
Договір № _____________________________
про відповідальне зберігання комерційного вузла обліку газу та його складових

м. Херсон                                                                                                                                                       “____” _______________ 2016  р.

Публічне акціонерне товариство «Херсонгаз» в особі заступника голови правління — головного інженера Сковпеня Володимира Івановича, що діє
на підставі Довіреності  від 04.01.2016 року № 160104/1014/46, надалі Сторона-1, та____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,  надалі  Сторона-2  уклали  цей  договір  про  наступне:

(прізвище, ім’я та по батькові)
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторона-1 на підставі Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в
сферах енергетики та комунальних послуг від 3.09.2015 року № 3494 передає, а Сторона-2 приймає на відповідальне зберігання комерційний вузол обліку
газу та його складові (далі — ВОГ) , до складу якого входить лічильник газу ______________________ зав. № __________________________, і пломбу
ПАТ “Херсонгаз” № ________________________________, якою опломбовано лічильник газу, у подальшому названі “Майно” за адресою:_______________

                                             (марка, типорозмір) 
___________________________________________________________________________________________________________________(надалі – Об’єкт).
1.2. Зберігання майна Сторони-1, здійснюється Стороною-2 на безоплатній основі.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ-2
2.1. Сторона-2 зобов'язана:
2.1.1. прийняти всі необхідні міри для забезпечення зберігання майна в період дії цього Договору;
2.1.2. зберігати майно, що належить Стороні-1 з виконанням усіх необхідних умов, які забезпечують збереження майна;
2.1.3. нести відповідальність за втрату або ушкодження майна Сторони-1, що знаходиться у нього, незалежно від причини ушкодження або втрати, з

моменту одержання майна від Сторони-1 до закінчення його зберігання;
2.2. Якщо при прийманні Стороною-2 майна, переданого Стороною-1, в цьому майні виявляться ушкодження або недоліки, котрі можуть бути виявлені

при  поверхневому  огляді,  а  також  у  випадку  спричинення  будь-ким  збитків  майну  Сторони-1,  Сторона-2 зобов'язана  вжити  заходів  по  охороні  прав
Сторони-1, зібрати необхідні докази і повідомити Сторону-1. Якщо Сторона-2 своєчасно не повідомить Сторону-1, вона несе відповідальність за збитки,
спричинені неповідомленням.

2.3. Сторона- 2 не має права без згоди Сторони-1 передавати майно на відповідальне зберігання третій особі.
2.4. Сторона-2 не має права достроково розривати цей договір відповідального зберігання майна Сторони-1.
2.5. Сторона-2 має право відмовитися від прийнятого доручення, якщо Сторона-1т грубо порушила умови цього Договору. У цьому випадку Сторона-2

зобов'язана  письмово  повідомити  Сторону-1  про  свою  відмову.  Цей  Договір  зберігає  силу  протягом  60 робочих  днів,  з  дня  одержання  Стороною-1
повідомлення Сторони-2 про відмову

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ-1
3.1. Сторона-1 зобов'язана:
3.1.1. передати Стороні-2 майно в робочому стані з відповідними пломбуваннями заводу виробника і державного повірника.
3.1.2. виконувати за власний рахунок планову повірку метрологічних характеристик ПЛГ відповідно до вимог діючого законодавства з періодичністю,

визначеною заводом – виробником.
3.2. Сторона-1 має право:
3.2.1. розірвати договір відповідального зберігання майна в разі неналежного виконання Стороною-2 своїх обов'язків, з покладанням на останню всіх

невигідних наслідків його розірвання.
4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1 Майно передається на зберігання терміном на 20 (двадцять) років.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1  Сторона-2  відповідає  за  втрату,  недостачу  або  пошкодження  майна,  прийнятого  на  зберігання,  незалежно  від  провини,  якщо  не  доведе,  що
неналежне виконання зобов'язань по зберіганню виявилося неможливим внаслідок непереборної сили.

5.2 Збитки, завдані Стороні-1 втратою або пошкодженням майна, відшкодовуються Стороною-2 відповідно до чинного законодавства України.
5.3. Якщо Сторона-2 зазнає в результаті зберігання майна збитків внаслідок властивостей майна, про які він не знав і не повинен був знати, Сторона-1

повинна відшкодувати Стороні-2 ці збитки.
6. ЗМІНА УМОВ ЗБЕРІГАННЯ

6.1 При необхідності зміни умов зберігання майна Сторона-2 зобов’язана терміново інформувати про це Сторону-1.
6.2. Зміни умов зберігання майна допускаються лише після підписанням Сторонами Додаткової угоди до даного Договору.
6.3  Надзвичайні  витрати  на  зберігання  майна,  які  сторони  не  могли  передбачити  при  укладенні  цього  договору,  відшкодуванню  Стороні-2  не

підлягають.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спірні питання, що виникають при використанні цього Договору, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо Сторонам не вдалося досягти  згоди  протягом  30-ти робочих днів, спір вирішується в суді  за  місцем знаходження  Відповідача. Сторони

признають рішення суду кінцевим і обов'язковим для виконання.
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1 Договір відповідального зберігання майна набуває чинності з моменту підписання і діє до повного виконання зобов'язань сторонами.
8.2 Цей договір складено в 2-ох (двох) автентичних примірниках - по 1-му (одному) для кожної зі сторін.
8.3 Зміни і доповнення  до цього договору відповідального зберігання  майна  оформляються  додатковими угодами  і підписуються уповноваженими

представниками сторін.
8.4 Всі суперечки і розбіжності, що виникають за цим договором відповідального зберігання майна вирішуються шляхом переговорів.
8.5 Не врегульовані суперечки, що виникають з цього договору відповідального зберігання майна, розглядаються в судовому порядку відповідно до

чинного законодавства України.
9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

СТОРОНА-1:
ПАТ “Херсонгаз”
73036, м. Херсон, вул. Поповича, 3
р/р 26008415015 в АТ “Райффайзен Банк “Аваль”  у  м. Києві МФО 380805, 
код ЄДРПОУ 03355353, ІПН 033553521036, 
Св-во № 200007814 
тел. (0552)32762, тел/факс (0552) 354790
E-mail:  secretary  @gaz.kherson.ua   

СТОРОНА-2:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Заступник голови правління — головний інженер
                                                ____________________          / В.І. Сковпень / __________________________________/ _________________________/


