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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА РЕМОНТНИХ РОБІТ 
 

1. Виконавець протягом 7 (семи) календарних днів з дати приймання Обладнання здійснює діагностику Обладнання, 
за результатом якої направляє Замовнику на електронну адресу вказану в Акті прийому-передачі результат такої 
діагностики (Технічний акт), а також перелік ремонтних робіт, які необхідно здійснити для відновлення робочого стану 
Обладнання. Виконавець зазначає орієнтовну вартість таких Робіт, орієнтовну вартість запасних частин, заміна яких 
необхідна для відновлення робочого стану Обладнання  та строк виконання Робіт. 

2. Замовник, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання результату діагностики, надає підтвердження на 
проведення необхідних ремонтних Робіт, шляхом направлення такого підтвердження на електронну адресу Виконавця. 

3. У випадку відмови від ремонтних робіт, Замовник зобов’язаний протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів 
забрати передане Обладнання у Виконавця, власними силами та за власний рахунок, і сплатити вартість проведеної 
діагностики Обладнання. У випадку порушення 15 (п’ятнадцяти) денного строку, Замовник зберігає Обладнання 
Виконавця, ще протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів за плату у розмірі 100,00 грн. за одну добу зберігання. У 
випадку, якщо Замовник не забирає Обладнання протягом додаткових оплачуваних днів зберігання з обов’язковою 
оплатою такого зберігання до дати отримання Обладнання, право власності на Обладнання переходить до Виконавця, і 
Виконавець має право на власний розсуд розпоряджатись Обладнанням, в тому числі відчужувати його третім особам, 
використовувати його комплектуючі або знищити. 

4. У випадку надання згоди на проведення ремонтних Робіт (в т.ч. орієнтовних строків та вартості Робіт, запасних 
частин),  строк виконання Робіт з дати надання погодження строків виконання та вартості Робіт Замовником, у випадку 
наявності запасних частин, необхідних для виконання Робіт на складі Виконавця, складає 30 (тридцять) календарних днів, 
або 60 (шістдесят) календарних днів, у випадку необхідності замовлення запасних частин у заводу-виробника 
Обладнання.  

5. Замовник направляє згоду з вартістю та строками виконання Робіт у строк 3 (три) робочих дні. 
6. У випадку виконання додаткових робіт та замовлення додаткових запасних частин, крім попередньо погоджених 

Сторонами, Замовник зобов’язаний здійснити доплату за такі роботи та запасні частини. Остаточна вартість Робіт та 
запасних частин вказується сторонами в Акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) та видаткових 
накладних. 

7. Після виконання Робіт, Виконавець направляє Замовнику повідомлення про готовність Обладнання, проект Акту 
приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) та рахунок на оплату.  

8. Замовник після отримання повідомлення про готовність Обладнання, зобов’язаний протягом 15 (п’ятнадцяти) 
календарних днів забрати передане Обладнання у Виконавця, власними силами та за власний рахунок, сплатити вартість 
Робіт та підписати два примірники Акту прийому-передачі виконаних робіт направленого Виконавцем, або при 
прийманні Обладнання з ремонту підписати такий акт на місці приймання. У випадку порушення 15 (п’ятнадцяти 
денного) строку, Замовник зберігає Обладнання Виконавця, ще протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів за плату у 
розмірі 100,00 грн. за одну добу зберігання. У випадку, якщо Замовник не забирає Обладнання протягом додаткових 
оплачуваних днів зберігання з обов’язковою оплатою такого зберігання до дати отримання Обладнання, право власності 
на Обладнання переходить до Виконавця, і Виконавець має право на власний розсуд розпоряджатись Обладнанням, в 
тому числі відчужувати його третім особам, використовувати його комплектуючі або знищити. 

 


