
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел. 22 86 22, факс 22 86 20, 

е-mail:uns@krmr.gov.ua,  код в ЄДРПОУ 26321546 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

позачергового засідання міської комісії  

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

                                                                                         

17 квітня 2020 року                                                                  м. Кропивницький                                                                                                            

        

Головував на засіданні: голова комісії  Олександр МОСІН 

Присутні:  члени комісії (за окремим списком) 

                    запрошені (за окремим списком) 

 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін та доповнень до протокольного рішення № 9 від 

14 квітня   2020 року «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету 

міста»  

Доповідачі: 

       ЛОМОВА Тетяна – в.о. директора департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького; 

КОВАЛЕНКО Сергій –начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького. 

 

На виконання пунктів 1, 3, 6 розпорядження голови Кіровоградської 

обласної державної адміністрації від 17 квітня 2020 року № 314-р “Про 

організацію обсервації (ізоляції) громадян в області у період карантину”  

спеціалізованим закладом для обсервації (ізоляції) громадян області 

визначено:  готель “Турист” ПрАТ “Кіровоградтурист” (далі – Готель), код 

згідно з ЄДРПОУ 02593820, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1-а, 

рекомендовано Виконавчому комітету Міської ради міста Кропивницького 

забезпечити координацію роботи із керівництвом Готелю щодо виконання 

завдань пов’язаних із розміщенням осіб для обсервації та забезпечити 

відшкодування фактичних витрат, для чого укласти відповідні договори з 

закладом обсервації Готелем. 

Беручи до уваги надану Готелем калькуляцію витрат, пов’язану із 

проживанням осіб, які направляються на обов’язкову обсервації (ізоляцію) у 

зв’язку з підозрою зараження на гостру респіраторну інфекцію COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, вартість 1 людино/дня проживання у 

закладі складає 510 грн. (з ПДВ). 
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Виходячи з прогнозованої кількості осіб  які можуть бути направлені на 

обсервацію та  враховуючи можливості  в коштах з резервного фонду бюджету 

міста, пропонується виділити 192,780 тис.грн. на відшкодування фактичних 

витрат закладом обсервації (ізоляції) Готелем. 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення, комісія 

вирішила:   

1. Внести зміни до пункту 2 протокольного рішення позачергового 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 14 квітня 2020 року № 9 та викласти в наступній 

редакції:  

«2. Порушити клопотання перед Виконавчим комітетом Міської ради 

міста Кропивницького про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста 

управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Міської ради міста Кропивницького  для  відшкодування  витрат на проживання 

осіб у обсерваторі (ізоляторі) ПрАТ “Кіровоградтурист” готель “Турист”  в сумі 

192,780 тис. грн. та затвердити калькуляцію витрат що додається. 

 

                                                                     Термін виконання – невідкладно» 

 

2. Доповнити протокольне рішення позачергового засідання міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

14 квітня 2020 року № 9 пунктом 5 та викласти в наступній редакції: 

«5. Погодити згідно з додатком до цього протоколу проект договору для 

укладання між управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Міської ради міста Кропивницького та Готелем щодо 

відшкодування фактичних витрат на проживання осіб у обсервації (ізоляції), 

місце проживання яких зареєстровано в місті Кропивницькому.» 

У зв’язку з цим пункт 5 вважати 6. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керівників виконавчих 

органів Міської ради міста Кропивницького відповідно до делегованих та 

владних повноважень. 

 

 

 

Голова  комісії:                                                                        Олександр МОСІН  

 

             

                                                            

Відповідальний секретар комісії:                                  Олексій ГНЕННИЙ 



Додаток 

до протоколу міської комісії  

ТЕБ та НС 

17  квітня  2020 року № 10 
 

 

Калькуляція витрат,  

пов'язаних із проживанням Осіб, які направляються на обов'язкову 

обсервацію (ізоляцію) в готелі «Турист»  ПрАТ  «Кіровоградтурист»  
 

№ 

з/п 

Найменування статей витрат Витрати на  

1 людино/день 

(без ПДВ),  

грн. 

1 Матеріальні витрати, у т.ч.: 84,60 

 санітарна обробка номеру 22,00  

 санітарна обробка коридорів і сходів 35,00 

 утилізація відходів 19,00 

 миючі засоби (для прання) 4,10 

 Малоцінний інвентар для користування 4,50 

2 Комунальні послуги, у т.ч.: 113,50 

 електропостачання 90,00 

 водопостачання та водовідведення 18,80 

 вивіз сміття 4,70 

3 Оплата праці обслуговуючого персоналу (4 особи) 128,24 

4 Нарахування на заробітну плату 28,21 

5 Амортизація номерного фонду 7,99 

6 Поточний ремонт номерного фонду 25,30 

7 Витрати на утримання загальних приміщень 

готелю та прилеглої території 

7,76 

8 Витрати на протипожежні заходи 17,00 

9 Витрати на охорону праці та техніку 11,30 

10 Інші витрати, у т.ч.: 1,10 

 інтернет 0,50 

 кабельне телебачення 0,60 

Вартість послуг проживання на 1 людино/день без 

ПДВ 

425,00 

 Податок на додану вартість 85,00 

Всього вартість послуг проживання на 1 людино/день 

з ПДВ 

510,00 

Кількість днів перебування на обсервації, днів 14 

Вартість проживання 1 особи на весь період 

обсервації  

7140,00 

 у т.ч. ПДВ 1190,00 
 

 



Додаток 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Рішення міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

17 квітня 2020 року, протокол № 10  
           

  
ДОГОВІР № _____ 

 

м. Кропивницький                                                                "_____"  квітня 2020 року 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Міської ради Міста Кропивницького, в особі начальника управління КОВАЛЕНКА 

Сергія Миколайовича, що діє на підставі Положення про управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста 

Кропивницького, затвердженого рішенням  Міської ради міста Кропивницького від 21 

грудня 2017 року №1374  (далі – Замовник), з однієї сторони, та ПрАТ 

“Кіровоградтурист”, в особі директора ГУЙВАНА Олександра Івановича, що діє на 

підставі Статуту, затвердженого річними Загальними зборами Приватного 

акціонерного товариства  “Кіровоградтурист” від 20 квітня 2017 року, рішення                    

№ Р-26-16, протокол № Р-26 від 20.04.2017 року (далі – Виконавець), з іншої сторони, 

разом – Сторони, уклали цей Договір про наступне: 
 

 

1. Предмет договору 
1.1. Виконавець за завданням Замовника відповідно до розпорядження голови 

Кіровоградської облдержадміністрації від 17 квітня 2020 року № 314-р "Про 

організацію обсервації (ізоляції) громадян в області" зобов'язується у порядку, 

визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 

"Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами та доповненнями), та 

на умовах, визначених цим Договором, забезпечити осіб, які підлягають обов’язковій 

обсервації (ізоляції) (далі – Особи, які підлягають обсервації та/або Особи, що 

перебувають на обсервації) тимчасовим розміщенням з метою обсервації (далі – 

Розміщення), в готелі “Турист” ПрАТ “Кіровоградтурист” (далі – Обсерватор), а 

Замовник, в обсязі та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується 

відшкодувати витрати, пов'язані з тимчасовим розміщенням Осіб, що перебувають на 

обсервації в готелі “Турист” ПрАТ “Кіровоградтурист”, понесені Виконавцем у зв'язку 

з виконанням цього Договору.    
1.2. Місце обсервації: 25001, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1а.  

1.3. Приміщення для обсервації, що надаються Виконавцем згідно з цим 

Договором, мають відповідати законодавчо встановленим нормам, стандартам та 

вимогам, у тому числі з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

11 березня 2020 року №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із 

змінами та доповненнями), дотриманням вимог щодо карантину, актів Міністерства 



охорони здоров'я України з приводу заходів щодо недопущення занесення і поширення 

на території України випадків COVID-19, правил та вимог встановлених для місць 

обсервації (ізоляції).  

1.4. Послуги за Договором надаються Виконавцем безоплатно згідно з статтею 

904 Цивільного кодексу України. Відшкодуванню підлягають фактичні витрати 

Виконавця, понесенні ним у зв'язку з виконанням Договору.  
 

2. Права і обов'язки Сторін 

2.1. Замовник має право: 

2.1.1. Контролювати надання Виконавцем послуг у строки та на умовах, 

визначених цим Договором. 

2.1.2. Повернути рахунок виконавцю без здійснення оплати у разі неналежного 

його оформлення та неналежного оформлення Актів приймання послуг (відсутність 

печатки, підписів тощо). 

2.1.3. Вимагати від Виконавця надання усіх необхідних документів, 

підтверджуючих якість наданих послуг. 

2.2. Замовник зобов'язується: 

2.2.1. У випадку відсутності недоліків, прийняти надані послуги, підписавши 

відповідний Акт приймання–передачі. 

2.2.2. Здійснювати відшкодування Виконавцю фактичних витрат, понесених 

останнім у зв'язку з виконанням Договору. 

2.3. Виконавець має право: 

2.3.1. Своєчасно та у повному обсязі отримувати відшкодування за фактично 

надані послуги з розміщення Осіб, які підлягають обсервації. 

2.4. Виконавець зобов'язується: 

2.4.1. Забезпечити прийом та розміщення Осіб, які підлягають обсервації, в 

кімнатах обсерватора в строки та на умовах, погоджених Сторонами. 

2.4.2. На вимогу Замовника, надавати йому повну і достовірну інформацію про 

умови розміщення, забезпечувати необхідною інформацією в форматі та за 

параметрами, визначеними Замовником. 

2.4.3. Забезпечити наявність необхідної кількості кваліфікованого персоналу для 

виконання умов Договору. 

3.4.4. Щоп'ятниці готувати два примірники Реєстру осіб, які перебувають на 

обсервації, за формою, визначеною додатком 1 до даного Договору (додається), та 

направляти Замовникові. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня одержання 

Реєстру осіб, які перебувають на обсервації, підписує та скріплює печаткою Замовника 

два примірники Реєстру, один з яких повертає Виконавцеві.  

У разі наявності у Замовника претензій щодо повноти та коректності 

відображених в Реєстрі даних, він має право не підписувати Реєстр та направити 

Виконавцеві обґрунтовану відмову від підписання Реєстру з вимогою усунення 

недоліків із зазначенням строку на таке усунення. 

2.4.5. Забезпечувати розміщення Осіб, які підлягають обсервації, особисто. Не 

передавати свої права та обов'язки за Договором третій особі, без письмової згоди на 

це Замовника.  

2.4.6. В погодженні сторонами терміни забезпечити розміщення Осіб, які 

підлягають обсервації. 

2.4.7. Забезпечити, за необхідності, безкоштовне зберігання багажу Осіб, які 

направляються Замовником для обсервації, у камері зберігання на весь період 

обсервації таких Осіб. 



2.4.8. Повідомляти Замовника щодо порушення Особами, які перебувають на 

обсервації, правил обсервації. 

2.4.9. Не змінювати умови та вартість розміщення Осіб, що підлягають 

обсервації, протягом всього строку (терміну) дії Договору, якщо Сторони не дійшли 

письмової згоди про інше, шляхом внесення відповідних змін до цього Договору у 

визначеному законодавством порядку. 

2.4.10. Нести відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання своїх 

зобов'язань за Договором відповідно до умов Договору та норм чинного законодавства 

України. 

2.4.11. Дотримуватись вимог інфекційного контролю та санітарних норм, 

забезпечувати персонал засобами індивідуального захисту протягом всього періоду 

розміщення Осіб, що перебувають на обсервації. 

2.4.12. Дотримуватись вимог Договору щодо нерозголошення інформації з 

обмеженим доступом, встановлених Договором. 
 

3. Вартість та порядок розрахунків 

3.1. Відшкодування фактичних витрат відбувається Замовником на підставі 

складеного Сторонами Акту приймання наданих послуг та рахунку, виставленого 

Виконавцем за кожні 7 (сім) календарних днів надання Послуг та документів, що 

підтверджують розмір таких витрат (Реєстру Осіб, які перебувають на обсервації та 

Кошторису на відшкодування витрат, пов'язаних із проживанням осіб, які перебувають 

на обсервації).  

3.2. Витрати на розміщення однієї особи за один календарний день обсервації 

визначаються на підставі калькуляції, що є невід'ємною частиною даного Договору 

(додаток 3 до Договору), і становить 510 грн. (п’ятсот десять гривень), у тому числі 

ПДВ 85 гривень.). 

3.3. Загальна сума відшкодування складає 192 780,00 (сто дев’яносто дві тисячі 

сімсот вісімдесят гривень) з ПДВ. 

3.4. Сторони дійшли згоди, що відшкодування фактичних витрат, понесених 

Виконавцем у зв'язку з виконанням цього Договору, здійснюється Замовником 

протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту одержання від Виконавця рахунку з 

документами, що підтверджують розмір таких витрат. 

  3.5. Форма розрахунків: безготівкова. 

  3.6. Вид безготівкового розрахунку: платіжне доручення. 

  3.7. Усі розрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті 

України. 

3.8. Моментом здійснення оплати наданих послуг вважається дата 

перерахування Замовником грошових коштів на банківський рахунок Виконавця. 

3.9. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки здійснюються 

протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником асигнувань на 

фінансування Послуг на свій рахунок. Будь-які штрафні санкції в такому випадку до 

Замовника не застосовуються. 

3.10 Вартість інших послуг, що можуть надаватися Виконавцем та умови їх 

надання, визначаються в окремо укладених договорах між Виконавцем, Замовником 

та/або Особами які підлягають обсервації. 
 

 

4. Відповідальність сторін 

 4.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим 



Договором та чинним законодавством України. 

 4.2. В разі ненадання Виконавцем послуг або надання неякісних послуг, а також за 

неналежно та несвоєчасно надані послуги, Виконавець зобов'язаний відшкодувати збитки, 

сплатити неустойку, пеню, штраф та передбачені чинним законодавством санкції за 

невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань по Договору. 

4.3. Після закінчення строку розміщення Осіб, які підлягають обсервації, 

Виконавець не несе відповідальності за дії таких осіб та не несе зобов'язань щодо 

виконання правил та вимог встановлених для місця обсервації (ізоляції) по 

відношенню до таких осіб.  
 

5. Обставини непереборної сили 
5.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за невиконання 

або неналежне виконання зобов’язань у разі виникнення обставин непереборної сили, 

які не існували під час укладання Договору, виникли поза волею Сторін (аварія, 

катастрофа, стихійні природні явища надзвичайної сили, ембарго, блокади, епідемія, 

пандемія, війна тощо), якщо ці обставини вплинули на виконання цього Договору. 

5.2. Сторона, яка не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок 

дії обставин непереборної сили, повинна повідомити іншій Стороні про їх 

настання/припинення і досягти домовленості щодо продовження термінів виконання 

зобов’язань або припинення дії Договору. Настання обставин непереборної сили 

повинно бути підтверджено довідкою (сертифікатом) Торгово-промислової палати чи 

документами інших компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини 

непереборної сили відповідно до чинного законодавства України. 

5.3. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 3-х (трьох) місяців, кожна 

із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір в односторонньому 

порядку без укладання додаткової угоди, повідомивши (письмово) про це іншу 

Сторону за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до його розірвання, зазначивши дату 

розірвання у повідомленні. 
 

6. Порядок вирішення спорів 

6.1. Сторони вирішують усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього 

Договору або мають відношення до нього, шляхом переговорів. 

6.2. Якщо Сторони неспроможні вирішити спори або суперечності, що виникають 

з цього Договору або мають відношення до нього, шляхом переговорів та консультацій, 

то такі спори або суперечності вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного 

законодавства України. 

6.3. Виконавець не несе відповідальності за самовільне залишення місця 

обсервації особою, що розміщується в Обсерваторі до закінчення терміну її 

перебування в ньому.  
 

7. Антикорупційні застереження 

7.1. При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, 

працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють 

виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей та будь-якого майна, 

прямо або опосередковано, будь-яким особам за вчинення чи не вчинення такою 

особою будь-яких дій з метою отримання обіцянки неправомірної вигоди або 

отримання неправомірної вигоди від таких осіб. 

7.2. При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, 

працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовним для 



цілей Договору законодавством, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а 

також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та 

законодавства про боротьбу з корупцією. 

7.3. У разі виникнення у Сторони підозри про те, що відбулося чи може відбутися 

порушення умов цього Розділу, відповідна Сторона зобов’язана повідомити іншу 

Сторону в письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана 

послатися на факти або подати матеріали, що достовірно підтверджують або дають 

підстави припускати, що відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень 

вказаного вище пункту цього Розділу іншою Стороною, її афілійованими особами, 

працівниками або посередниками. Після надіслання письмового повідомлення, 

відповідна Сторона має право зупинити виконання зобов’язань за Договором до 

отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, яке 

надається не пізніше 14 календарних днів з моменту отримання повідомлення. 

7.4. У разі вчинення однією із Сторін дій, заборонених у цьому Розділі, та/або 

неотримання іншою Стороною у встановлений Договором термін підтвердження, що 

порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право зупинити 

виконання Договору на будь який строк, письмово повідомивши про це іншу Сторону. 
 

8. Строк дії Договору 

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами, скріплення 

печатками (у разі їх використання) Сторін і діє до 31 грудня 2020 року включно, але в 

будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. 

8.2. Сторони визнають, що умови Договору розповсюджуються в тому числі на 

правовідносини, які виникли до укладення Договору відповідно до положень ч. 3  

ст. 631 Цивільного кодексу України, тобто з 08 квітня 2020 року. 

8.3. Дострокове припинення Договору допускається виключно за взаємною 

згодою сторін.  
 

9. Прикінцеві положення 

9.1. Персональні дані Осіб, які підлягають обсервації, медичного персоналу, 

персоналу Обсерватора є конфіденційною інформацією, захищається Законом України 

"Про захист персональних даних" та не підлягають розголошенню третім особам, за 

винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 

9.2. Цей Договір укладається при повному розумінні Сторонами його умов та 

термінології українською мовою і підписується у двох автентичних примірниках, що 

мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін. 

9.3. Зміна умов договору або розірвання договору може бути вчинено за згодою 

сторін, з обов'язковим укладанням у письмовій формі Додаткової угоди протягом 

строку дії Договору. 

9.4. Жодна з Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим 

Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони. 

9.5. Всі документи в електронному вигляді в тому числі листування, можуть бути 

доказом відповідальності тієї чи іншої Сторони в суді. 

9.6. Умови Договору та додатки до нього є конфіденційною інформацією, яка не 

підлягає розголошенню третім особам без попередньої письмової згоди іншої 

Сторони.   

9.7. Замовник не має статусу платника податку на прибуток згідно з Податковим 

кодексом України. 



9.8. Виконавець має статус платника податків на загальних підставах згідно з 

Податковим кодексом України. 

9.9. Будь-які усні домовленості щодо цього Договору виключаються. 

9.10. Цей Договір складений на 6 аркушах (з додатками – на 9 арк.). 

9.11. Виправлення у тексті даного Договору не допускаються, а у випадках їх 

внесення не мають юридичної сили. 
 

10. Додатки до Договору 

Невід'ємною частиною цього Договору є: 

10.1. Реєстр осіб, які перебувають на обов'язковій обсервації (ізоляції) в готелі 

“Турист” ПрАТ “Кіровоградтурист” у зв'язку з підозрою зараження на гостру 

респіраторну інфекцію COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. 

10.2. Кошторис на відшкодування витрат, пов'язаних із проживанням Осіб, які 

перебувають на обов'язковій обсервації (ізоляції) в готелі “Турист” ПрАТ 

“Кіровоградтурист” у зв'язку з підозрою зараження на гостру респіраторну інфекцію 

COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 з ____________ р. по 

______________р.  

10.3. Калькуляція витрат, пов'язаних із проживанням Осіб, які направляються на 

обов'язкову обсервацію (ізоляцію) в готель “Турист” ПрАТ “Кіровоградтурист” у 

зв'язку з підозрою зараження на гостру респіраторну інфекцію COVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2. 
 

11. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін 
 

ВИКОНАВЕЦЬ  

 
ЗАМОВНИК 

ПрАТ “Кіровоградтурист” Управління з питань з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Міської  ради міста 

Кропивницького 

ЄДРПОУ 02593820                              

Р/р UA 413223130000026009000043214  

в АТ "Укрексімбанк" 

у м. Кропивницькому 

ІПН платника ПДВ 025938211234 

МФО 322313 

Адреса:25001, м.Кропивницький, 

вул.Ушакова, 1а 

тел. (0522) 24 46 80, 050 487 37 05 

E-mail:  

 

 

____________________ ГУЙВАН О.І. 

         ЄДРПОУ 26321546 

         Р/р UA 248201720344280003000030711 

         Державна казначейська служба України  

         м.Київ 

         МФО 820172 

         Адреса: м.Кропивницький 

         вул. Велика Перспективна, 41 

         тел. (0522) 22 86 20 

         E-mail: uns@krmr.gov.ua 

 

 

              

_________________КОВАЛЕНКО С.М. 

 

 



Додаток 1 

до договору № ______ 

від ___ ________ 2020 року 
 

ПрАТ  «Кіровоградтурист»  Управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення  

Міської ради міста Кропивницького 
   

ЄДРПОУ 02593820  ЄДРПОУ 26321546 

Адреса: 25001, м. Кропивницький, 

вул.Ушакова 1А 

 Адреса: 25022, м. Кропивницький, 

вул. Велика Перспективна, 41  

Р/р UA413223130000026009000043214  Р/р UА248201720344280003000030711 

МФО 322313  МФО 820172 

 

Реєстр осіб № ____ від ___ ___________ 2020 року,  

які перебувають на обов'язковій обсервації (ізоляції) в готелі «Турист»                    

ПрАТ  «Кіровоградтурист»  

 
згідно з Договором № _____ від _________________ 2020 року 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, 

по-батькові, 

особи, яка 

перебуває на 

обсервації 

Документ, 

що 

посвідчує 

особу 

(назва, 

серія, 

номер, 

коли і ким 

виданий) 

Місце 

реєстрації 

особи 

Термін перебування 

особи у закладі на 

обов'язковій 

обсервації (ізоляції) 

Всього 

витрати до 

відшкодування 

за розміщення 

осіб, грн. з_______ по 

_______ 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

                                                           РАЗОМ  

                                                               у т.ч. ПДВ  
 

Голова правління 

ПрАТ «Кіровоградтурист» 

  

_______________ О. ГУЙВАН 

          МП 

 Начальник управління  з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення  

Міської ради міста Кропивницького 

 

______________  С. КОВАЛЕНКО 

 

 

              МП       

Головний бухгалтер _______________  Головний бухгалтер _____________ 
                                          (підпис, ПІП)                                            (підпис, ПІП) 

 

 



Додаток 2 

до договору № ______ 

від ___ ________ 2020 року 
 

Кошторис  

на відшкодування витрат, пов'язаних із проживанням Осіб, які перебувають  

на обов'язковій обсервації (ізоляції) в готелі «Турист»                                              

ПрАТ  «Кіровоградтурист»   

 

з ____________ по ______________ 2020 року 

 
згідно з Договором № _____ від _________________ 2020 року 

№ 

з/

п 

Прізвище

, ім'я, по-

батькові, 

особи, 

яка 

перебуває 

на 

обсерваці

ї 

Документ

, що 

посвідчує 

особу 

(назва, 

серія, 

номер, 

коли і 

ким 

виданий) 

Термін 

перебування 

особи у 

закладі на 

обов'язковій 

обсервації 

(ізоляції) 

Кількість 

людино/дні

в 

перебуванн

я на 

обсервації 

за звітний 

період 

Відшкодуванн

я витрат, 

пов'язаних з 

проживанням 

осіб за  

1 людино/день, 

грн. 

Всього 

витрати, що 

підлягають 

відшкодуванн

ю за 

проживання 

осіб за звітний 

період, грн. з 

____

_ 

по 

____

_ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Голова правління 

ПрАТ «Кіровоградтурист» 

  

_______________ О. ГУЙВАН 

          МП 

 Начальник управління  з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення  

Міської ради міста Кропивницького 

 

______________  С. КОВАЛЕНКО 

 

 

              МП       

Головний бухгалтер ______________  Головний бухгалтер _____________ 
                                          (підпис, ПІП)                                            (підпис, ПІП) 

 

 

 
 

 



Додаток 3 

до договору № ______ 

від ___ ________ 2020 року 
 

Калькуляція витрат,  

пов'язаних із проживанням Осіб, які направляються на обов'язкову обсервацію 

(ізоляцію) в готелі «Турист»  ПрАТ  «Кіровоградтурист»  

 
№ 

з/п 

Найменування статей витрат Витрати на  

1 людино/день 

(без ПДВ),  

грн. 

1 Матеріальні витрати, у т.ч.: 84,60 

 санітарна обробка номеру 22,00  

 санітарна обробка коридорів і сходів 35,00 

 утилізація відходів 19,00 

 миючі засоби (для прання) 4,10 

 Малоцінний інвентар для користування 4,50 

2 Комунальні послуги, у т.ч.: 113,50 

 електропостачання 90,00 

 водопостачання та водовідведення 18,80 

 вивіз сміття 4,70 

3 Оплата праці обслуговуючого персоналу (4 особи) 128,24 

4 Нарахування на заробітну плату 28,21 

5 Амортизація номерного фонду 7,99 

6 Поточний ремонт номерного фонду 25,30 

7 Витрати на утримання загальних приміщень 

готелю та прилеглої території 

7,76 

8 Витрати на протипожежні заходи 17,00 

9 Витрати на охорону праці та техніку 11,30 

10 Інші витрати, у т.ч.: 1,10 

 інтернет 0,50 

 кабельне телебачення 0,60 
Вартість послуг проживання на 1 людино/день без ПДВ 425,00 

 Податок на додану вартість 85,00 

Всього вартість послуг проживання на 1 людино/день з ПДВ 510,00 

Кількість днів перебування на обсервації, днів 14 

Вартість проживання 1 особи на весь період обсервації  7140,00 

 у т.ч. ПДВ 1190,00 
 

Голова правління 

ПрАТ «Кіровоградтурист» 

  

_______________ О. ГУЙВАН 

          МП 

 Начальник управління  з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення  

Міської ради міста Кропивницького 

 

______________  С. КОВАЛЕНКО 

 

 

              МП       

Головний бухгалтер _______________ 
                                                                 (підпис, ПІП) 

 Головний бухгалтер _____________ 
                                                                  (підпис, ПІП) 
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