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Шановна  пані  Наталіє! 

На  виконання  Вашого  запиту  про  надання  публічної  інформації  від  06.05.2021  року 

надаємо  інформацію,  яка  знаходиться  у  нашому  володінні  та  розпорядженні:  копію  акта 

обстеження  стану  технічного  укріплення  об 'єкта  та  КТС  від  03.02.2021  року  та  копію 

договору  купівліпродажу  від  11.05.2021  року  №  812021. 
У  разі  незгоди  з  даною  відповіддю  Ви  маєте  право  її  оскаржити  у  передбаченому 

чинним  законодавством  України  порядку. 

Додаток * 

  копія  акта  обстеження  стану  технічного  укріплення  об 'єкта  та  КТС  від  03.02.2021  року 

на  1 арк.  у  1  прим.; 
  копія  договору  купівліпродажу  від  11.05.2021  року  №  812021  на  4  арк.  у  1  прим. 

З  повагою 

Міський  голова  О.А.  Азаров 

Боев а А. В., 
(06272)  4  13 11 

mailto:xxx.x@xx.xxx.xx
mailto:xxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


Д о г о в і р  к у п і в л і  п р о д а ж уsjcNMLJ  N s J /  c L Ј M  / 

м.  К о с т я н т и н і в к а  « У / »  Q* ,  20^Г^року 

Виконавчий  комітет  Костянтинівської  міської  ради  в  особі  міського  голови  Азарова 

O.A.,  який  діє  на  підставі  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  (далі  

П о к у п е ц ь !  ^  з  ^  однієї  .  сторони,  та 

_  В  особі  г  Г  g f f  • ^  що  діє  на  підставі 
0 P ^ j t j t i j O # i L j № / l s b Ј s J L s j > j 2  /  *  (далі    Продавець,)  з 

другої  сторони,  які  надалі  разок^7 іменуються  С т о р о н і ,  а  кожен  окремо  Сторона,  уклали  цей 
Договір  купівлі    продажу  (далі    Договір)  про  таке: 

1.  П р е д м е т  д о г о в о р у 
1.1.  «Продавець»  зобов'язується  передати  (продати),  а  «Покупець»  зобов'язується 

прийняти  та  оплатити  наступне  r d 

'6  ' І е ш Р и е р  eim&^LC/^  #СС?у/Щ  у  A d / ^ l f ^ M f ^ j L C ^ 

1.2.  Одиниця  виміру  товару,  що  є ' / п ^ д м ^ о м ^ к у п ш т Г  і а  цим  Договором,  вказується  у 
видаткових  накладних  на  товар. 

1.3.  Найменування ,  артикул,  кількість,  ціна  кожної  одиниці  та  загальна  ціна  товару, 

що  поставляється  за  цим  Договором,  визначається  у  видатковій  накладній  ( специфікац і ї )  до 

цього  Договору.  Видаткова  накладна  (специфікація)  може  містити  інші  додаткові  відомості. 

Видаткова  накладна  (специфікація)  складається  Продавцем  в  двох  оригінальних  примірниках 

по  одному  для  кожної  із  Сторін. 

1.4.Товар  належить  Продавцю  на  правах  власності,  не  є  під  заставою,  не  є  під 
арештом,  не  є  предметом  позову  третіх  осіб. 

2.  Ціна  товару  та  порядок  розрахунків 

2.1.  Ціна  товару  встановлюється  в  національній  валюті  України.  Ціна  вказується  у 

видатковій  накладній  (специфікаці ї ) ,  що  є  невід 'ємною  частиною  Договору . 

2.2.  Ціна  Договору  складає,  V / 4  / C  f f  Я f / f i ' A l i t C c f ,  С?й  * Є ї ї с / ( /  І У ^ Л ^ ^ І , 
т  1  rr  TT  tz  '  /  ГУ  — / .  ^S'U'M'GrSC: 1.3.  Ціна  Договору  може  бути  зменшена  за  взаємною  згодою  Сторін.  ( /  /  ~ 

2.4.  Оплата  товару  Покупцем  здійснюється  шляхом  перерахування  коштів  на 
поточний  рахунок  Продавця . 

2.5.  Платежі  за  цим  Договором  здійснюються  у  безготівковій  формі  через  установи 

банків. 

2.6.  Термін  оплати  товару    протягом  ЗО  банківських  днів  з  дня  підписання 
видаткової  накладної  (специфікаці ї ) . 

2.7.  Грошове  зобов ' я зання  вважається  виконаним  з  моменту  зарахування  коштів  на 
рахунок  Продавця. 

3.  У м о в и  п о с т а в к и  т о в а р у 

3.1.  Моментом  виконання  обов 'язку  передати  товар  вважається  дата  отримання  товару 

Покупцем  в  місці  знаходження  товару,  що  підтверджується  документально  шляхом 

складання  видаткових  накладних  або  акту  прийманняпередачі .  Видаткова  накладна  або  акт 

прийманняпередачі  п ідписуються  повноважними  представниками  Покупця  та  Продавця. 

3.2.  Сторони  можуть  додатково  визначити  інший  порядок  поставки  товару.  Сторони 

також  можуть  в  кожному  конкретному  випадку  окремо  оговорити  строки,  вартість  і  кількість 

доставки. 

3.3.  Приймання  товару  Покупцем  по  кількості,  асортименту,  комплектності ,  якості, 

тарі  та  (або)  упаковці  товару  здійснюється  в  порядку,  передбаченому  чинним 

законодавством,  в  момент  його  отримання  від  Продавця.  Покупець  зобов 'язаний  перевірити 

кількість,  асортимент,  комплектність ,  якість,  цілісність  тари  та  (або)  упаковки,  пломб  на  них 

(у  разі  наявності) ,  а  т акож  відсутності  ознак  пошкодження  та/або  псування  товару  і  у 

випадку  їх  виявлення  негайно  повідомити  Продавця  та  укласти  акт  про  усунення  виявлених 

недоліків  (даліАкт).  При  відсутності  такого  повідомлення  товар  вважається  прийнятим 

Покупцем  по  кількості ,  асортименту ,  комплектності ,  якості,  тарі  та  (або)  упаковці  товару. 



4.  Права  та  обов'язки  сторін 

4.1.Обов'язки  Продавші: 

4.1.  Передати  Покупцеві  товар,  визначений  цим  Договором. 
4.2.  Попередити  Покупця  про  всі  права  третіх  осіб  на товар,  що  продасться. 

4.3.  Зберігати  товар,  якщо  право  власності  переходить  до  Покупця  раніше  від  передаиня 

товару. 

4.4.  Замінити  товар  неналежної  якості,  протягом  3 робочих  днів  з  моменту  підписання  Акту. 

4.2.Обов'язки  Покупця: 

4.2.1.  Прийняти  товар,  крім  випадків,  коли  він  мас  право  вимагати  заміни  товару  або  право 

відмови  від  договору. 4.2.2  Оплатити  товар  згідно  з умовами  визначеними  в розділі  2  Договору. 
4.3. Права  Продавця: 
4.3.1.  Вимагати  від  Покупця  прийняття  товару  та  його  оплати. 
4.4.  Права  Покупця: 
4.4.1.  Вимагати  від  Продавця  передачі  товару,  що  відповідає  умовам  цього  Договору. 
44.2  Відмовитись  відданого  договору  у  відповідності  до  чинного  законодавства. 

4.4.3.  Пред'явити  вимогу  у  зв'язку  з  недоліками  товару,  на  який  встановлений  строк 
придатності,  якщо  вони  виявлені  протягом  строку  придатності  товару. 
4.4.4.  Достроково  розірвати  Договір  у  разі  невиконання  зобов'язань  Продавцем, 
повідомивши  про  це  Продавця  за  10  календарних  днів  до  його  розірвання. 

5. Асортимент  та  якість  товару 

5.1.  Асортимент  товару,  що  е  предметом  за  цим  Договором,  зазначений  у  видатковій 

накладній/специфікації  Продавця. 

5.2.  Якість  товару,  що  передасться  у  власність  (поставляється)  Покупцю  за  цим 

Договором,  повинна  відповідати  вимогам  Державних  стандартів  (ДСТУ)  або  Технічних 

умов  (ТУ),  які  діють  на  території  України,  що  підтверджується  паспортом  якості  виробника 

та/або  сертифікатом  відповідності  (для  товару,  який  підлягає  сертифікації),  що 

пред'являються  до  продукції  такого  виду. 

6. Відповідальність  Сторін 

6.1.  У  разі  невиконання  або  неналежного  виконання  своїх  зобов'язань  за  Договором 

Сторони  несуть  відповідальність,  передбачену  чинним  законодавством  України  та  цим 

Договором. 
6.2.  Сплата  ш трафних  санкцій  за  невиконання  або  неналежне  виконання  зобов'язання 

за  цим  Договором  не  звільняє  боржника  від  виконання  зобов'язання  в  натурі. 

6.3.  У  разі  прострочення  поставки  товару  або  поставки  в  неповному  обсязі. 

Продавець  сплачує  Покупцю  неустойку  в  розмірі  подвійної  облікової  ставки  НБУ  від  суми 

непоставленого  товару  за  кожний  день  затримки. 

6.4.  Збитки,  завдані  однією  із  Сторін  в  результаті  невиконання  або  неналежного 

виконання  своїх  зобов'язань  за  цим  Договором,  підлягають  відшкодуванню  іншою  Стороною 

в  повному  обсязі. 

6.5.  У  разі,  якщо  якість  товару  не  відповідає  умовам  зазначеним  у  п.5.2  Договору, 

Продавець  безоплатно  усуває  недоліки  у  Зденний  термін  з  моменту  отримання  Акту. 

7.  Вирішення  спорів 

7.1.  Даний  Договір  регулюється  та  тлумачиться  у  відповідності  до  законодавства 

України. 

7.2.  Сторони  докладатимуть  всіх  зусиль  для  вирішення  спорів,  які  можуть  виникати 

між  ними  за  цим  Договором  або  у  зв'язку  з  ним,  шляхом  дружніх  переговорів.  Будьяка 

Сторона  може  розпочати  переговори  після  надання  письмового  повідомлення  іншій  Стороні 

про  свій  намір  розпочати  такі,переговори. 



7.3.  Сторони  визначають,  що  всі  претензії  за  даним  Договором  повинні  бути 

розглянуті  Сторонами  протягом  ЗО днів  з моменту  отримання  претензії. 

7.4.  Усі  суперечки,  що  виникають  з  цього  Договору  або  у  зв'язку  з  ним,  між 

Сторонами,  з  яких  не  було  досягнуто  згоди,  передаються  для  остаточного  врегулювання  на 

розгляд  суду  за  встановленою  законодавством  підсудністю. 

8.  Обставині!  непереборної  сили 

8.1.  Сторони  звільняються  від  відповідальності  за  невиконання  або  неналежне 
виконання  зобов'язань  за  Договором,  якщо  це  явилося  наслідком  дії  обставин  непереборної 
сили  (пожежа,  повінь,  землетрус,  інші  стихійні  лиха,  війна  і  військові  дії,  блокада,  страйк,  дії 

8.2.  Сторона,  яка  не  може  виконувати  зобов'язання  за  цим  Договором  унаслідок  дії 

обставин  непереборної  сили,  повинна  не  пізніше  ніж  протягом  двох  робочих  днів  з  моменту 

їх  виникнення  повідомити  про  цс  іншу  Сторону  у письмовій  формі. 

8.3.  Доказом  виникнення  обставин  непереборної  сили  та  строку  їх  дії  є документи,  які 

видаються  Торговопромисловою  палатою  України. 
8.4.  У  разі  коли  строк  дії  обставин  непереборної  сили  продовжується  більше  ніж  60 
календарних  днів,  кожна  із  Сторін  в  установленому  порядку  має  право  розірвати  цей 
Договір.  Правові  наслідки  такого  розірвання  визначаються  чинним  законодавством  України. 

9.  'Захист  персональних  даних. 

9.1.  Підписуючи  Договір,  уповноважені  представники  Сторін  дають  згоду  (дозвіл)  на 
Обробку  їх  персональних  даних  з  метою  підтвердження  повноважень  суб'єкта  на  укладання, 
зміну  "та  розірвання  Договору,  забезпечення  реалізації  адміністративиоправовпх  і 
податкових  відносин,  відносин  у  сфері  бухгалтерського  обліку  та  статистики,  а  також  для 
забезпечення  реалізації  інших  передбачених  законодавством  відносин.  Представники  Сторін 
підписанням  цього  Договору  підтверджують,  що  воші  повідомлені  про  свої  права  відповідно 
до  статті  8 Закону  України  «lipo  захист  персональних  даних».  Сторони  забезпечують  захист 
персональних  даних  уповноважених  представників  Сторін  відповідно  до  законодавства  про 
захист  персональних  даних. 

10.  Строк дії  Договору 

10.1.  Цей  договір  набирає  чинності  з  моменту  його  підписання  обома  сторонами  і  діє 
до  31  грудня  2021  року,  проте  в  будь  якому  разі  до  повного  виконання  сторонами  своїх 

зобов'язань  та  повного  розрахунку 
10.2.  Закінчення  строку  цього  Договору  не  звільняє  Сторони  від  відповідальності  за 

ного  порушення,  яке  мало  місце  під час  дії  цього  Договору. 
10.3. Даний  Договір  може  бути  достроково  розірваний  за  взаємною  згодою  Сторін. 
10.4.  У  випадку  дострокового  розірвання  даного  Договору  зобов'язання  Сторін  щодо 

здійснення  оплати  за  даним  Договором,  у  тому  числі  щодо  сплати  пені,  штрафів  та 
відшкодування  збитків,  залишаються  чинними  до  моменту  повного  здійснення  таких 
розрахунків' 

11.  Інші  умови 

11.1.  Зміни  в  ней  Договір  можуть  бути  внесені  за  взаємною  згодою  Сторін,  що 

оформляється  додатковою  угодою  до  цього  Договору. 
11 2  Зміни  та  доповнення,  додаткові  угоди  та  додатки  до  цього  Договору  є  ного 

невід'ємною  частиною  і  мають  юридичну  силу  у  разі,  якщо  вони  викладені  у  письмовій 

формі  та  підписані  уповноваженими  нате  представниками  Сторін. 

11.3.  Усі  правовідносини,  що  виникають  у зв'язку  з  виконанням  умов  цього  Договору  і 

не врегульовані  ним,  регламентуються  нормами  чинного  в Україні  законодавства. 



11 4  Накладні  за  якими  поставляється  товар  за  цим  Договором,  а  також  додаткові 

'  угоди  та  інші  двосторонні  документи  до  Договору,  що  підписані  уповноваженими 

представниками  сторін,  вважаються  невід'ємною  частиною  цього  Договору. 

11. Місцезнаходження  і реквізити  Сторін. 
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Покупець 

Виконавчий  комітет  Костянтинівської  міської 

ради 

Адреса:  85114.  м.  Костяптинівка.  вул..  Олекси 

Тихого.  260 

р/рЬтА598201720344250032000038743, 

УДКСУ  у  м.  Косі  нитинівці 

Код  СДРПОУ  04052790  я 

Міськпі:  голова 
& 

Азаров  О. А. 



Погоджено 
Начальник  Бахмутського 
міжрайонного  відділення 
Маріупольського  МІ 
Управліндд  поіМЙбхорони 
в Донецькій  області 

Додаток № 6 
до Договору № "2919/Бм 
від  2021р. 

Затверджено 
Голова Ксстянтцнівської міської  рг 

ж о ч о с . ь к о ;  А Ж 

М.В.  Гумбатов 

' С  У /  2021 р. 
ДІ. 

А К Т 
обстеження стану технічного укріплення об'єкта та КТС 

ЈЈ7.  С ;?  2021 р.  м.  Костянтинівка 
Комісія у  складі: 
представників Бахмутського міжрайонного відділення Маріупольського МВ УПО в Донецькій 
області 
Інженер ПЦС Бахмутського МВ Маріупольського МВ УПО області Гавриш А.О., командир 
взводу Бахмутського МВ Маріугольського  МВ УПО області Підгайний Д.Г. 
представника замовника послуг  охорони: 
Завгосп Костянтинівського  міського виконавчого комітету Петренко Н.М. 
провели обстеження  : об'єкту: адміністративної будівлі Костянтинівської міської ради 
розташованого за адресою: м. Костянтинівка,  вул. О. Тихого,  260. 

ДОКЛАДНИЙ  ОПИС ОБ'ЄКТА (ПРИМІЩЕННЯ) ТА ЙОГО СТАНУ 

1. МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ  ОБ'ЄКТА  (помешкання) 

Праве крило третього поверху четирьохповерхової будівлі  Костянтинівського 
міськвиконкому.  ' 

2. ВХІДНІ, тильні, ПРОХІД; Л ДВЕРІ 

Основні двері  склопластикові.  ' пакет; тильні двері   металеві. 

3.  В І К Н А 

Склопластиковий пакет без ґрат. 

4.  СТІНИ 

Капітальні 

5. СТЕЛІ,  ПІДЛОГИ 

Капітальні 

6. ЗАХОДИ  З ОБЛАДНАННЯ  ОБ'ЄКТА  (ПРИМІЩЕННЯ)  КТС 

7. ЗАХОДИ ТА ТЕРМІНИ  УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ  ВИЯВЛЕНИХ  ПІД ЧАС  ПРОВЕДЕННЯ 
ОБСТЕЖЕННЯ:  < 

№ 
п/п 

Заходи щодо усунення недс "іків у технічній укріпленості та КТС, виявлених під час 
проведення обстеження згідно з вимогами Галузевого стандарту України ГСТУ  78.11.001

98 

Терміни 
усунення 
недоліків 

1.  Рекомендується  встановити  камери  відео  спостереження  а також  електричний 
замок  з системою  контролю  доступу  в  приміщення. 

25.06.21 

Представники підрозділу УПО 
(Підприємства) 

Д.Г. Підгс* .ний 

Представник  замовника 
охоронних послуг 

Н.М. Петренко 


