ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ
ОСВІТИ ТА НАУКИ
Канатна, 134, м. Одеса, 65039, Україна
тел.(048)725-35-93, факс:(048)776-12-99,
ЄДРПОУ 02145398, osvita-omr.gov.ua
e-mail: deposvita@,omr.gov.ua
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на№
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від

ОДЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Канатная, 134, г. Одесса, 65039, Украина
тел. (048)725-35-93, факс:(048)776-12-99,
ЕГРПОУ 02145398, osvita-omr.gov.ua
e-mail: deposvita@omr.gov.ua

с._________

Анцифровій Ірині
mailto:foi+reguest-43194-35b8d58c@dostup.pravda.com.ua

Шановна гр. Ірино!
На Ваш інформаційний запит (Реєст. № ЗПИ-884 від 05.12.2018)
стосовно надання інформації (документів) про здійснення охорони в
Одеській загальноосвітній школі № 16 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
Одеської області (вул. Пироговська, 25) департамент освіти та науки
Одеської міської ради повідомляє.
На підставі інформації комунальної установи «Центр фінансування та
господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського
району м. Одеси» благодійний фонд «Освіта-16», який функціонує у
зазначеному закладі, уклав договір № 09/11 з ТОВ «Рубіж-2015» про надання
послуг з охорони Одеської ЗОШ№ 16 (копія договору з додатками
додаються).
Оплата за охорону закладу освіти здійснюється за позабюджетні кошти
з джерел благодійного фонду на підставі рішення батьківської конференції
або загальношкільних батьківських зборів.
Додатки: н а
аркушах.
З повагою
директор департаменту

Вик. Романова І.В.
722-07-80

О.В. Буйневич

ДОГОВІР
09/ //
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОХОРОНИ
загальноосвітньої школи
м. Одеса

- Й Г ' листопада 2018 р.
~ / б ______ » в особі

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «

________

_____— ■
—
■
який(а)дієнапідставі наказу (далі Замовник), і ТОВ «РУБІЖ-2015», що діє на підставі ліцензії, виданої Міністерством внутрішніх справ
України 1355 від 04.11.2015 р., в особі директора Маришева Юрія Миколайовича, який діє на підставі
Статуту (далі - Виконавець), разом - Сторони, уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов'язується за плату надавати послуги з охорони майна та територій Замовника,
визначених Договором, а Замовник зобов'язується оплатити послуги, що надаються Виконавцем за цим
Договором.
1.2. Охороні підлягають об'єкти, вказані в переліку та плані (схемі) об'єктів Замовника, які
охороняються, що є додатком N 1 до цього Договору, а також території, розташованої за адресою: м.
Одеса, вул. Пироговська, 25. План-схеми територій, що охороняються (Додаток N 2). є невід'ємною
частиною даного Договору.
1.4. Об'єкти охорони повинні відповідати вимогам, наведеним у Додатку N 3 до цього Договору.
2. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТЕРИТОРІЇ, ЩО ОХОРОНЯЄ ТЬСЯ, ВИКОНАВЦЕМ
2.1. Охорона майна і територій Замовника здійснюється Виконавцем щодня з О / : (%)годин по / / : £>(?
годин, починаючи з " •/£?' листопада 2018 року. Кількість постів. їх розташування на території, що
охороняється, визначається Додатком N 4 до даного Договору, який є його невід'ємною частиною.
2.2. Щоденне приймання Виконавцем під охорону майна і територій, що охороняються, і передача їх
Замовнику здійснюються письмово рапортом у Книзі гіриймання-передачі чергувань. Охоронець, який
приймає майно та територію після їх огляду (обходу), вказує в рапорті виявлені недоліки (якщо такі
наявні) і підписує
* його.
*

2.3. Книга приймання-передачі чергувань повинна бути пронумерована, прошнурована та скріплена
печатками Замовника і Виконавця (у разі наявності).
2.4. Зразок рапорту приймання-передачі майна та територій, що охороняються, під охорону приведений
у Додатку N 5 до даного Договору.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. За надання охоронних послуг Замовник зобов'язується вносити плату в розмірі 11 000 (одинадцять)
тисяч гривень на місяць, шляхом безготівкового перерахунку на рахунок Виконавця, зазначений в
Договорі.
3.2. Оплата за послуги, які надаються здійснюється щомісячно наступним чином:
- платіжними дорученнями "Замовника ", на суму 5 000 (п'ять ) тис. грн., що здаються в установу банку
не пізніше 15 числа поточного місяця.
- платіжними дорученнями "Замовника ", на суму 6 000 (шіс ть) гис. грн.. що здаються в ус танову банку
не пізніше 03.числа місяця, що слідує за місяцем надання послуг з охорони.
3.3.У разі пбтрІби розмір плати може за надання охоронних послуг переглядатися та змінюватися за
взаємною згодою сторін не частіше ніж 1 раз на квартал.
3.4.Послуга передбачена цим договором вважається наданою якісно і в повному обсязі, якщо протягом
місяця у якому вона надавалась, від «Замовника» не надходило письмових претензій.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
4.1. Виконавець зобов'язаний:

10.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін де
третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
10.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичн)
силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (>
разі наявності).
10.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно Зс
умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх
печатками (у разі наявності).
10.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською
мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу. - по одному для кожної із
Сторін.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЗАМОВНИК
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «Освіта-16»
Код ЕДРПОУ іХ /З б Т 'ь С
Адреса: 65023, м. Одеса, вул. Пироговська,25
р/р ЛС<ОО90*УЗ У& и

ПІДПИСИ

ВИКОНАВЕЦЬ
ТОВ «РУБІЖ-2015»
Код ЕДРПОУ 40000797
Юридична адреса: 65005, м. Одеса, вул
Банківська. 120/2, офіс 611
№ 26001054329176 в Южне ГРУ ПАТ
«Приватбанк» МФО 328704;
СТОРІН

Додаток №1
до Договору N& /// від 6$ листопада 201 8 року
про надання охоронних послуг
ПЕРЕЛІК
об'єктів, які передаються під охорону ТОВ «РУБІЖ - 2015»
Найменування Замовника: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «Освіта-16»
Адреса: 65023, Одеська обл., місто Одеса,вул. Пироговська, будинок, 25.
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Додаток №2
до Договору № р & /// від £ 9 листопада 201 8 року
про надання охоронних послуг

ДІСЛОКАЦІЯ ПОСТІВ
ТОВ «РУБІЖ -2 0 1 5 »
Найменування Замовника: Б Л А Г О Д ІЙ Н И Й Ф О Н Д « О с в іт а -16»
Адреса: 65023, Одеська обл., місто Одеса, вул. Пироговська, будинок 25.

№ та вид
поста охорони
№1
денний,
стаціонарний

Режим охоро
Перелік будівель, приміщень, сховищ, складів та інш
ни
е, які входять до складу поста охорони і здаються під
(час охорони
охорону (Об’єкту)
)
Згідно додатку №1 до договору Ш Р9///ь\пС $. 1 1. 2 0 1 8 р.
годин
с О/. 62?
ДО //- б Р

"ВИКОНАВЕЦЬ"

^ о о о о їД
листопада 2018 р

"ЗАМОВНИК"

0_1_ листопада 2018 р.

ПриіУііг

