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договIр м 04/22
про надання послуг з

проведення експертноi оцiнки
/1 lусч 2022 року

Охтирська загzlльноосвiтня школа"I-III ступенiв J$ 1 Охтирськоi MicbKoi ради в
особi Е?циl|0?а lll,yJ4}t/,///Lo 1 // (далi-Ъu*о""ик), який дiс
згiдно'Сfатутуi з озгlдно'Utатуту, з однiёi сторони та ЕкспеРТ Кl.чмай Мирослав Миколайович,
який дiс на пiдставi свiдоцтва про державну ресстрацiю фiзичноТ особи-пiдприемця
cepiT в01 J\Ъ 0252|2 та сертифiкату суб'екта оцiночноi дiяльностi Ns 896/20 u"дu"о.о
02 жовтня2020 року Фондом Щержавного майна УкраТни, з другоi сторони, укJI€tли
мiж собою цей Щоговiр про наступне:

. |.Предмет Щоговору
1 .1 . Замовник дорrIае, а Експерт приймае на себе обов'язок Еадати послуги з

проведення ек_спертноi оцiнки нерухомого майна н€UIежного Замовнику -нежитлового приtr4iщення за адресою: м. Охтирка вул. Перемоги, 2 загалъною
площею 72,1 м 2 для розрахунку орендноi плати ( под .u ДК О2|:29|5 7|з19000-7
eкcпepTнi посrryги).

2. BapTicTb послуг i порядок розрахункiв
2.1. Загальна сума Щоговору становитъ 1300100 .р". 1Ол"у ,".""у триста гривень
00 копiйок), ПЩВ не передбачено.
2.2. Розрахунки за наданi послуги здiйснюються у порядку, встановленому
Бюджетним кодексом Украiни за фактом наданих ПосJý/. ..iдrrо рахунку та Дкту
приймання-передачi наданих послуг, пiслtя пiдписан"" СТоронами Дпту пiиймання-
передачi наданих послуг з вiдстроченнrlм платежу до 30 банкiвсьп"" д"iu. У разiзатримки бюджетного фiнансування розрахунки за наданi послуги здiйснююiъся
протягом 10 банкiвських днiв з дати отриманнrIч Замовником бюджетного
призначення на фiнансування наданих послуг на свiй реестрацiйний рахунок.2,з, ЗдаваннЯ посJIуг Експертом та приймання ik резулътатiв Замовником
оформлюеться Актом прийманнr-rr.р.дЙ наданих посл)д, який пiдписуеться
ПОВНОВаЖНИМИ ПРеДСТаВНИКаМИ CToPiH ПРОтягом З (трьох) робочих днiв пiсля
фактичного надаЕня посJIуг.
2.4. Пiдписання Акта приймання-передачi наданих посJt)iг представником
замовника е пiдтвердженням вiдсутносri.rреr."зiй з його боку. 

J

_ 3.Права та обов'язки cTopiH
3,1 ,ЕксперТ зобов'язаний викоцати оцiнку на протязi десяти днiв з момёнту

наданнrI йому необхiдноi для проведення оцiнки iнфрмацiТ.
3,2, Експерт зобов'язаний за вимогою Замовника давати пояснення вiдносно

представленого звiту, процесу оцiнки та об'екта оцiнки.
З,З, Експерт не несе вiдповiдальностi за наслiдки, що виникJIи внаслiдок

використання результатiв оцiнки з метою, що не була предметом Щоговору.
3,4. Замовник зобов'язаний сприяти наданню BcicT необхiдноТ iнформацil'про об'ект
оцiнки, що вiдповiдно до дiючого законодавства повинна знаходитися у власника,
або У органiв, що уповноваженi керувати оцiнюваним майном. ?

3,5, Якщо в процесi роботи Експерта виrIвлена потреба у проведеннi пьвноi абочастковот iнформацii майна, аудиторськот перевфки, uoo поновлення
бухгалтеРськогО облiкУ ЕксперТ маС правО u"*u.ui" прЬведення таких робiт.Вказанi роботи викоЕуються за рахунок замовIlика. ТермirгдiТ Щоговору при fiboMyавтоматИчно проДовжустьСя на перiОд виконаннj{ таких робiт.



4. Порядок прийому-передачi наданих послуг
4.1. TepMiH наданНя,послуг за .Щоговором - десять днiв з моменry пiдписання
цього Щоговору
4.2 По завершенню надання посJIуг Експерт пёредае Замовнику звiт про експертну
оцiнку, оформлений у встановленому порядку. Експерт на вимоry Замовника дае
роз'яснення щодо звiту.
4.2. Одночасно з передачею звiту про експертну оцiнку Експерт подае всю
iнформацiю щодо об'екта експертноТ оцiнки, Що була зiбрана в процесi надання
послуг, та Акта прийому-передачi
зобов'язаний в тижневий

эредач1 наданих послуг по ексцертнiй оцiнцi. Замовник
TepMiH направити Експерry пiдписаний Акт прийому-

передач1 наданих посJryг по експертнiй оцiнцi об'скта або мотивовану вiдмову про
його пiдписання. в разi вiдмови Замовник повертае Експерry всю iнформацiю щодо
об'скта експертноТ оцiнки.

5.1 У випадку r,ору-ення iJНШЩЖ"";;lУ"iдповiдальнiсть, визначену
цим Щоговором та (або) чинним законодавством Украiни.
5.2. Порушенням !оговору е його невиконання або ненalпежне виконання, тобто
виконаннjI з порушеннrIм умов, визначених змiстом цього Щоговору.
5.З. Сторона не несе вiдповiдалtьностi за порушення ,Щоговору, якщо воно ст€Lлося не
з iT вини (умислу чи необережностi).
5.4. Сторона вважа€ться невинуватою i не несе вiдповiдальностi
ЩоговорУ, якщо вона доведе, що вжила Bcix з€Lлежних вiд неi
нЕLIIежного виконаннrI цього Щоговору. n

6. TepMiH дiiЩоговору
6.1. Цей Щоговiр вважаеться укJIаденим i набирае чинностi з моменту його
пiдписання Сторонами та скрiплення печатками CTopiH та закiнчу.rr." 31
грудня 2022 року. /

6.2. Закiнчення строку цього Щоговору не звiльняе Сторони вiд вiдповiдальностi за
його порушеннrI, яке мitло мiсце пiд час дii цього !оговору.
6.З. ЦеЙ ЩоговiР може бути розiрваний тiльки за домовленiстю CTopiH, яка
оформлюеться додатковою угодою до цього Щоговору, або за рiшенням суду.

7. Юридичнi адреси cTopiH

ЕКСПЕРТ:
Кучмай М.М. код 1880918915
м. Охтирка, вул .Ярославського,4
р/р UА523З754600000260О700520 1 670
в АТ КБ <Приватбанк) код ЗЗ7546
еДРПОУ банку \4З60570

за порушення
заходiв щодо

ЗАМоВНИК:
Охтирська загаJIьноосвiтня школа I-III
ступенiв Nч 1 ОхтирськоТ MicbKoi ради
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