Договір про С-ПІВробІТЕИЦТВО
«

№

1^

"

січня 2021 року

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Львівській області в особі начальника-ГУ ДСНС України у Львівській області Кагітіна
Юрія Івановича, що діє на підставі Положення, 17 державна пожежно-рятувальна
частина Головного управління Державної слз^би України з надзвичайних ситуацій у
Львівській області в особі т.в.о. начальника Бенька Михайла Ігоровича, що діє на
підставі Положення, загін місцевої пожежної охорони «Жовківщина» ДобросинськоМагерівської сільської ради в особі начальника загону Верещака Василя
Миколайовича, що діє на підставі Положення, які у подальшому при спільному
згадуванні іменуються як Сторони, уклали даний договір про таке.
1. Предмет договору
1.1. Предметом договору є співробітництво між Сторонами щодо організації
діяльності місцевих та добровільних пожежних команд, яке реалізується шляхом
об’єднання сил і засобів з метою поьфащення ряту'вальної справи, надання допомоги
під час ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру,
гасіння пожеж, та впровадження комплексу заходів взаємодії у сфері цивільного
захисту на території (в межах) Добросинсько-Магерівської сільської ради,
Жовківської міської ради, Куликівської сільської ради та Рава-Руської міської ради.
1.2. Підписанням цього договору Сторони підтвердж^тоть, що інтересам кожної
з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі злагодженого виконання
окремих завдань з передачею відповідних ресурсів.
1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов'язуються буду^вати свої
взаємовідносини на принципах законності, добровільності, прозорості та відкритості,
взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.
2. Напрямки взаємного співробітництва
2.1. Надання можливості підвищення кваліфікації (організація кавчанііг)
працівників добровільної пожежної команди у відповідних підпорядкованих
підроздшах Головного управління Державної служби України з надзвичайііїїх
ситуацій у Львівській області, які отримали ліцензію та надають такі послуги.
2.2. Організація проведення спільних навчань (тренувань) та інших заходів, для
відпрацювання і покращення практичних навичок взаємодії Сторін, з метою
застосування їх під час ліквідації надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж тощо.
2.3. Впровадження (надання допомоги щодо план^’вання) комплексу заходів
цивільного захисту, організація спиіьного проведення аналізу ДобросинськоМагерівської сільської ради, Жовківської міської ради, Куликівської сільської ради та
Рава-Руської міської ради, на підставі визначених загроз та техногенного
навантаження її.
2.4. Спільне, з урах>^ванням потреб і ?,іожливостей Сторін, удосконалення
матеріально-технічної бази, вхлючаьочи можливість передачі у строкове безоплатне
користування устаткування та обладнання (рухомого майна), з метою використання
його виюїючно для ліквідації надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж відповідно до
умов та на виконання цього договору.
2.5. Співробітництво в інпіих напрямах на основі взаємної зацікавленості
Сторін.
2.6. Сторони зобов’язуються діяти на засадах взаємної вигоди для досягнення
цілей, визначених цим договором. Діяльність Сторін за цим договором не передбачає

досягнення будь-якої спільної господарської мети та отримання прибутку.
3. Зобов’ язання Сторін
3.1. 17 державна пожежно-рятувальна частина Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області
зобов'язується:
3.1.1. Призначити контактну особу, яка буде відповідальною за зв’язок і
співробітництво з загоном місцевої пожежної охорони «Жовківщина» ДобросинськоМагерівської сільської ради та надання необхідної інформації, яка не є
конфіденційною з метою реалізації умов цього договору.
3.1.2. Враховувати пропозиції загону місцевої пожежної охорони «Жовківщина»
Добросинсько-Магерівської сільської ради щодо кітькості працівників місцевої
пожежної охорони, яким необхідно пройти (здобути) підвищення кваліфікації
(навчання), перепідготовку та забезпечити на належному рівні виконання
вищезазначених заходів.
3.1.3. За взаємним погодженням організовувати спільні навчання (тренування)
та інші заходи, для відпрацювання і покращення праісгичних навичок взаємодії
Сторін, з метою застосування їх під час ліквідації надзвичайних ситуацій та гасіння
пожеж, тощо.
3.1.4. Здійснювати заходи контролю щодо цільового використання наданого для
розвитку матеріально-технічної бази добровільної пожежної команди устаткування та
обладнання (рухомого майна).
3.1.5. Сприяти у проведенні, обумовлених цим договором (чи додатковими
угодами), заходів.
3.2 Загін місцевої пожежної охорони «Жовківщина» ДобросинськоМагерівської сільської ради зобов’ язується;
3.2.1. Забезпечити на належному рівні виконання заходів цивільного захисту/
покладених на спроможну територіальну громаду згідно норм чинного законодавства
в межах ввіреної території.
3.2.2. Призначити контактну особу, яка буде відповідальною за зв’язок і
співробітництво з 17 державною пожежно-ряіувальною частиною Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області
та надання необхідної інформації, яка не є конфіденційною з метою реалізації умов
цього договору.
3.2.3. Надавати списки працівників, яким необхідно пройти (здобути)
підвищення кваліфікації (навчання), перепідготовку.
3.2.4. За взаємним погодженням організовувати спільні навчання (тренування)
та інші заходи, для відпрацювання і покращення практичних навичок взаємодії
Сторін, з метою застосування їх під час ліквідації надзвичайних ситуацій та гасіння
пожеж тощо.
3.2.5. Прийняти для розвитку матеріально-технічної бази устаткування та
обладнання (рухоме майно), та забезпечити його цільове використання згідно умов
цього договору та відповідних додаткових угод.
3.2.6. Сприяти у проведенні, обумовлених цим договором (чи додатковими
угодами), заходів.
4. Дія договору та порядок його розірвання
4.1.
Цей договір вступає в дію з моменту його підписання і укладається
Сторонами на один рік. Строк дії договору може бути продовжений на рік, якщо
жодна із Сторін не виявила письмових пропозицій про його розірвання за місяць до

закінчення строку його дії.
4.2. Зміни та доповнення до цього договору мож)^ь бути внесені за взаємною
згодою Сторін, що оформлюється додатковими угодами до нього, які є його
невід'ємними частинами.
4.3. Будь-яка зі Сторін у праві розірвати цей договір у будь-який час, за умови
письмового інформування іншої Сторони не пізніше ніж за місяць до бажаної дати
його розірвання.
4.4. У разі виникнення спірних питань між Сторонами щодо умов цього
договору або заходів, які впроваджуються у його рамках, Сторони погоджуються
докласти всіх можливих зусиль. для того, щоб вирішити такі питання шляхом
проведення переговорів.
5. Пpи^dндeвi положення
5.1. На виконання окремих положень цього договору можуть укладатися
додаткові угоди, що є його невід'ємною частиною. Зміни і доповнення до договору
вносяться за взаємною згодою Сторін пшяхом укладання додаткових угод.
5.2. Договір укладається у трьох автентичних примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
5.3. Жодна із Сторін не має права без письмової згоди інших Сторін передати
третій особі свої права та обов'язки або їх частину за цим договором.
6. Реквізити та підписи Сторін
17 ДПРЧ ГУ ДСНС у Львівській області
80300, м. Жовква, вул. Львівська, 13,
р/р иЛ8482201720313271001201083444
Державної казначейської служби
у Львівській області
МФО 820172
СДРПОУ 38363497

ДПРЧ ГУ ДСНС

.1. Бенько

Загін місцевої пожежної охорони
«Жовківщина» ДобросинськоМагерівської сільської ради
80377, с. Добросин,
площа 40-річчя Перемоги,3
р/р_________________________________
Головне управління •
Державної казначейської служби
у Львівській області
МФО 820172
СДРПОУ 44049600
^ьник загону МПО «Жовківщина»
герівської

В.М. Верещак
ГУ ДСНС України у Львівській обла
79008, м. Львів, вул Підвальна, 6
р /р _________________________________ ^__________

Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172
'

і|івській області
Ю.І. Кагітін

Додаткова угода № І ^
до договору про співробітництво №/3~від

/І

.01.2021р.
« ?/ » січня 2021 року

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Львівській області в особі начальника ГУ ДСНС України у Львівській області Кагітіна
Юрія Івановича, що діє на підставі Положення;
17 державна пожежно-рятувальна частина Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області в особі т.в.о.
начальника Бенька Михайла Ігоровича, що діє на підставі Положення;
Загін місцевої пожежної охорони «Жовківщина» Добросинсько-Магерівської
сільської ради в особі начальника загону Верещака Василя Миколайовича, що діє на
підставі Положення;
які у подальшому при cпiльнo^^y згадуванні іменуються як Сторони, в рамках
Договору про співробітництво №/3"^У від Н .10.2021р. (далі — Договір) в рамках
децентралізації влади в Україні, підтримки територіальних громад, домовилися про
наступне;
1. 17 державна пожежно-рятувальна частика Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області в рамках п. 2.4, п. 3.2.5
Договору передає загону місцевої пожежної охорони «Жовківщина» ДобросинськоМагерівської сільської ради у безоплатне користування такі пожежні акгомобілі: АЦ40(131)137А, уласі 277958. номерний знак 7341 41. 1977 уоку випуску: АІІ-40(130)63Б.
шасі Р3306380. номерний знак 7340 41. 1993 року випуску, ЛП-40(130}63Б. шасі
882669. нометий знак 7338 41. 1973 року випуск^; (далі — пожежні автомобілі) з

метою використання їх виключно для ліквідації надзвїічайних ситуацій та гасіння
пожеж на території Добросинсько-Магерівської сільської ради, Жовківської міської
ради, Куликівської сільської ради та Рава-Руської міської ради (далі - цільове
призначеніія автомобіля).
2. Загін місцевої пожежної охорони «Жовківщина» Добросинсько-Магерівської
сільської ради приймає пожежні автомобілі у користування та зобов'язується
використовувати його виключно в межах Договору та їх цільового призначення ліквідації надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж.
3. Передача та прийом автомобілів оформляється відповідним Актом прийомупередачі, в яко?ду зазначається детальний опис та перелік майна яке передається
загону місцевої пожежної охорони «Жовківщина» Добросинсько-Магерівської
сільської ради в користування.
4. Загін місцевої пожежної охорони «Жовківщина» Добросинсько-Магерівської
сільської ради зобов'язується утримувати автомобіль у належному технічному стані,
забезпечувати його паливно-мастильними матеріалами у необхідному обсязі, та у разі
пошкодження або поломки автомобіля і пожежоїо-технічного обладнання відшкодовує
матеріальні витрати у повному обсязі.
5. Загін місцевої пожежної охорони «Жовківщина» Добросинсько-Магерівської
сільської ради зобов’язується застраховувати пожежні автомобілі шляхом укладення
договору про Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників
транспортного засобу на території України (ОЦЗ).
6. Загін місцевої пожежної охорони «Жовківщина» Добросинсько-Магерівської
сільської ради має забезпечити експлуатацію автомобіля за його цільовим
призначенням лише кваліфікованим персоналом, який пройшов відповідне навчання.

7. На вимогу Головного управліїшя Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Львівській області та/або 17 державної пожежно-рятувальної частини
Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Львівській області, для ліквідації масштабних надзвичайних ситуацій та гасіння
пожеж загін місцевої пожежної охорони «Жовківщина» Добросинсько-Магерівської
сільської ради має негайно передати пожежний автомобшь уповноваженій особі
Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Львівській області на строк ліквідації надзвичайної ситуації чи пожежі.
8. Пожежний автомобіль залишається власністю держави в особі Головного
управління Державної служби України з надзвичайних српуацій у Львівській області.
9. Пожежний автомобіль не може бути переданий в користування третій особі
без письмової згоди Головного управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Львівській області, оформленої відповідною додатковою угодою до
Договору.
10. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.
11. Дана Додаткова угода укладається у трьох автентичних примірниках, які
мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
17 ДПРЧ ГУ ДСНС у Львівській області
80300, м. Жовква, вул. Львівська, 13,
р/р иЛ8482201720313271001201083444
Державної казначейської служби
у Львівській області
МФО 820172
ЄДРПОУ 38363497

ьника 17 ДПРЧ ГУ ДСНС
щасті

Загін місцевої пожежної охорони
«Жовківщина» ДобросинськоМагерівської сільської ради
80377, с. Добросин,
площа 40-річчя Перемоги,З
р /р _________________________________
Головне >тіравління
Державної казначейської служби
у Львівській області
МФО 820172
Є І^ д ^ ^ 4 0 4 9 6 0 0

.Г Бенько

МПО «Жовківщина»
?оівської

В.М. Верещак
ҐУ ДСНС України у Львівській області
79008, м. Львів, вул Підвальна, 6
р / р ____________________________________________

Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172
ЄДРПОУ.,
дій області
Кагітін

АКТ ЛЬ І
арийому-передачі
в рамках додаткової угоди

від^.01.2021р.

« ?/ » січня 2021 року
17 державна пожежно-рятувальна частина Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області в
особі т.в.о. начальника Бенька Михайла Ігоровича, що діє на підставі
Положення, передає, а загін місцевої пожежної охорони «Жовківщина»
Добросинсько-Магерівської сільської ради в особі начальника загону Верещака
Василя Миколайовича, приймає наступне майно з метою використання його
для ліквідації надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж на території
Добросинсько-Магерівської сільської ради, Жовківської міської ради,
Куликівської сільської ради та Рава-Руської міської ради:
.

^

І

№ з/п І
І

Найменування

і Одиниці |Кількість
і виміру ^

І------------------------------- р ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- — -------

і

1

Пожежний автомобіль марки АЦ-40( 131)13 7А, шасі
'277958, номерний знак 7341 41, 1977 року випуску

шт.

І

Шолом

і

пгт.

ІКуртка

щт.

іВисувна драбина

піт.

іДрабина-палка

шт.

' Пожежна колонка

шгт-

,Водозбірник для пожежного насоса

шт.

‘ Розгалуження пожежне

шт.

‘ Рукав всмоктуючий діам. 125, 4м.
' ——

—
-

шт.
І

Рукав напірно-всмоктуючий діам. 75, 4м.

шт.

Сітка всмоктуюча

шт.

|

Напірний рукав діам. 77, 20 м ’

шт.

|

Напірний рз^ав діам. 66, 20 м

шт.

і

Напірний рукав діам. 51, 20 м

шт.

|

Ствол пожежний Б

шт-

Ствол пожежний А

шт.

Г-600

шт.

Ломи пожежні

шт.

Багор

шт.

--------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1-------------------

І

Зажим рукавний

шт.

.Затримка рукавна

шт.

Рятувальна мотузка

шт.

;

Сокира

шт

1

1

шт.

’

і

шт.

Шопата
Пила поперечна

!
1

1

•

■

■

Ножовка

шт.

^Крюк яля ві якривання криптки пожежних гідрантів

шт.

і

Перехів 80x50

1

шт.

'

іПерехів 80x70

'■

шт.

і

'Перехів 70x50

шт.

' Акумулятор

шт.

і

Рукава для роботи від пожежної колонки діам. 77

шт.

і

'Колесо, резина

шт.

і

Ключ для всмоктуючого рукава

шт.

і
1
^

Пожежний автомобіль марки АЦ-40(130)63Б, шасі:
Р3306380, номерний знак 7340 41, 1993 року
випуску
,

шт

1

'

'

1

Шолом

шт

:

і

і

'

шт.

Куртка

;

■

Висувна драбина

іІ

Драбина-палка
Пожежна колонка

;

і

:

!

і

і
1

:
:

шт.

:

і

шг.

і

;

шт
ш

і

Водозбірник для пожежного насоса

і
1

т :

1

шт.

Розгалуження пожежне
.Рукав всмоктуючий діам. 125, 4м.

’

•Рукав напірно-всмоктуючий діам. 75, 4м.
Сітка всмоктуюча

1Напірний рукав діам. 77, 20 м
Напірний рукав діам. 66, 20 м

шт

і

і

Ш

1

і

1
1

і
•

1

і

1

!

^

1 .

,

шт.

:

(

шт

'

шт.

!

Напірний рукав діам. 51, 20 м

шт

Ствол пожежний Б

шт.

Ствол пожежний А

'

Ломи пожежні

шт.
шгт.

Т-600
^

і

шт.

:

'
1

’ Багор

шт.

’

' Зажим рукавний

шт.

'

і

Затримка рукавна

шт.

_

іРятувальна мотузка

шт.

Сокира

Ш'і'.

:Лопата

шт.

Пила поперечна

шт.

Ножовка

шт.

^
1

Крюк для відкривання кришки пожежних гідрантів
■Перехів 80x50

і

Ш'і'.

1

шт.
Ш'і'.

Перехів 80x70
іПерехів 70x50

1

Ш'і'.

Акумулятор

І

ші^

Рукава для роботи від пожежної колонки діам. 77

|

П ІТ .

;

:

і

шт.

і

,

пгг.

!

'Пожежний автомобіль марки АЦ-40(130)63Б, шасі!
882669, номерний знак 7338 41, 1973 року випуску

шт.

І

і

і;

1

Шолом

шт.

'

шт.

‘

Колесо, резина
!Ключ для всмоктуючого рукава

.

І

:

.Куртка

'

і

і

Висувна драбина

і

шт.

’

Драбина-палка

'

шт

1

Пожежна колонка

1

ШХ

і

Водозбірник для пожежного насоса

!

шт

і
і

шт.

1

шт.

1

Розгалуження пожежне

'Рукав всмоктуючий діамЛ25, 4м.
!
:

Рукав напірно-всмоктуючий діам. 75, 4м.

'

Сітка всмоктуюча

і
'

і

.

шт.
шт.

1
'

і

:

1

Напірний рукав діам. 77, 20 м

і

шт.

1

,

‘ Напірний рукав діам. 66, 20 м

'

шт.

’

:

іНапірний рукав діам. 51, 20 м

'

шт.

,

'

■Ствол пожежний Б

^

шт.

Ствол пожежний А

Ш 'і'.

Г-600

шт.

І

'

і

1

іЛоми пожежні

шт.

:Багор

шт.

:Зажим рукавний

шт.

ІЗатримка рз^авна

шт.

!Рятувальна мотузка

шт.

Сокира

шт.

' Лопата

шт.

Пила поперечна

Ш Т.

;Ножовка

шт.

' Крюк для відкривання кришки пожежних гідрантів

шт.

іПерехів 80x50

шт.

іПерехів 80x70

шт.

Перехів 70x50

шт.

' Акумулятор

шт.

Рукава для роботи від пожежної колонки діам. 77

}

шт.

Колесо, резина

шт.

Ключ для всмоктуючого рукава

шт.

2.
Майно передане в технічно-справному стані та готове для використання його
за цільовим призначенням.
17 ДПРЧ ГУ ДСНС у Львівській
області
80300, м. Жовква, вул. Львівська, 13,
р/р иЛ8482201720313271001201083444
Державної казначейської служби
у Львівській області
МФО 820172
ЄДРПОУ 38363497

^чальника 17 ДПРЧ ГУ ДСНС
ій області

За гІЕ місцевої пожежної охорони

«Жовківщина» ДобросинськоМагерівської сільської ради
80377, с. Добросин,
площа 40-річчя Перемоги,3
р / р ________________________________________

Головне управління
Державної казначейської служби
у Львівській області
МФО 820172
ЄДРПОУ 44049600
МПО «Жовківщина»
л^рівської

1.1. Бенько
/

В.М. Верещак

