
6. Інші умови 

6.1. Цей Договір складений в 2-х примірниках на українській мові ( по одному для 
кожної сторони), кожен з яких має однакову юридичну силу. 
6.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що 
оформляється додатковою угодою до цього Договору. 
6.3.Сторони домовились, в разі порушення Замовником підпункту 2 п. 2.1. цього 
договору, Виконавець має право в одноособовому порядку розірвати цей Договір 
відшкодуванням за рахунок Замовника понесених фактичних витрат по виконанню 
замовлення про що письмово повідомляє Замовника на протязі 3 календарних днів. 
6.4. Обов'язковою умовою розірвання цього договору за взаємною згодою Сторін є 
проведення повних взаєморозрахунків за цим Договором, про що складається 
відповідний документ. 
6.5. Жодна з Сторін не має права передати свої права та зобов'язання по цьому 
Договору третій стороні без письмової згоди іншої Сторони. 
6.6. Цей договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2018 р. , а в 
частині фінансових розрахунків до їх повного виконання. 

Т.Адреси, банківські реквізити та підписи сторін 

Замовник Виконавець 

Комунальна установа Сумський 
навчально-виховний комплекс №16 
імені Олексія Братушки 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
дошкільний навчальний заклад" 
Сумської міської ради 

40020, м.Суми, вул. Шишкіна, б. 12 

тел. 615-115,245-496 

Код СДРПОУ 21102348 
Р/р 

м 
о 

КП"Сумське міське БТІ" Сумської 
міської ради 
40009, м.Суми, вул. Садова, б. 33 
Код СДРПОУ 03352478 
р/р 26001060497641 
в СФ ПАТ КП "Приватбанк" 
МФО 337546 
Загальна система оподаткування 

Афанасьєв 



держадміністрації складає 9996.48 грн. 48 коп.(дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яност 
шість гривень 48 коп.), в тому числі ПДВ 1666.08 грн. 08 коп. (одна тисяча шістсот 
шістдесят шість гривень 08 коп.). 

3.2. Взаєморозрахунки проводяться на протязі 5 банківських днів після закінчення 
надання послуг та уточнення їх обсягів і вартості. 
3.3.Оплата за послуги здійснюється за виписаними рахунками та актами виконаних 
робіт, що є невід'ємними додатками до цього договору, шляхом перерахування 
грошових коштів Замовника на поточний рахунок Виконавця. 

4. Порядок та строк надання послуг 
4.1. Виконавець надає послуги на протязі 20 календарних днів з моменту 
підписання цього договору. 
4.2. Після надання послуг Сторони підписують Акт про виконані послуги. 
4.3. У випадку виявлення самовільно збудованих, реконструйованих, 
перепланованих будівель, споруд; відкладення інвентаризації об'єкту з вини 
Замовника та в інших непередбачених обставинах, термін надання послуг 
подовжується на строк необхідний для закінчення згідно умов Договору. 

5. Відповідальність сторін і вирішення спорів 

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть 
відповідальність, визначену цим договором та чинним в Україні законодавством. 
Порушення зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання. Тобто 
виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. 
5.2. У випадку порушення терміну надання послуг, визначеного у п.п. 4.1. цього 
Договору, Виконавець сплачує Замовникові пеню в розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми вартості надання послуг за кожен день прострочення. 
5.3. У випадку порушення Замовником підпункту п. 2.1. цього Договору, що 
призвело до перенесення дати обстеження(інвентаризації) об'єкту, Замовник 
відшкодовує Виконавцю фактичні витрати пов'язані з виходом на місце 
обстеження (інвентаризації) об'єкту. 
5.4. У разі несвоєчасної оплати Замовником послуг Виконавця, Замовник сплачує 
Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого 
платежу за кожен день прострочення. 
5.5. Сплата Сторонами штрафних санкцій за цим Договорм або за законом не 
звільняє Сторони від обов'язку виконання договірних зобов'язань. 
5.6. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що 
виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом 
переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом 
переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю 
та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним в Україні 
законодавством. 
5.7. Сторони погодились,що їх персональні дані, які стали відомі під час укладання 
Договору включаються до баз персональних даних Сторін. 



ДОГОВІР №9438276 
на надання послуг 

"02. "УУ^О&ІЛЯ 2018 р. м.Суми 

Комунальне підприємство "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" 
Сумської міської ради в особі директора підприємства Афанасьєва Бориса 
Володимировича, що діє на підставі Статуту, надалі іменується Виконавець, з 
однієї сторони, та Комунальна установа Сумський навчально - виховний комплекс 
№16 імені Олексія Братушки "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад" Сумської міської ради в особі директора Стайко Олени 
Сергіївни, що діє на підставі Положення, надалі - Замовник , з другої сторони, 
керуючись чинним законодавством України уклали цей Договір про наведене 
нижче: 

1. Предмет договору 
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе 
зобов'язання по наданню послуг щодо проведення технічної інвентаризації з 
виготовленням технічного паспорту нежитлового приміщення Комунальної 
установи Сумського навчально - виховного комплексу №16 імені Олексія 
Братушки "Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - дошкільного навчального 
закладу" Сумської міської ради за адресою м. Суми,! вуя*; Шишкіна, 12, а Замовник 
зобов'язується прийняти виконані послуги та своєчасно і в повному обсязі 
сплатити Виконавцю вартість послуг. > д 3 

і 
2. Права та обов'язки Ст9|)ін 

2.1. Замовник зобов'язаний: 
- в момент підписання цього Договору , передати Виконавцю документацію 

необхідну для виконання послуг вказаних в п. 1.1. Договору; ^ 
- в разі проведення інвентаризації (обстеження)об'єкту, створити Виконавцю 

необхідні умови для виконання послуг, в тому числі надати вільний та доступний 
прохід до всіх будівель, споруд, приміщень, які підлягають обміру або 
обстеженню, забезпечити необхідне освітлення затемнених приміщень (підвали, 
горища, тощо), а також необхідні міри техніки безпеки при виконанні робіт в 
приміщеннях виробничого характеру; 

- прийняти надані послуги в строк не пізніше 5 днів після закінчення надання 
послуг і здійснити розрахунок за неї. 
2.2. Виконавець зобов'язаний: 

- виконати та передати Замовнику надані послуги в обумовлений Договором 
строк із дотриманням належної якості. 
2.3. Виконавець має право: ; 

- вимагати від Замовника прийняття наданих послуг виконаних згідно умов 
цього договору та відшкодування вартості послуг. 

3. Вартість послуг і порядок оплати 
3.1. Загальна вартість послуг обчислюється Виконавцем на підставі тарифів на 
надання таких послуг, затверджених Головним управлінням економіки обласної 


