Договір № £ £
про сумісну діяльність
м. Кременець

« /6у> гксО&п-сл

2 0 18 р о к у

ДПРЧ-5 Управління ДСНС України у Тернопільській області , назване у подальшому
(Сторона-1), в особі начальника ДПРЧ-5 Управління Ганжуся Івана Петровича, що діє на підставі
Положення про ДПРЧ-5 Управління ДСНС України у Тернопільській області та Лопушнянська
об’єднана територіальна громада, названа у подальшому (Сторона-2), в особі голови ОТГ Стецюк
Олександр Федоровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», надалі
разом за текстом Договору «Сторони», уклали цей Договір про нижче:
1. Предмет і мета договору
1.1.
Сторони за Договором зобов'язуються шляхом об'єднання зусиль і засобів спільно діяти з
метою гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації' наслідків аварій, катастроф,
стихійного лиха, а також здійснення заходів із запобігання пожежам та нещасних випадках на них.
Предметом спільної діяльності є створення, організація і діяльність місцевої пожежної команди (в
подальшому МПК).
1.2.
Сторона-1 передає, а Сторона-2 приймає в безоплатне користування пожежний автомобіль
ЗІЛ АЦ-40 130(63)Б укомплектований пожежно-технічним обладнанням згідно комплектації,знаходиться
на балансі ДПРЧ-5 Управліїїня ДСНС України у Тернопільській області.
Балансова вартість Майна що передається становить 31604 грн. Майно передасться з метою
організації та функціонування місцевої пожежної команди.
2. Умови передачі та повернення майна
2.1.
Сторона-2 вступає у строкове безоплатне користування майном у термін, указаний у
Договорі, але не раніїде дати підписання сторонами Договору та акта припинення - передачі Майна 22.
Передача Майна в тимчасове користування не тягне за собою виникнення в Сторони-2 права
власності на це Майно. Власником Майна залишається ДПРЧ-5 Управління ДСНС України у
Тернопільській області, а Сторона-2 користується ним протягом строку, вищезазначеного Договором.
2.3.
У разі припинення дії цього Договору Майно повертається Стороною-2, Стороні-1.
Сторона-2 повертає Майно Стороні-1 в порядку аналогічно, встановленому цим Договором, при
передачі майна Стороні-2. Майно вважається повернутим власнику з моменту підписання сторонами акта
приймання-передачі.
2.4.
Передача у користування та повернення Майна, складання акта приймання-передачі Майна
проводиться комісією, яка створюється з представників Сторін.
3. Права та обов'язки Сторін
3.1.
Сторона 1 зобов’язується:
3.1.1. Передати Стороні-2 в користування Майно згідно з цим Договором за актом приймання передачі Майна, який підписується одночасно з цим Договором.
3.1.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Стороні-2 користуватися Майном на умовах цього
Договору.
3.1.3. У випадку реорганізації Сгорони-2 до припинення чинності цього Договору, переукласти цей
Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати таким.
3.1.4. Проводити облік необоротних видів Майна, що відпрацювало встановлені терміни та
непридатне для використання, про що письмово повідомляти Сторону-2 в грудні коленою року.
3.2.
Сторона-1 має право:
3.2.1. Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання майна, переданого в
тимчасове користування за цим Договором.
3.3.
Сторона 2 зобов’язується:
3.3.1. Забезпечити збереження отриманого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню.
3.:>.2. Своєчасно здійснювати ТО пожежного автомобіля і засобів зв'язку.
3.3.3. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати отримане Майно не менше за
його балансову вартість станом на «16» жовтня 2018 року, в порядку, визначеному чинним
законодавством.

Вразі продовження договору, постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк користування майно було застраховане.
3.3.4. У разі припинення або розірвання Договору повернути Стороні-1 отримане майно, у
належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в користування, з урахуванням фізичного
зносу, та відшкодувати збитки, у разі погіршення стану або втрати (повної або його частини)
отриманого Майна з вини Сторони-2, згідно наданої його кількості, комплектації і чисельності,
зазначеній в переліку Майна по інвентаризаційних відомостях на момент передачі.
3.3.5. У разі пошкодження Майна наданого Стороною-1, внаслідок природних-стихійних явищ, всі
затрати на відновлення Майна бере на себе Сторона-2.
3.3.6. Експлуатація пожежної техніки, пожежно-технічного обладнання, майна, будівель та споруд,
організація несення гарнізонної та караульної служби, підготовка особового складу здійснюється у
відповідності до нормативно-правових актів, що діють в системі ДСНС.
3.4.
Сторона-2 має право:
3.4.1. Використовувати передане Майно відповідно до його призначення та умов Договору.
3.4.2. З дозволу Сторони-1 проводити технічне переозброєння майна, що зумовлює підвищення його
вартості.
3.4.3. Вносити пропозиції Стороні-2 по списанню окремих видів Майна, що відпрацювало
встановлені терміни.
4. Ведення спільних справ
Ведення спільних справ за Договором здійснюється Сторонами за їх спільною згодою.
42.
Рішення приймаються на зборах представників Сторін.
4.3.
Всі фінансові операції по сумісній діяльності Сторін здійснюються через розрахунковий
рахунок Сторони-2.
4.4.
Сторона-2 має право залучати для виконання своїх зобов'язань за Договором третіх осіб,
беручи на себе відповідальність перед Стороною-1 за їхні дії.
4. і

5. Строк дії Договору, умови зміни та припинення Договору
5.1.
Цей Договір укладено строком на 1 рік, та діє з «16» жовтня 2018 року до «16»
жовтня 2018 року включно.
5.2.
Умови цього Договору зберігають силу протягом всього терміну його дії.
5.3.
Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємною згодою сторін і
дійсні у випадку, коли вони викладені у письмовій формі та підписані обома Сторонами.
5.4.
За ініціативою Сторони-1 цей Договір може бути розірвано у випадку реорганізації У
ДСНС України у Тернопільській області по мотивах зміни економічної ситуації у країні,
безперспективності та недоцільності ведення спільної діяльності, а також у випадку неможливості
здійснення своєї діяльності на принципах самоокупності і самофінансування.
5.5.
У разі припинення або розігрівання Договору поліпшення переданого Майна, здійсненні
Стороною-2 за рахунок власних коштів, які можна відокремити від переданого Майна, не завдаючи
йому шкоди, визнаються власністю Сторони-2, поліпшене орендоване Майно, яке неможливо
відокремити від переданого Майна без заподіяння йому шкоди, компенсації не підлягають і є
власністю Держави. Вартість невід'ємних покращень переданого Майна, здійснених Стороною-2 за
згодою, або без згоди Сторони - 1, після припинення (розірвання) цього договору, компенсації не
підлягає.
5.6.
У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору після
закінчення строку його чинності протягом одного місяця, Договір вважається щорічно продовженим на
той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором, з урахуванням змін у
законодавстві на дату продовження цього Договору.
6. Відповідальність Сторін
6.1.
Сторони за Договором несуть відповідальність у відповідності до законодавства України.
6.2.
Договір може бути розірваний за заявою однієї зі Сторін у випадку невиконання другою
Стороною своїх зобов'язань. У цьому випадку всі невигідні наслідки розірвання покладаються на
винну Сторону.
6.3.
За порушення умов Договору винна Сторона відшкодовує спричинені цим збитки, в порядку,
передбаченим чинним законодавством.
7. Порядок вирішення суперечок

7.1. Всі суперечки між Сторонами, з якими не було досягнуто згоди, розглядаються у
відповідності до законодавства України у господарському суді.
7.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Договором повинні бути розглянуті
Сторонами протягом десяти днів з моменту отримання претензії.
8. Додатки
8.1. Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною. До Договору додаються:
• Акт приймання-передачі переданого Майна.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ 1 РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Сторона-1: ДПРЧ-5 Управління ДСНС України у Тернопільській області, 43001,
м. Кременець, вул. 107 Кременецької дивізії 49а, Код за ЄДРПОУ 38117426, ДКСУ м. Київ, МФО
820172, р/р 35222284082200
Сторона-2: Лопушненська об’єднана територіальна громада, 47054, Тернопільська область
Кременецький район, с. Лопушне, Код за ЄДРПОУ 04395716, ДКСУ м. Київ, МФО 820172, р/р
31527091909673

Лопушненської
територіальної
О.Ф.Стецюк

