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доГовр Ns-/y'_ IБ
про осiб, якi запучаються до перевiр*".*ru"u з пожежноi безпекц

KXq> al .2021 рок}

Навчально-методичний центр цивiльного захисту та безпеки житгед!яПцностi,,

СумськоТ областi, в особi заступника начiLтьника центру ,,Щавиборщ Сергiй ЛеонiДоВИч, 
,.

що дiе на пiдставi Стаryry, . далi-Виконавець, з _ одного боку-;,* _ таr,.
{,/ /.LИ/ tlr/> 'r?l(i{//ic,rц/"trcr;,-* /.:/r,.;/c l -i, f zlqц.ar.,)lz"? {'t

4.'/,7 7''./,..,/f { vl( , la:zс//:z,r-{),7,ц rc,r-r.-c//r zb clz, Що дiе
, далi - Замовник, з другого боку, уклали чейна пl

договlр про наступне:

1. прЕдмЕт договору
1.1.Виконавець бере на себе зобов'язанIIJI провести навчання з питань цивiлЪного

захисту ДК 021:2015-80510000;2 "Послуги з професiйноТ пiдготовки спецiалiстiв", даJIi -
нitвчання, вiдповiдно до вимог ст. 91 Кодексу цивiльного захисту УкраrЪи та постЕшови

Кабiнету MiHicTpiB Украiни порядку здiйснення навчання нас9ленням дiям надзвичЙних

ситуацiях, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 26.06.20|З N9444

за рахунок коштiв Замовника з видачею вiдповiдного посвiдч9ння.

1.2. Навчання проводиться в TepMiH, що узгоджуеться сторонами. Факт проВедення

навчання фiксуеться шJшхом пiдписання сторонt}ми Акту про Еадання послуг.

1.3. Послryги за умовами цього Щоговору надаються згiдlо Таблицi :

2. оБов,язки виконАвця
2.1. Органiзувати тапровести навчання, зазначене у п. 1.1. цього договору.

з, оБов,язкиЬдмовникА
3.1. Оплатити навчання в розмiрi тау строк, що встановленi цим договором.
3,2. Забезпечити свосчасну явку людей на навчання та виконання ними прtlвил

внутрiшнього розпорядку Виконавця.

4. ПЛАТА ЗА HAДAHI-Ш ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ
4,1. BapTicTb навчання одного слухача на Сумських територiальних курсах

цивiльного захисту та безпеки життедiяльностi ( II категорii) , що являеться пiдрОздiлОм

Навчально-методичного центру цивiльного захисту та безпеки життедiяльностi CYMcbKoi

областi стzlновить:

- l8 годин - 456,00 грн. ( чотириста п'ятдесят шiсть ) грн.00 коп. :

4.2. Зага;lьна BapTicTb навчання згiдно з цим договором скJIадае:

456,00 грЕ. ( чOтЕрЕста п'ятдесяг шiсть ) грн.00 коп., без ГIШ.

N9

пlп

Назва категорiТ осiб керiвного
скJIаду та фахiвцiв

кiлькiсть
слухачiв

(чол.)

обсяг
(год.)

Перiод
проведенЕя

нzIвчання

ВартiстБ
навчання (6ез

пдв)

I

Особи, якi заlryчаються до
перевiрки зн,lнь з пожежноТ
безпеки

l l8 45б,00

Всього: 456,00
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4.з.ЗамовникЗДйснЮеоплаТУУрозмiрilO0ЧовартостiнаВчанняцIJIяхоМ
IIерерахуВан}Iя кошТiв на розрахунКовий рахУнок ВикоНавця проТягом 5 робочиХ дпiв з

дати закiнчення }Iавчання на пiдставi Акту про надання послуг,

5. строк дIi тА припинЕнн,I договору
5.1..ЩоговiрнабУвасчинностiЗМоМентУйогопiДписаннясТоронаN{итадiедо31.

грудня 2021 року , лi в буль якому випадку до tIовного виконання стороЕами своiх ,

зобов'язаНь по ЩогоВору. З врахуванIШ положенЬ частинИ з cTaTTi 631 L{ивiЛьногО КОДеКСУ]

Украiни дiя цього Щоговору поширюсться на правовiдносини що виникJIи мiж стороцами

до його укJIадаЕЕя, а саме з 01 сiчня 2021 року, лбт,лттлпqDп/г|
5'2.Щl,яДоГоВоруприпиняеТьсяУвiдповiДностiзЧиЕIIиМзаконоДаВсТВом.

6. ВIШIОВIДАЛЬНIСТЪ CTOPIH ТА IНlШ УМОВИ

6.1. За невиконання або неналежне виконЕшн,I зобов'язань за цим договором

сторони 
"ecyTu 

вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством,

6.2. Умови цього договору можуть бути змiненi за ",*1_:_1 
згодою сторlн з

обов,язковиМскJrаДанняМТапiДписанняМДоДатковоТУгоДиДоДогоВорУ.
6.3. щоговifr"*" оуrи розiрван ий завзасмною згодою cTopiH. розiрвання ry_Y"|I

не звiльняе сторони вiд проведення розрахункiв за зобов'язаннями, що виницци до

розiрванrrя договору,
6.а. Спориiiцо .rou'".a'i з цим договором, вирiшуються шляхом переговорlв мrж

сторона]uи, u 
" 

p*i неможливостi досягнення згоди - у судовому порядку,

6.5.СторониненесУтьвtДповiДальностil"неВиконанн1--:лто"'оu'uзациМ
договором, якщо це невиконання стаTIо наслiдком обставин нездоланно1 сили,

б.6. !,оговiр складений у двох примiрниках, що мають однакову юридичну сиJry, по

одному длrI кожноi зi cTopiH,

{

7.ЮРИДИЧнIАДРЕСИ'ПЛАТIЖшРЕКВIЗИТИТАПIДIИСИсТоРIн

ВшовавеФ:
Навчально-методичЕий центр цивiльного

захисту
та безпеки життедiяльностi СумськоТ

областi
40030, м. Суми, вул. Шевченка, 9

код еЩРПОУ 262'10З15

р/рах tiн 098201 720з 1 з291 001 201 008з28

Д"р*п*ru"ейська с-iryжба Украiни,

м. Киiв
мФо 8201,72

не платник Гшв
тел. (05{2):60-95{2
ЕП nrnc. sumy@dsns:gov.ua

чпЁик начаri,ряика центру
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Заступri
С.Л. Щавиборщ


