обов'язків: 
Додаток №1 - Протокол узгодження. 
Додаток №2 - Технічне завдання. 
Додаток №3 - План-схема об'єкта (ів). 
 

13. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

«Виконавець: 
ТОВ "АЛЬЯНС-БЕЗПЕКА" 
 

"Замовник": 
 

Юридична адреса: 
01133, м.. Київ, вул. Лесі українки, 16, оф. 19 

р / р 26008404781700  
у ПАТ "УкрСиббанк" в р. Харків 
МФО 351005, Код ЄДРПОУ 38348416 

Свідоцтво платника ПДВ № 200153165 
ІПН 383484126551 
Тел.: (044) 360-65-74 
e-mail: AllianceSafetyLTD@gmail.com 
Платник податку на прибуток на загальних 
підставах  
 
 

 

Директор ________________ Савчук С. В. 

 
"____"___________________2020 року 
м. п. 

 ________________  
 
"____"___________________2020 року 
 

  

       

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

додаток №1 

  до Договору № від "" 2020 

 

ПРОТОКОЛ погодження 
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Ми, що підписали цей протокол, з боку «Замовника» - і з боку «Виконавця» - директор 
Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-БЕЗПЕКА» Савчук Сергій Іванович 

погодилися, що: 
 1. «Виконавець», за умовами договору, здійснює обслуговування сигналізації на зазначеному 
об'єкті, в певний період часу.  

№ 
п Назва об'єкту Адреса 

1   

 
 2. Вартість щомісячних послуг обслуговування за охоронною сигналізацією за цим договором, 
складає: 333,33 грн. (Триста тридцять три гривні 33 коп) ПДВ (20%): 66,67 грн. (Шістдесят шість гривень 
67 копійок), ВСЬОГО з ПДВ: 400,00 грн. (Чотириста гривень 00 копійок) В місяць. 
  
  Замовник перераховує зазначену у п. 2 цього протоколу суму на розрахунковий рахунок 

Виконавця згідно з умовами Договору №  від "" 2020 року. 
  
 

«Виконавець»: 
ТОВ "АЛЬЯНС-БЕЗПЕКА" 
 

"Замовник": 
 

Юридична адреса: 
01133, м.. Київ, вул. Лесі українки, 16, оф. 19 
р / р 26008404781700  

у ПАТ "УкрСиббанк" у м.. Харків 
МФО 351005, Код ЄДРПОУ 38348416 
Свідоцтво платника ПДВ № 200153165 

ІПН 383484126551 
Тел .: (044) 360-65-74 
e-mail: AllianceSafetyLTD@gmail.com 

 
Платник податку на прибуток на загальних 
підставах  
 

 

Директор ________________ Савчук С. В. 

 
"____"___________________2020 року 
м. п. 

 ________________  
 
"____"___________________2020 року 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Додаток №2 

  до Договору № від "" 2020 
 

Технічне завдання 

на надання послуг з технічного обслуговування  



исполнитель _______________________                                                                             Заказчик _________________________ 
 

систем охоронно-пожежної сигналізації  
 

Найменування послуг (робіт): 
Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації, систем охоронної сигналізації, 

автоматичної системи пожежогасіння у приміщеннях Замовника, роботи з підтримання справного стану, 

проведення профілактичних, регламентних і ремонтних робіт, запобіганню і усуненню аварійних ситуацій 
у системі охоронно - пожежної сигналізації згідно Специфікації обладнання. 

Перелік робіт: 

I. Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації і систем охоронної сигналізації у 
приміщеннях Замовника включає в себе: 

1. Періодичне виконання регламентних робіт, консультування «Замовника» з питань 
експлуатації технічних засобів охорони (далі ТЗН), виявлення та усунення несправностей за викликом 
«Замовника» в рамках поточного ремонту. Технічне обслуговування здійснюється «Виконавцем» на 

об'єкті «Замовника», за місцем знаходження змонтованих ТЗН. 
2. Технічний нагляд за правильним утриманням і експлуатацією систем охоронно-пожежної 

сигналізації (далі-ОПВ); 

3. Оперативне усунення несправностей. (Цілодобово) 
При надходженні заявки Замовника Виконавець зобов'язаний негайно провести усунення 

несправностей, забезпечивши прибуття Виконавця на об'єкт в найкоротший, технічно можливий термін 

(не перевищує 1 години), усунення несправностей - цілодобово 
При виникненні аварійних ситуацій, що виникли внаслідок дій або бездіяльності Виконавця, 

Виконавець несе матеріальну відповідальність за понесені витрати Замовника на відновлювальні роботи. 

4.Видача рекомендацій, що стосуються роботи систем. 
5. Консультація співробітників Замовника у питаннях щодо правильного використання 

встановленого обладнання. 

6. Рекомендації та приписи щодо поліпшення технічної укріпленості об'єкта, що 
обслуговується. 

7. Зміну програми функціонування на прохання Замовника. 

8. Проведення регламентних робіт: 
 

№ 

п/п 
Перелік робіт 

Періодичність 

обслуговування 

1 Зовнішній огляд установки та її складових частин (приймальних станцій,  

 концентраторів, проміжних пристроїв, сповіщувачів, сигнальних ліній і т. д.) на 

відсутність механічних пошкоджень, корозії, бруду; 

Щомісяця 

 міцності кріплення і т. п.  

2 
Контроль робочого положення вимикачів і перемикачів, справності світлової індикації, 

наявність пломб на приймальних пристроях 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Щотижня 

  

3 Контроль основного і резервного джерел живлення і перевірка автоматичного 

перемикання живлення з робочого на резервний 

4 Перевірка працездатності системи в ручному (місцеве, дистанційне) і автоматичному 

режимах 

5 Перевірка працездатності складових частин установки приймальних станцій, пультів, 

сповіщувачів, вимірювання параметрів сигнальних ліній і т. д. 

6 Перевірка електричних параметрів апаратури 

7 Перевірка прийому сигналів 

8 Перевірка формування сигналу «несправність», перевірка формування і проходження 

адресної команди на пуск оповіщення 

9 Перевірка стану блоків, з'єднувальних ланцюгів, регулюючих і керуючих елементів. 

10 Перевірка технічного стану всіх елементів комплексу ОПВ 

11 Очищення та протирання всіх компонентів обладнання. 

12 Перевірка експлуатаційно-технічної документації. 



исполнитель _______________________                                                                             Заказчик _________________________ 
 

 

Перевірка працездатності всього встановленого обладнання повинна здійснюватися у відповідності 

з інструкціями по експлуатації заводу-виготовлювача з дотриманням правил та заходів безпеки при 
експлуатації. 

Зовнішній огляд складових частин засобів охоронно-пожежної сигналізації включає в себе огляд 

центральної панелі, модулів, пультів, пожежних сповіщувачів, звукових і світлових оповіщувачів, 
променів, шлейфів та з'єднувальних ліній тощо на предмет відсутності механічних пошкоджень, бруду, 
корозії. 

При зовнішньому огляді засобів охоронно-пожежної сигналізації перевіряється: 
- надійність кріплення пожежних сповіщувачів за місцем їх установки, прийомних станцій і пультів 

на панелях, в шафах; 

- стан ущільнень дверець шаф, кришок з'єднувальних коробок, прийомних станцій і пультів, 
відсутність механічних пошкоджень апаратури установок; 

- стан фарбування шаф, панелей, з'єднувальних коробок, ящиків затискачів і т. п., відсутність бруду 
і пилу; 

- стан автоматичних вимикачів харчування, рубильників, перемикачів, кнопок сигнальних 

лампочок на пультах та прийомних станціях, світлових табло, аварійних дзвінків, сирен тощо; 
- стан монтажу проводів і кабелів, контактних з'єднань на рядах затискачів, в розподільних 

коробках, шафах, на панелях і т. д.; 

При внутрішньому огляді перевіряється: 
- стан ущільнень кожухів, цілісність кожуха і передніх панелей приймальної апаратури; 
- наявність і цілісність деталей, правильність їх установки і надійність кріплення; 

- наявність пилу та сторонніх предметів на деталях апаратури; 
- стан контактних поверхонь роз'ємів, штекерів, гнізд, якість пайок; 
- перевірка люфтів, зазорів, прогинів, натягів і т. п. різних елементів. 

Перевірка технічного стану всіх елементів комплексу ОПВ включає в себе: 
- перевірку міцності кріплення і контактів; 
- перевірку центральної панелі засобів охоронно-пожежної сигналізації та периферійного 

обладнання (датчики, звукові та світлові оповіщувачі, та ін) у діагностичному режимі роботи, згідно 
інструкції на обладнання; 

- перевірку працездатності та усунення несправностей димових (рівень запиленості та 

задимленості), теплових і ручних пожежних сповіщувачів (вибіркова спрацювання); 
- перевірку на спрацьовування всіх шлейфів засобів автоматичної пожежної сигналізації по 

спрацьовуванню димових, теплових і ручних пожежних сповіщувачів; 
- перевірку автоматичного перемикання живлення з робочого вводу на резервний і назад; 
- перевірку працездатності і заряду акумуляторних батарей. 

При перевірці електричних параметрів апаратури необхідно виконати вимірювання: 
- значень напруг живлення приймальних станцій, концентраторів, випрямних сповіщувачів. 
- значень напруги і струму в сигнальних лініях; 

- параметрів електричних схем приймальної апаратури і сповіщувачів в контрольних точках за 
паспортними даними; 

При визначенні працездатності засобів ОПС слід перевірити: 

- працездатність електричної схеми приймальних станцій і пультів в черговому режимі, імітацію 
сигналів «Пошкодження», «Тривога» і «Пожежа»; 

- одночасно в цих режимах складається карта розподілу потенціалів основних вузлів і елементів 

електричної схеми приймальної апаратури; 
- працездатність кожного пожежного сповіщувача установки; 
- справність роботи виносної сигналізації у всіх режимах роботи засобів автоматичної _ пожежної 

сигналізації, а також при переході з основного живлення на резервний і назад. 
Після перевірки працездатності при необхідності Виконавцем складаються дефектні відомості для 

проведення поточного ремонту. 
Поточний ремонт. 
Поточний ремонт проводиться: 

- при виникненні збоїв і несправностей в роботі апаратури, 
- при не спрацюваннях ОПВ, помилкових спрацюваннях, 
- у випадках ліквідації наслідків впливу несприятливих кліматичних або виробничих умов. 

Поточний ремонт виконується протягом 1 години з моменту надходження заявки від Замовника у 
робочі дні протягом 2 годин - у вихідні дні, або в більш тривалі строки за згодою сторін. 

«Виконавець» при необхідності екстреної заміни, замінює несправное обладнання для 

забезпечення безперервної працездатності охоронно-пожежної сигналізації. Несправні, демонтовані з 



исполнитель _______________________                                                                             Заказчик _________________________ 
 

об'єктів і спрямовані на ремонт засоби охоронно-пожежної сигналізації (апаратура, окремі її частини) 
замінюються однотипним справним обладнанням з фонду «Виконавця». 

 Обов'язкові умови виконання робіт: 
1. Всі зазначені роботи виконуються силами і засобами Виконавця і матеріалів «Виконавця». 
2. Всі роботи повинні відповідати ГОСТам і СНиП для даного виду робіт. 

3. Заявки на усунення несправностей, в тому числі вихідні від підрозділів позавідомчої 
охорони повинні прийматися і виконуватися цілодобово та у вихідні дні. 

4.Для здійснення оперативного усунення несправностей охоронно-пожежної сигналізації час 

прибуття «Виконавця» має становити не більше 1 години з моменту надходження сигналу. 
5. Щомісяця «Виконавець» повинен представляти «Замовнику»: 

- письмову інформацію про проведені регламентних роботах на об'єктах, 
- підписані Акти про надання послуг. 
6. Виконавець зобов'язаний забезпечити при необхідності складання і подання Замовнику 

Актів технічного стану обслуговування системи та обладнання. 
7. Проведення робіт повинно здійснюватися з дотриманням основних вимог техніки безпеки при 

експлуатації засобів охоронно-пожежної сигналізації. 

8. Всі роботи, пов'язані з технічним обслуговуванням засобів охоронно-пожежної 
сигналізації повинні відображатися на кожному об'єкті, у журналі обліку технічного обслуговування і 
ремонту, з указівкою дати виконаних робіт, найменування роботи, Ф. І. Про працівника Виконавця, 

періоду виконання робіт. 
9. Виконавець зобов'язаний вести документацію планування і звітності, пов'язану з 

експлуатацією системи та обладнання. 

10. При відсутності у фонді «Виконавця» апаратури (окремих її частин) даного виду, 
допускається заміна на аналогічний, з відповідними тактико-технічними характеристиками, які не 
погіршують рівень оснащеності і безпеки об'єкта. 

11. Виконавець зобов'язаний забезпечити: 
- дотримання техніки безпеки; 
- дотримання пожежної безпеки; 

- дотримання виробничих інструкцій; 
- дотримання правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. 

Вимоги до гарантійних зобов'язань. 
Виконавець повинен гарантувати належну якість виконання робіт при виконанні цивільно-

правового договору. Після виконання робіт Виконавець несе гарантійні зобов'язання на весь обсяг робіт 

протягом 6-ти місяців з дня підписання договору. Гарантійний термін на обладнання, встановлене на 
заміну вийшов з ладу, повинен бути не менше 12 місяців з моменту підписання Акту приймання наданих 
послуг. 

Якщо в гарантійний термін виявляться дефекти (недоліки) робіт, дефекти (недоліки) обладнання, 
що роблять неможливим його нормальну експлуатацію, Підрядник зобов'язаний усунути дефекти 
(недоліки) робіт і устаткування за свій рахунок у погоджені із замовником строки. 

Гарантії Виконавця не можуть ставитися до природного зносу обладнання, а також до зовнішніх 
пошкоджень, завданих в наслідок недотримання Замовником правил експлуатації обладнання. 

Відшкодування заподіяної шкоди майну, конструкцій будівель, пошкодження оздоблення 

приміщень, фасаду будинків, порушення Виконавцем при виконанні робіт діючих інженерних мереж і т. 
п. здійснюватися Виконавцем за рахунок власних коштів. Виконавець негайно повідомляє Замовника про 
заподіянні шкоди, виникнення дефектів і приймає міри по їх усуненню. Інші вимоги. 

Обладнання і матеріали, що використовуються Виконавцем при технічному обслуговуванні, мають 
бути сертифіковані, мати дозвіл на застосування в Україні. 

Обслуговування повинно проводитися в неухильному відповідно до вимог правил внутрішнього 
розпорядку будівель, правил технічної експлуатації, правил охорони праці та технічної безпеки, 
протипожежної безпеки. 

Технічне обслуговування повинно відповідати нормативним вимогам, передбачених інструкціями з 
експлуатації заводу-виробника, правилами і нормами безпеки при експлуатації засобів охоронної та 
пожежної сигналізації. 

Специфікація обладнання 
 
Регламентного обслуговування підлягає таке обладнання: 

 

№ п/п Найменування 

1.  
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2.  

 

 
«Виконавець»: 
ТОВ "АЛЬЯНС-БЕЗПЕКА" 

"Замовник": 
 

Директор ________________ Савчук С. В. 

 
"____"___________________2020 року 
м. п. 

 ________________  
 
"____"___________________2020 року 
 

  



исполнитель _______________________  Заказчик _________________________ 
 

додаток №3 
  до Договору № від "" 2020 

 

ПЛАН - СХЕМА 

 

 

 
«Виконавець»: 
ТОВ "АЛЬЯНС-БЕЗПЕКА" 

 

"Замовник": 
 

Директор ________________ Савчук С. В. 
 

"____"___________________2020 року 
м. п. 

 ________________  
 

"____"___________________2020 року 
 

  

 
 

 
 

 


