
Договір № _____ 

на проведення оцінки  

м. Київ                                           «_____» _____________ 2021 р. 

 

Суб'єкт оціночної діяльності _________________________________ (в подальшому ВИКОНАВЕЦЬ), в 

особі директора ____________________, яка здійснює свою діяльність на підставі Статуту та Сертифікату 

суб’єкту оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України від ________ р. 

№________________, є платником єдиного податку (не платник ПДВ), з одного боку, та  

ПрАТ УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"  (в подальшому ЗАМОВНИК), в особі Голови 

Правління Д.О. Грицути та Заступника Голови Правління Калити В.І.., що діють на підставі Статуту, 

з іншого боку, разом надалі – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір на проведення 

оцінки (далі – Договір) про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов’язання щодо проведення 

оцінки  майна згідно переліку наведеному в Додатку до даного Договору.  

1.2. Вид вартості – справедлива вартість згідно з МСФЗ. 

1.3.  Мета оцінки – для цілей бухгалтерського обліку.  

1.4. Термін виконання робіт 10 робочих днів з моменту надання вихідних даних для проведення 

незалежної оцінки та отримання авансу. 

 

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

2.1. Вартість робіт та порядок розрахунків визначаються відповідними Додатками до даного 

Договору. 

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН  

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов‘язаний виконати оцінку майна станом на дату визначену відповідним 

Додатком  до даного Договору. 

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний виконати Звіт про оцінку згідно з Законом України "Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність"; Міжнародних стандартів оцінки, 

Національних стандартів оцінки, інших нормативно-правових актів України, що регулюють оціночну 

діяльність.  

3.3. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за наслідки та збитки, які виникли в результаті 

використання Звіту з метою, відмінною від зазначеної в п. 1.3. Договору. 

3.4. ЗАМОВНИК зобов'язаний надати ВИКОНАВЦЮ можливість огляду об'єктів оцінки та всю 

необхідну інформацію для виконання робіт з оцінки майна згідно з вимогою останнього. Термін 

виконання робіт автоматично продовжується на період затримки в разі несвоєчасного надання 

необхідної інформації. 

3.5. ВИКОНАВЕЦЬ та ЗАМОВНИК зобов'язані забезпечити конфіденційність інформації при 

виконанні Положень цього Договору. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується забезпечити конфіденційність 

інформації, отриманої від ЗАМОВНИКА, та всіх висновків, які містяться в Звіті про оцінку. 

 

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ 

4.1. По закінченню робіт ВИКОНАВЕЦЬ передає ЗАМОВНИКУ Звіт про оцінку у двох 

екземплярах, оформлений згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність", Міжнародних стандартів оцінки, Національних стандартів оцінки. 

4.2. Одночасно з передачею Звіту про оцінку ВИКОНАВЕЦЬ подає всю інформацію щодо об'єкта 

оцінки, яка була зібрана ним в процесі виконання роботи та Акт прийому-передачі робіт. 

4.3. Згідно до п.3.5. Договору ВИКОНАВЕЦЬ знищує електронну та паперову версію Звіту про 

оцінку, розрахунки та чернетки по даній роботі після закінчення робіт.  

4.4. Роботи, необумовлені Договором, можуть бути виконані на прохання ЗАМОВНИКА за окрему 

плату по додатковій угоді. 

4.5. У випадку, коли виконана робота не відповідає умовам Договору, протягом п'яти днів після 

її завершення ЗАМОВНИК повинен надати мотивовану відмову від приймання виконаних робіт у 

вигляді акту із зазначенням необхідних доробок і термінів їх виконання. Якщо у визначений термін 

ВИКОНАВЕЦЬ не отримає підписаний акт здачі-приймання або мотивовану відмову, робота 

вважається прийнятою з виконанням усіх умов Договору. Аванс за виконані роботи ЗАМОВНИКУ не 

повертається. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 



5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання умов Договору Сторони несуть 

відповідальність в порядку, встановленому чинним законодавством. 

5.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків по цьому 

Договору в зв'язку з неналежним виконанням ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань, зазначених в п. 3.4 

Договору. 

6. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

6.1. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін. 

6.2. У випадках порушення однією із Сторін зобов'язань за цим Договором, інша Сторона має 

право розірвати його в односторонньому порядку. 

 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Договір діє з моменту його підписання до моменту повного виконання Сторонами своїх 

зобов'язань.  

7.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні Договори 

та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу. 

7.3. Всі виправлення за текстом Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх 

посвідченні Сторонами в кожному окремому випадку. 

7.4. Сторони зобов'язуються при виконанні Договору підтримувати ділові контакти та вживати 

всі необхідні заходи для забезпечення ефективності та розвитку їх спільних зв'язків. 

7.6. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для 

кожної із Сторін. 

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

 

ЗАМОВНИК: 

ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС 

ГРУП»   

04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 44 

IBAN:UA483052990000026507046800607 

в ПАТ КБ Приватбанк 

Код ЄДРПОУ 24175269 

Тел.: +38(044)-207-72-72 
 

Голова Правління    

 

___________________________ Грицута Д.О. 

 

Заступник Голови Правління  

  

_________________________ Калита В.І. 

 
М.П.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток №1  

до Договору № ___ від _____________ 2021 року 

 

 

Суб'єкт оціночної діяльності _________________________________ (в подальшому ВИКОНАВЕЦЬ), в 

особі директора ____________________, яка здійснює свою діяльність на підставі Статуту та Сертифікату 

суб’єкту оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України від ________ р. 

№________________, є платником єдиного податку (не платник ПДВ), з одного боку, та  

ПрАТ УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"  (в подальшому ЗАМОВНИК), в особі Голови 

Правління Д.О. Грицути та Заступника Голови Правління Калити В.І.., що діють на підставі Статуту, 

з іншого боку, разом надалі – Сторони, а кожна окремо – Сторона, склали даний Додаток №1 (надалі – 

Додаток) до Договору№ ____ на проведення оцінки від _____________ 2021 року (надалі – Договір) 

1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов’язання виконати роботи з 

проведення оцінки наступних об’єктів:  

Перелік майна, що оцінюється: 

№ п/п Назва Площа 

 Нерухомість:  

1   

2   

3   

4   

 

2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний виконати оцінку майна станом на ___________2021 р. 

3. Вартість робіт, зазначених у п.1. Додатку, визначається за домовленістю Сторін у розмірі 

________________ грн. (________________________________) без ПДВ. ВИКОНАВЕЦЬ є платником єдиного 

податку 3 групи за ставкою 5%, не є платником ПДВ. 

4. Оплата за виконану роботу здійснюється в безготівковій формі на розрахунковий рахунок 

ВИКОНАВЦЯ: ________________________________________. 

5. ЗАМОВНИК має право не підписати Акт прийому-передачі робіт, при цьому надавши 

ВИКОНАВЦЮ письмову обґрунтовану відмову від підписання таких Актів. 

6. Додаток складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для 

кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору. 

7. Адреса та реквізити Сторін: 

 

ЗАМОВНИК: 

ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС 

ГРУП»   

04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 44 

IBAN:UA483052990000026507046800607 

в ПАТ КБ Приватбанк 

Код ЄДРПОУ 24175269 

Тел.: +38(044)-207-72-72 
 

Голова Правління    

 

___________________________ Грицута Д.О. 

 

Заступник Голови Правління  

  

_________________________ Калита В.І. 

 
М.П.                           

 

ВИКОНАВЕЦЬ: 
  

 


