
Договір №_____________ 

про надання послуг з ремонту обладнання 
 

 

м. Кам`янське                                                                                                     "__" ________  2021 р. 

 

 

         ФОП Олійник Михайло Михайлович, діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру 

№008564 від 16.08.2004р.., надалі «Підрядник», що з одного боку, і   _______________________________ 

в особі директора ______________________________________________________________________, 

надалі «Замовник», з іншої сторони, а разом іменовані Сторони, уклали цей договір на ремонт 

обладнання (далі - «Договір») про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: 

1.1. Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе зобов'язання: 

- тестування, ремонт , обслуговування, налаштування зварювального обладнання. 

 

 

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ: 

2.1. Вартість ремонтних робіт визначається у відповідності з прейскурантом ремонтних робіт, 

затвердженим Підрядником. 

2.2. Замовник проводить оплату за вказані послуги не пізніше 3 робочих днів після підписання 

Сторонами Акту прийому-передачі обладнання з ремонту, а при виконанні робіт за місцем установки 

обладнання, проведення пуско-налагоджувальних робіт - Акта виконаних робіт. 

2.3. Тестування, зі складанням кошторису, проводиться за місцем установки обладнання. При технічній 

неможливості тестування за місцем установки, тестування, з складанням кошторису, проводиться в 

майстерні підрядника. 

2.4. Термін віконання робіт складає 14 календарних днів. 
 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН: 

3.1. Обов'язки Замовника: 

а) призначити відповідального за організацію робот за даним договором для забезпечення необхідних 

технічних і організаційних дій, що забезпечують оперативне та безпечне проведення ремонтних робіт, 

передачу обладнання в ремонт, прийом обладнання з ремонту; 

б) забезпечити доступ до обладнання, можливість підключення 380В, 220В, експлуатацію Підрядником 

компресорної установки Замовника; 

в) надати перелік обладнання яке підлягає технічному обслуговуванню, ремонтним роботам; 

г)технічне завдання на ремонт обладнання, необхідність виробництва пуско-налагоджувальних робіт, 

передачу-прийом обладнання оформляти в письмовій формі; 

д) своєчасно проводити оплату згідно з виставленими рахунками Підрядника. 

 

3.2. Обов'язки Підрядника: 

а) виконувати роботу відповідно до вимоги технічної документації, яка регламентує методи виконання 

ремонту, налаштування, технічного обслуговування зварювального обладнання з огляду на технічне 

завдання, наданої Замовником; 

б)при отриманні на електронну адресу: 14novoe@gmail.com запиту на ремонт зазначеного в Переліку 

обладнання, в перебігу двох робочих днів, забезпечити безперебійну експлуатацію устаткування, в 

гарантійний термін шляхом заміни на аналогічне обладнання з резервного фонду, з складанням Акту 

передачі обладнання в ремонт і Акта передачі устаткування в тимчасове користування, до з'ясування 

причин, і проведення ремонтних робіт, при цьому, якщо причиною несправності є неякісне виконання 

робіт в обсязі ревізії, або ремонту - оплата ремонту Замовником не здійснюється. У разі, коли 

несправність викликана неправильною експлуатацією обладнання - Замовник оплачує ремонт згідно 

кошторису, наданої Підрядником. При цьому транспортні витрати і в першому і в другому випадку 

оплачуються Замовником; 

в) провести ревізію і технічне обслуговування випрямлячів зварювальних згідно Переліку за місцем  
Замовник______________________                             Підрядник ___________________________ 



установки в цеху Замовника; ремонт, ревізію, технічне обслуговування подаючих пристроїв, 

з'єднувальних комунікацій в майстерні Підрядника за адресою: м. Кам`янське, Вул.Східна, 5. При 

необхідності капітального ремонту, налаштування випрямляча ремонт проводиться в майстерні 

Підрядника. 

г) по закінченню робіт провести опломбування силового блоку, блоку управління, комутуючих пристроїв 

апарату.                                                          
 

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ: 

4.1. При завершенні робіт Підрядник надає Замовнику, особисто або поштою, Акт про фактично 

виконану роботу. 

4.2 Замовник протягом десяти днів з дня отримання акта про фактично виконаної роботи по ремонту 

техніки зобов'язаний направити Підряднику підписаний акт про приймання робіт або його мотивовану 

відмову. Після підписання Акта передачі обладнання з ремонту устаткування передається Замовнику. 

4.3. У разі неподання підписаного акта про приймання робіт або мотивованої відмови про приймання 

робіт протягом дванадцяти  днів з дня отримання акта робота вважається прийнятою Замовником, і 

підлягає оплаті. 

4.4. У разі виникнення необхідності провести види додаткового ремонту, Замовник має право заявити про 

додаткове  в письмовому вигляді з подальшим схваленням Підрядника. 

4.5. Гарантійний строк на виконані роботи становить 6 місяців за умови експлуатації обладнання згідно з 

нормами закріпленими в інструкції по експлуатації даного обладнання, відсутності слідів і самостійна 

заміна деталей, механічних пошкоджень, і діє з моменту приймання робіт Замовником. 

                                                         

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН: 

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором на ремонт обладнання послуг 

сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання умов цього договору, 

якщо воно стало наслідком форс-мажорних обставин, і про виникнення яких було заявлено негайно. 

5.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на обладнання з розпломбованими кришками силового 

блоку і блоку управління. 

5.4. За порушення термінів по виконанню робіт Підрядник сплачує Замовнику неустойку в розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення за весь період прострочення. 

5.5. За порушення термінів оплати Замовник сплачує Підряднику неустойку в розмірі подвійної облікової 

ставки НБУ за кожен день прострочення за весь період прострочення. 
 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ: 

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2021 р., але у 

будь-якому випадку до повного та належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. 

У разі, якщо жодна із Сторін не заявить про свій намір припинити дію даного Договору, Договір 

вважається пролонгованим на кожний наступний рік, з «01» січня по «31» грудня включно.  

6.2. Всі зміни та доповнення до договору на ремонт обладнання оформляються письмовими угодами 

сторін. 

                                                                                                                                       

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН: 

Замовник:                                                                           

___________________________________ 
______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________  

 

 

__________________________ 
  

 

Підрядник: 

ФОП Олійник                    

 м. Кам`янське,    

вул. Січеславський шлях, 47 

Р\р UAххххххххххххххххххххххххххх    

ІНН : хххххххххх 

ПАТ КБ «Приватбанк»       

 МФО банк: 305299 

  
 

____________________  М.М.Олійник         


