
ДОГОВІР № _______ 

про технічне обслуговування і ремонт реєстратора розрахункових операцій (РРО) 

           

м. Чернігів       «_____» _____________ 20___ р. 

           

          ПрАТ "Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат", в особі Генерального директора 

Тарасовця Олександра Олександровича,    діючого    на     підставі     Статуту,     іменований     

надалі     "Виконавець"     з     однієї      сторони      та __________________________________ 

________________________________________________________________________________

в особі _________________________________________________________________________ 

який  іменується  в  подальшому  "Замовник"  з  іншої  сторони, іменовано в подальшому 

Сторони, уклали цей договір про  нижчевикладене:      

             

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 1.1. "Замовник"  доручає, а "Виконавець" приймає на себе виконання робіт по 

технічному (сервісному) обслуговуванню РРО щомісячно, а також післягарантійний ремонт 

РРО та  гарантійний ремонт РРО   на підставі  Закону України "Про  застосування 

реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". 

Номенклатура, кількість, місце розташування РРО, вартість послуг по місячному  

обслуговуванню, узгоджені сторонами  в Додатку № 1 до цього договору, який є його 

невід'ємною частиною.  

 1.2. Технічне (сервісне) обслуговування - це комплекс організаційно-технічних 

заходів, спрямованих на підтримку РРО у робочому стані і включає в себе: перевірку 

надійності функціонування усіх блоків, чистку, змащування та регулювання, необхідність 

яких виникає в процесі експлуатації, періодичне регулювання, передбачене заводом-

виробником, а також перевірку працездатності РРО за тест-таблицями.   

 1.3. На технічне (сервісне) обслуговування приймається справна працездатна техніка, 

що відповідає модифікації включеній до Державного реєстру, та  придбана на заводі-

виробнику, в його представників або у "Виконавця". Обов'язковою умовою прийняття на 

технічне обслуговування є наявність на РРО пломб заводу-виробника  або Виконавця. 

 1.4. Опломбування РРО здійснюється  "Виконавцем" перед реєстрацією РРО, після 

ремонту чи технічного обслуговування РРО, або за рішенням органу ДПІ. "Замовник" 

вирішує всі питання по реєстрації, пломбуванню (розпломбуванню) РРО в податковій 

інспекції, несе відповідальність за збереження пломб на РРО.    

 1.5. Проведення технічного обслуговування (ТО) підтверджується "Замовником" 

шляхом підписання та скріплення печаткою (штампом)  акту  на фактично виконанні роботи, 

та  щомісячного підписання та скріплення печаткою  акту  на виконанні протягом місяця  

роботи до 27 числа кожного календарного  місяця.   

 1.6.  Ремонтні роботи "Виконавцем"  виконуються на протязі терміну, який вказаний в  

законі України    "Про застосування   реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг". "Виконавець" здійснює ремонт за рахунок власних 

коштів тільки тих РРО, які придбанні в "Виконавця"  та знаходяться на гарантії. При цьому 

під гарантійним ремонтом розуміється  безкоштовний ремонт частин РРО лише при виході їх 

із ладу  по вині виробника.          

           

 



2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 

 2.1. Ввести РРО в експлуатацію та забезпечувати працездатність техніки при умові 

додержання "Замовником" правил технічної експлуатації, передбаченої  заводом-

виробником. В разі порушення засобів контролю "Виконавець" не несе відповідальності за 

програмне забезпечення РРО і інші технологічні зміни в його конструкції та роботі. 

 2.2. "Виконавець" зобов'язаний  щорічно в строки  узгоджені сторонами,  проводити 

перевірку РРО, що перебувають на технічному обслуговувані,  на відповідність програмній  

та конструкторсько - технологічній   документації виробника, якщо такі реєстратори  не 

підлягали ремонту протягом року. За результатами перевірки видається довідка про 

опломбування. Оплата  виконаних робіт  проводиться згідно калькуляції.  

 2.3.  Під час гарантійного строку усувати несправності за рахунок "Замовника", якщо 

такі несправності виникли  внаслідок порушення "Замовником" правил експлуатації РРО, 

при виявлені в РРО слідів комах, гризунів, рідини i зайвих предметів, а також механічних 

ушкоджень деталей корпуса, при порушення пломб.       

 2.4. Після отримання виклику, що пов'язаний з ремонтом РРО, "Виконавець" 

зобов'язаний прибути до "Замовника",  який знаходиться в  межах міст: Чернігів, Мена, 

Ніжин, Прилуки, протягом  4   роб. годин, дата і час виклику  реєструється в журналі  

диспетчера т. (0462)77-40-66, 67-77-76. Час виконання  ремонтних робіт (з часу  отримання 

заявки) не більше 72 години. 2.5. Консультації  обслуговуючого персоналу входять  в 

вартість робіт по ТО, періодичність і термін їх виконання з 8:00 до 17:00,  в виняткових  

випадках за домовленістю сторін термін може бути подовжено до 22:00.    

 2.6. Ремонт РРО "Замовника", що знаходяться поза межами міста: Чернігів, Мена, 

Ніжин, Прилуки, проводяться в майстернях "Виконавця". Умови транспортування РРО і 

несправних блоків (вузлів) і пов'язані з цим витрати, проводяться на умовах п.4.2  даного 

договору.  

 2.7. Відновлення даних фіскальної пам'яті, в разі їх фатального збою не більше 72 

робочих годин, з моменту отримання письмової заявки на ремонт, або  зареєстрованої заявки 

по телефону у диспетчера, при умові якщо Замовник своєчасно сплачує за сервісне 

обслуговування (п.5) Даного Договору.         

 2.8. Надавати місячну гарантію на виконані роботи і запчастини, які 

використовуються під час ремонтних робіт.       

         

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 

 3.1. Забезпечити належну експлуатацію РРО, згідно з вимогами паспорта і технічної 

інструкції, зберігати технічну документацію, паспорти РРО,  довідки про опломбування. 

Надавати експлуатаційні документи представникам  "Виконавця" для здійснення ними 

запису.   

 3.2. Не допускати до роботи осіб, які не пройшли навчання по експлуатації РРО. 

 3.3. "Замовник" зобов'язується постійно зберігати цілісність засобів контролю на РРО, 

забезпечувати відповідні умови експлуатації, що зазначені в тех. документації. 

Відповідальність за  порушення  засобу контролю, а також його збереження несе "Замовник".

 3.4. "Замовник" слідкує за змінами діючого законодавства і вимогами  ДПІ  та 

своєчасно інформує "Виконавця" про будь-які зміни  пов'язані з необхідністю  

програмуванням РРО на відповідність  розрахункових документів (фіскальний чек), що 

підтверджують виконання розрахункових операцій.  



 3.5. "Виконавець" не несе відповідальності  за порушення, якщо вони сталися 

внаслідок  не належного виконання "Замовником"  умов п.3.4. цього договору.   

 3.6. Якщо  РРО тимчасово не працює, то  "Замовник" зобов'язаний негайно  

повідомити "Виконавця" про термін консервації РРО. Оплата в період  консервації РРО 

проводиться згідно на умовах  п.5.3  договору.       

 3.7. Замовник зобов'язаний забезпечити  представникам "Виконавця" можливість для 

проведення щорічної перевірки РРО, які перебувають на технічному обслуговувані,  на 

відповідність програмній  та конструкторсько - технологічній   документації виробника, 

якщо такі реєстратори  не підлягали ремонту протягом року.      

 3.8. При прийнятті представником "Виконавця" на ремонт РРО "Замовник" 

зобов'язаний надати представнику "Виконавця" довідку про опломбування, експлуатаційні 

документи, акт введення в експлуатацію РРО.      

 3.9. "Замовник" підтверджує в довідці про опломбування при отримані РРО з ремонту 

про відсутність претензій до "Виконавця"  з приводу якості проведеного ремонту.  В випадку 

відсутності відмітки на квитанції та відсутності заперечень від "Замовника"  протягом 14 

календарних днів після отримання РРО будь-які претензії не приймаються.    

 3.10. "Замовник" підтверджує, що РРО внесений до Держреєстру РРО, відповідає 

програмній та конструкторсько-технологічній документації виробника, строк служби РРО не 

минув і комплект тех. документації до РРО в нього є в наявності.   

 3.11. При виявленні пошкодження, порушення  чи відсутності засобів контролю на 

РРО негайно припинити застосування РРО і негайно повідомити про все "Виконавця".

 3.12. Використовувати витратні матеріали (контрольні стрічки для РРО) тільки 

належної якості, з метою не погіршити технічних стан РРО і зберегти  інформацію на 

контрольних стрічках і звітах.          

 3.13. Не допускати до виконання сервісних робіт сторонніх осіб і призначити 

працівників відповідальних за застосування РРО.       

 3.14. Своєчасно  сплачувати  "Виконавцю" за ремонт та сервісне обслуговування РРО.

 3.15. Проводити кодування найменування, ціни, кількості товарів (послуг) згідно 

вимог ДПА України.          

 3.16. Повідомляти письмово "Виконавця" про зміну режиму роботи, про припинення 

або тимчасову зупинку робіт торгових точок, про переміщення обладнання, яке знаходиться 

на сервісному обслуговуванні протягом 5-ти днів після настання події.  

 3.17.  " Замовник" зобов'язаний  доставити в сервісний центр "Виконавця" РРО для 

зняття пломб в разі припинення  роботи РРО та розторгнення договору.      

          

4. ПОРЯДОК  ВИКОНАННЯ  РОБІТ 

 4.1.   Обслуговування РРО здійснюється "Виконавцем" за місцем знаходження РРО. 

Ремонт РРО, несправних блоків (вузлів, складових частин) виконується в умовах дільниці 

"Виконавця", після розпломбування РРО спеціалістами ПрАТ "ЧРМК".  Прийняття в ремонт 

РРО і його складових частин проводиться на підставі квитанції виданої "Виконавцем".   

4.2. Транспортування РРО або несправних блоків (вузлів, складових частин) на 

підприємство "Виконавця" для виконання ремонту, а також транспортування з підприємства 

"Виконавця" до "Замовника" та пов'язані з цим витрати (транспорті),  проводиться  силами і 

засобами "Замовника".            

 4.3. Факт належного виконаних робіт  за цим договором і відсутністю претензій у 

"Замовника"  підтверджується  актом здачі-прийняття  робіт, який підписується  



уповноваженими  представниками сторін.  В разі, якщо виконані роботи не відповідають 

умовам укладеного Договору, "Замовник" протягом  10 (десяти) робочих днів з моменту 

передання йому Виконавцем Акту здачі-прийняття  робіт зобов'язаний надати Виконавцеві 

претензію. Якщо у десятиденний строк, з моменту передання Акту здачі-прийняття  робіт 

Виконавець не отримує письмову вимогу про усунення недоліків в роботах та/або  

доповнення виконаних робіт  або підписаний Замовником Акт здачі-прийняття  робіт, роботи 

вважаються виконаними якісно, у повному обсязі та належним чином згідно умов Договору 

та прийнятими Замовником, тому  підлягають оплаті на умовах даного Договору.    

 4.4. Спеціалісти "Виконавця" проводять обслуговування та ремонт зазначеної у 

договорі техніки згідно внутрішнього розпорядку роботи підприємства.   

 4.5. "Виконавець"  несе відповідальність за стан РРО з моменту прийняття  в ремонт і 

до   моменту видачі  його з ремонту.         

 4.6. У випадку неможливості провести  роботи по технічному обслуговуванню з вини 

"Замовника" (закрите торгове місце, немає доступу до РРО, не повідомлено про переміщення 

РРО), робота вважається виконаною "Виконавцем" i оплачується в повному обсязі за весь 

період, на підставі даного договору в розмірі узгодженого в Додатку №1  місячного платежу 

і незалежно від факту підписання сторонами акту виконання робіт.     

 4.7.  "Виконавець" не несе відповідальності за технічних стан дротових та 

бездротових ліній зв'язку мобільних та інших операторів, які використовуються передачі 

даних на сервер ДПС України.          

      

5. УМОВИ  РОЗРАХУНКУ 

 5.1. Обслуговування РРО проводиться тільки при відсутності будь-якої заборгованості  

"Замовника" перед  "Виконавцем".   "Замовник" оплачує "Виконавцю" за сервісне 

обслуговування щомісячно та сплачує за ремонт РРО, згідно рахунків-фактури та цього 

Договору, в термін не пізніше 20 (двадцятого) числа   поточного місяця.   "Замовник" має 

право здійснити попередню оплату за обслуговування РРО. Кошти, що надходять за 

обслуговування на рахунок "Виконавця", зараховуються в першу чергу в якості погашення 

існуючої заборгованості "Замовника" перед "Виконавцем", якщо така заборгованість існує.

 5.2.  Вартість запасних частин (в післягарантійний період) в суму Договору не входить 

і сплачується окремо згідно акту виконаних робіт. Вартість засобів контролю для 

опломбування РРО не входить в суму даного договору.     

 5.3.  В період   консервації  РРО  "Замовник"   сплачує    "Виконавцю"   щомісячно   

96,00   грн   (з ПДВ)    від    суми технічного обслуговування за кожну одиницю обладнання. 

 5.4. При несвоєчасній оплаті "Замовником" робіт по обслуговуванню та простроченні 

оплати більш ніж на 10 календарних днів, "Виконавець" має право призупинити в 

односторонньому порядку проведення обслуговування до погашення заборгованості та  

заблокувати адміністрування  РРО  в еквайрі.       

 5.5.  Повторна  активація  облікового запису  реєстратора розрахункових операцій,  

адміністрування якого  зупинено   за письмовою заявою  ЦСО Замовника  складає  180  грн. 

00 коп.  з ПДВ.          

 5.6. Надання послуг оформляється актом виконаних робіт, що складається та 

підписується обома Сторонами не пізніше 5 (п'ятого) числа після звітного місяця (за умови і 

відсутності претензій у Замовника щодо якості  робіт).      

   



 5.7. Вартість сервісного (технічного) обслуговування за місяць зазначається у 

специфікації, що є невід'ємною частиною цього договору, та складає суму виставлених, 

погоджених та підписаних Актів виконаних робіт в рамках даного Договору. Акти 

виконаних робіт є невід'ємними частинами даного Договору. Вартість робіт в період дії 

договору може змінюватись у зв'язку  з інфляцією, збільшенням вартості послуг 

інформаційного еквайра та інших обставин, що збільшують витрати "Виконавця" на 

виконання обслуговування.  "Виконавець"  сповіщає "Замовника" про зміну вартості послуг 

по обслуговуванню, шляхом надсилання "Виконавцю" додаткової угоди  до цього договору.  

У випадку згоди "Замовника" з новим розміром вартості послуг обслуговування, сторони 

підписують додаткову угоду до цього договору, в якій зазначено, з якої дати вартість послуг 

обслуговування  змінюється. У разі відмови Замовника" підписати  додаткову угоду про 

зміну вартості послуг  та не підписання "Замовником" цієї угоди протягом 10 календарних 

днів з її отримання, "Виконавець" має право припинити договір в односторонньому порядку.

 5.8. Оплата витрат "Виконавця" в випадку, якщо виклик майстра пов'язаний:  

 - з проведенням консультацій або інших робіт не пов'язаних з технічним 

обслуговуванням обладнанням,            

 - з помилковими, випадковими чи  хибними дія працівників "Замовника", що не 

пов'язані в технічним обслуговуванням чи ремонтом обладнання,      

 та відповідно  спричинило  реагування "Замовника" за такими викликами 

"Виконавця", здійснюється  "Замовником" згідно окремих рахунків "Виконавця".   

 5.9. Вартість ремонту визначається у відповідності з технологічними процесами на 

ремонт, з урахуванням вартості комплектуючих виробів.    

 5.10. "Виконавець" знаходиться  на   загальній системі оподаткування. 

 5.11. "Замовник" сплачує податок на загальній системі оподаткування, юр. особа - 

єдиний податок (з ПДВ, без ПДВ), фіз. особа - єдиний податок (з ПДВ, без ПДВ) (потрібне 

підкреслити).            

   

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 6.1. Сторони несуть взаємну відповідальність  за  невиконання   чи неналежне 

виконання  своїх  зобов'язань   за даним договором, відповідно  до його умов  і чинного  

законодавства. 

 6.2.  У випадку порушення "Замовником"  встановлених договором    строків оплати,  

"Виконавець" має право нарахувати пеню в розмірі  0,5 % від суми заборгованості за кожний 

день  прострочення платежів,  якщо інше не встановлено законодавством України. В разі 

заборгованості за "Замовником" більше трьох місяців "Виконавець" може  односторонньо 

розірвати даний договір з розпломбуванням РРО і повідомленням в ДПІ за місцем реєстрації  

РРО.  

 6.3. За невиконання або  не належне    виконання зобов'язань  до " Виконавця" 

застосовуються  штрафні санкції в розмірі  подвійної облікової ставки НБУ,   протягом 

зазначеного терміну.          

 6.4. В усіх випадках  коли з вини однієї із сторін  відбулись втрати або пошкодження  

майна (матеріали, запасні частини, інструменти, оснащення та інше) остання відшкодовує 

нанесені збитки іншій стороні, сплачуючи вартість майна і усуває своїми засобами 

пошкодження  або оплачує вартість  ремонту.       

   



 6.5. Відповідальність за  технічний стан і відповідність РРО еталонному зразку  з дати 

припинення, розриву чи тимчасової зупинки дії Договору  несе "Замовник". В цьому випадку 

засоби контролю, встановлені на РРО, втрачають дійсність та підлягають зняттю.  

           

7. ФОРС-МАЖОР 

 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 

зобов'язань за договором, якщо це невиконання виникло в наслідок  непереборної сили ( 

пожежа, повені, землетруси, тощо), і якщо ці обставини  безпосередньо впливали на 

виконання договору, а також зміни законодавства або рішення  органів державної влади,  

перешкоджаючих або забороняючих реалізацію яких-небудь зобов'язань  або умов за даним 

договором.   

 7.2. При настанні і припиненні форс-мажорних обставин, сторона, яка зазнала  впливу 

таких обставин, зобов'язана повідомити іншу сторону в 5-ти денний термін. На час дії форс-

мажорних обставин виконання договору припиняється. Форс-мажор автоматично продовжує 

термін таких виконання зобов'язань за даним договором на час дії.     

           

8. ТЕРМІН  ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ 

 8.1. Даний договір вступає в дію з моменту його підписання уповноваженим 

представниками  сторін і діє до 31 Грудня 2020 р.  

 8.2.  Договір може бути достроково розірваний на вимогу однієї із сторін в разі 

невиконання іншою стороною  своїх зобов'язань, після  письмового попередження іншої 

сторони за 1(один) місяць до дня розірвання Договору.  

 8.3.  В разі розірвання Договору,  "Замовник"  повинен  з "Виконавцем" провести 

звіряння розрахунків  і на протязі 5-ти банківських днів після розірвання договору чи 

підписання акту провести  повний розрахунок згідно з актом звіряння розрахунків.  

"Виконавець"  повідомляє ДПІ про розірвання договору на ТО в односторонньому порядку, 

та знімає з себе  обов'язки  по підтримці РРО в робочому стані.     

 8.4. Якщо "Виконавець" і "Замовник"  не мають претензій один до одного і ні одна із 

сторін за місяць до закінчення строку договору не повідомила другу сторону про його 

розірвання чи зміну, то термін дії даного договору  продовжується, на зазначених в цьому 

пункті умовах, на кожен наступний календарний рік.    

           

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ 

 9.1. Цей Договір складений  в двох примірниках, один з яких зберігається у 

"Замовника", а другий - у "Виконавця".         

 9.2. При зміні найменування, юридичної адреси, фактичної адреси, адреси 

розташування РРО, банківських реквізитів, умов оподаткування "Замовник" зобов’язаний в 

п’ятиденний термін письмово повідомити "Виконавця".    

 9.3. В разі неповідомлення відомостей в установлені строки згідно  п. 7.2. та п. 9.2 

"Замовник" відшкодовує  "Виконавцю"  збитки, понесені "Виконавцем"  у зв'язку з таким не 

повідомленням.          

 9.4. Всі розбіжності при укладанні договору, зміні і виконанні його вирішуються  

сторонами за взаємною домовленістю в строки, що вказуються ініціюючою стороною, але  

не більш ніж один місяць. В випадку, коли такі розбіжності не врегульовані в добровільному 

порядку, вони підлягають розгляду Господарським судом України за місцем знаходження 

"Виконавця".  



 9.5. Виконавець ознайомлений з вимогами Закону України "Про захист персональних 

даних" та надає згоду на зібрання, зберігання та обробку персональних даних.  

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН         

  

            

РЕКВІЗИТИ "ВИКОНАВЦЯ": 

14017, м.Чернігів,вул. Івана Мазепи, 58 

Тел.диспетчера: (0462) 67-77-76  93-56-93; 

бух. 675-553 

Тел./факс (0462) 678-248,  Код  02132645  

Р/р UA583531000000026000000401,  

ПАТ  Полікомбанк, м. Чернігів, 

 МФО353100     
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