
про надання послуг

м. Миколив <g^f» Ш  2019 р.

ДЕРЖАВНЕ ПВДПРИ6МСТВО «АДМ1Н1СТР АЦ1Я МОРСЬКИХ ПОРТ1В 
УКРА1НИ» (дал! - Замовник), вщ iMeHi якого Д1е ф1л «Октябрьск» державного пщприемства 
«Адмшютращя морських nopTiB Украши» (адмшютращя спешахпзованого морського порту 
«Октябрьск») в oco6i начальника ф1л1У Сгорова Андр1я Юршовича, який д!е на пщстав! 
Положения про фш ю «Октябрьск» державного пщприемства «Адмшютращя морських пор™ 
Украши» (адмшютрацно спещал!зованого морського порту «Октябрьск») та дов1реност1 вщ 
21.12.2018 р. № 1595 року, з одшеТ сторони, та

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЮ «ОХРАНА» (дал! -  
Виконавець), в oco6i директора Ciporo Павла Павловича, який д1е на пщстав! Статуту, з шшо\ 
сторони, надал1 окремо !менуються Сторона, а разом — Сторони, уклали цей догов1р про надання 
послуг (дал! -  Догов1р) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язуеться 

надати Замовнику послуги з ремонту i техшчного обслуговування захисного обладнання за 
кодом ДК 021:2015 50610000-4 (техшчне обслуговування сигнал1зацп (АПС)) (дал1 -  
Послуги), а Замовник прийняти та оплатити надаш Послуги.

1.2. Надання Послуг за цим Договором передбачае:
техшчне обслуговування, нагляд за правильним утриманням i експлуатащею системи 

автоматичноТ пожежноТ сигнал1зацП' (дал1 - АПС);
- планов! регламента! робота, необхщш для утримання системи АПС в справному 

робочому сташ;
- усунення несправностей АПС в обсяз! поточного ремонту, за винятком po6iT, 

викликаних неправильною експлуатащею системи Замовником;
- надання консультативно! допомоги Замовнику в питаниях, що стосуються експлуатацц 

установок системи АПС;
- надання техшчних рекомендацш з полшшення робота установок системи АПС.
1.3. Послуги надаються на об ектах Замовника, що захшцеш АПС, у вщповщност! до 

Техн1чно1 специф!кацп (Додаток 1 до цього Договору) що е невщ’емною частиною цього 
Договору.

1.4. Мюце надання Послуг: 54052, м. МиколаТв, вул. Айвазовського, 29/1.
1.5. Право Виконавця на надання Послуг за цим Договором шдтверджусться л!ценз!ею

сеР” №184268 вщ 05.02.2013р. видано‘1 Державною !нспекщею техногенноТ безпеки 
УкраТни.

1.6. Обсяг закушвл! Послуг може бути зменшений залежно вщ реального ф1нансування 
видатшв та/або виробничоУ потреби Замовника.

2. ЯК1СТБ ПОСЛУГ
2.1. Виконавець повинен надати Замовнику Послуги, яисть яких вщповщае умовам ДБН 

В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», Правилам пожежно'1 безпеки в УкраТш, 
затвердженим наказом М!шстерства внутршшх справ Укра'ши вщ 30.12.2014 № 1417 та шшим 
дшчим нормативним документам й стандартам, а також експлуатащйним вимогам завод!в- 
виробникт обладнання (паспортам обладнання та шшш техн!чн!й документац!!-).

2.2. Виконавець гарантуе, що мае Bci повноваження та eci необх!дн1 документа, як!
вимагаються чинним законодавством Укра'ши для виконання обов’язк!в за цим Договором.
Представник Виконавця належним чином обраний, надшений достатшми повноваженнями, що
не скасован!, не обмежен!, не оскаржуються трет!ми особами, Bci внутршш процедури
Виконавця, необхщн! для реал!зац!Т цих повноважень, виконан! в повному обсяз! та належним 
чином.
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2.3. Виконавець повинен забезпечити надання Послуг i3 дотриманням вимог 
природоохоронного законодавства. Пщ час надання Послуг вжит и заходи для захисту довкшля 
вщ забруднення.

3.1. Цша цього Договору (загальна варт!сть Послуг за цим Договором) визначена у 
Розрахунку вартосп Послуг (Додаток 2 до цього Договору), що е невщ’емною частиною 
Договору, i становить 23 239,70 (двадцять три тисяч1 двю-п тридцять дев’ять гривень 70 
копшок) грн. без ПДВ, Kpi\i того ПДВ 4 647,94 (чотири тисяч1 шютсот сорок ciM гривень 94 
копшок) грн., всього цша Договору 27 887,64 (двадцять ciM тисяч BiciMCOT вк!мдесят ciM 
гривень 64 копшок) грн. з ПДВ, що складаеться з суми вартост1 b c ix  Послуг, яю Замовник 
може отримати вщповщно до умов цього Договору.

3.2. Цша Договору включае вартють ycix витрат Виконавця, витрат на сплату податюв, та 
iHHiHX обов’язкових платеж!в i 36opie, що сплачуються або маюгь бути сплачеш Виконавцем. 
Не передбачена Виконавцем вартють окремих послуг (витрат) у склад1 Послуг Замовником не 
оплачуеться (не вщшкодовуеться), а витрати на Yx надання вважаються врахованими в щщ 
Договору.

3.3. Розрахунки за фактично надаш Послуги здшснюються Замовником протягом 10 
(десяти) банювських дшв з дати шдписання Сторонами Акта наданих послуг, на шдстав1 
отриманого Замовником орипналу належним чином оформленого рахунку вщ Виконавця.

3.4. Оплата Послуг за цим Договором здшснюеться в нацюнальнш валкт Укра'Гни 
шляхом перерахування кон тв  з поточного рахунку Замовника на поточний рахунок 
Виконавця.

4.1. Строк надання Виконавцем Послуг: з 01.03.2019 по 31.12.2019, вщповщно до 
узгодженого Сторонами Плану-графжа (Додаток 3 до цього Договору), що е невщ’емною 
частиною Договору, або по заявщ Замовника.

4.2. Усунення несправностей АПС за заявкою Замовника в обсяз1 поточного ремонту, за 
винятком p o 6 iT , викликаних неправильною експлуатащею системи Замовником, виконуеться 
протягом одшеТ доби з дати отримання заявки. Заявка складаеться в довшьнш форм1 та 
направляеться за допомогою засоб1в факсимшьного зв’язку на номер (0512)-514-29-89, 
37-64-52 або електронною поштою на e-mail: natali.ohrana@,i.ua.

4.3. Надання Послуг Виконавцем та Тх приймання Замовником оформлюеться щомюячно 
Актом наданих послуг.

4.4. Акт наданих послуг складаеться Виконавцем до 07 числа мюяця, наступного за 
звггаим, та надаеться Замовнику.

4.5. Замовник протягом трьох робочих дшв з дати отримання Акта наданих послуг 
nepeBipne його достов1ршсть в частиш фактично наданих Послуг, пщписуе його та один 
прим1рник повертае Виконавцю, або у цей же строк дае у письмовш форм! мотивовану вщмову 
в!д прийняття Послуг i3 зазначенням зауважень (недолшв) i строк1в ix усунення. Виконавець у 
визначений Замовником строк зобов’язаний виправити власними силами та за власний рахунок 
Hi зауваження (недолжи).

5.1. Замовник зобов’язаний:
5.1.1. Прийняти надаш Виконавцем Послуги та оплатити ix, якщо Послуги вщповщають 

умовам цього Договору.
5.1.2. Забезпечити надання шформацп, техшчноТ та iHuioV документаци Виконавцю, 

необх!дно1 для надання Послуг за цим Договором.
5.2. Замовник мае право:
5.2.1. 1нщшвати внесения змш до Договору, вимагати роз!рвання Договору та 

вщшкодування збитк1в за наявносп ютотних порушень Виконавцем умов цього Договору.

3. ЦША ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНК1В

4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОР1Н
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5.2.2. Здшснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську д1яльшсть Виконавця, 
контроль за ходом, яюстю та обсягами Послуг, що надаються.

5.2.3. Вщмовитись вщ прийняття наданих Послуг, якщо так1 Послуги не вщповщають 
умовам цього Договору.

5.2.4. Повернута рахунок Виконавцю без здшснення оплати, у раз1 оформления 
докуменпв з порушенням вимог, зазначених у п. 10.2 цього Договору.

5.2.5. Вимагати безоплатного виправлення недолшв, що виникли внаслщок допущених 
Виконавцем порушеиь, або виправити ix власними силами. У такому раз! збитки, завдаш 
Замовнику, вщшкодовуються Виконавцем, у тому числ! за рахунок вщповщного зменшення 
загальноТ вартост! Послуг.

5.2.6. Зменшувати обсяг закушвл1 Послуг та цшу цього Договору залежно вщ реального 
фшансування видатюв та/або виробничо'1 потреби Замовника. У такому pa3i Сторони вносять 
вщповщш зм1ни до цього Договору.

5.3. Виконавець зобов’язаний:
5.3.1. Забезпечити надання Послуг у строки, встановлеш цим Договором.
5.3.2. Завчасно, не менш шж за одну добу, попередити Замовника про неможливють 

приступити до надання Послуг i3 незалежних вщ Виконавця обставин (з наданням 
пщтверджуючих докуменпв).

5.3.3. Забезпечити надання Послуг, якють яких вщповщае умовам, встановленим цим 
Договором та чинним законодавством Укра'ши.

5.3.4. Не передавати c b o i права та обов’язки трет1м особам.
5.3.5. Виконавець зобов’язаний виконувати Bci вказ1вки Замовника щодо надання Послуг, 

за умови, якщо дотримання ним цих вказ1вок не загрожуе якост1 Послуг, життю та здоров'ю 
людей.

5.3.6. Надавати Замовнику Акта наданих послуг у двох прим1рниках та рахунок на оплату 
наданих Послуг у визначеш цим Договором строки.

5.3.7. Попереджувати oci6 вщповщальних за експлуатащю бущвель Замовника про 
початок та закшчення робгг (перев1рки системи АПС) при наданш Послуг на об’ектах 
Замовника впродовж всього строку надання Послуг.

5.3.8. Забезпечити надання Послуг без спрацювання хибноТ пожежноТ тривоги та не 
небажано! активацп устаткування протипожежного захисту, а також попереджати про початок 
проведения перев1рки пункт приймання пожежноТ тривоги.

Якщо будь-яка перев1рка системи може призвести до спрацювання звукових 
опов!щувач1в, Виконавець повинен попередити особу вщповщальну за експлуатащю буд1вл! 
про початок проведения перев1рки заздалегщь, для можливост! попередження персоналу, що 
перебувае в прим1щеннях.

5.3.9. Нести вщповщальшсть, якщо з иого вини установки системи АПС не спрацювали i 
не виконали свого призначення.

5.3.10. Виправити недолжи, що виникли внаслщок допущених пщ час надання Послуг 
порушень, власними силами та за власний рахунок, а у pa3i якщо ni недолжи призвели до 
збитюв або псування майна Замовника — вщшкодувати завдаш збитки.

5.3.11. Забезпечити, за власний рахунок та власними силами, оргашзащю безпечного 
надання Послуг у вщповщносп до умов цього Договору та Додатку 4 «Охорона пращ», який е 
невщ’емною частиною Договору, а також забезпечити дотримання пращвниками Виконавця 
B cix  чинних норм, правил та вимог з охорони пращ, пожежно‘1 та еколопчно1 безпеки, 
промисловоТ саштари i ппени пращ, яю д1ють в УкраТн1.

5.3.12. Нести вщповщальн1сть за дотримання нормативних акпв з охорони пращ при 
наданш Послуг. Нещасш випадки, що вщбулись з пращвниками Виконавця, або персоналом, 
якии залучено Виконавцем, розслщуються та беруться на облш зпдно з Порядком проведения 
розслщування та ведения обл1ку нещасних випадк1в, профес1йних захворювань i авар1й на 
виробництв1, затвердженим постановою Кабшету MiHicTpiB Укра'ши вщ 30.11.2011 № 1232.

5.3.13. Надати Замовнику належним чином оформлену податкову накладну/розрахунок 
коригування податково'1 накладно'1, складену(1) в електронн1й форм1 та зарсестровануО) в

( Ф!л;я -.октябрьск;» ДЕРЖАВН0 ГЧ> 
ШДПРИеМСТВА «АДМ1ШСТРАЦ1ЯМОРСЬКИХ ПОРТ1В УКРАШИ*
„ (АДМ1Н1СТРАЦ1Я СПЕ01АЛ130ВАН0Г0 МОРСЬКОГО ___ ПОРТУ «ОКТЯБРЬСК.)

Зарессг̂ н̂о̂ в ЖЗ)™» р<жптрзЧи договор! э
20____ р.
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единому p eecT p i податкових накладних (СРПН) в порядку та строки, визначеш законодавством 
У краУни.

6. ВЩПОВЩАЛЬШСТЬ CTOPIH ТА ВИР1ШЕННЯ СПОРШ
6.1. За невиконания або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони 

несуть вщповщальшсть на умовах визначених цим Договором та чинним законодавством 
УкраТни.

6.2. За порушення Виконавцем строюв виконання зобов’язання, Замовник мае право 
стягнути з Виконавця пеню у po3M ipi 0,1 вщсотка вартост1 Послуг, з яких допущено 
прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прос грочення понад тридцять дшв, 
Замовник додатково стягуе з Виконавця штраф у po3M ip i семи вщсотюв вказаноТ вартость

6.3. За порушення Виконавцем умов зобов’язання щодо якост1 Послуг, Замовник мае 
право стягнути з Виконавця штраф у po3M ipi двадцяти вщсотюв вартост1 неяюсних Послуг. 
Однак сплата штрафу не звшьняе Виконавця вщ, обов’язку усунення виявлених недолшв 
власними силами та засобами за свш рахунок. Якщо Сторони не досягнуть згоди щодо вартост1 
неяюсних Послуг, вона визначаеться погодженим експертом чи експертом, призначеним судом.

6.4. За порушення Замовником строив оплати, зазначених у Договор^ Виконавець мае 
право стягнути i3  Замовника пеню у po3M ipi десяти вщсотюв облжовоУ ставки Нащонального 
банку УкраТни, що д1яла у перюд, за який сплачуеться пеня, вщ суми простроченого платежу за 
кожний день прострочення.

6.5. Сплата пеш та штрафу не звшьняе Сторону, яка порушила зобов’язання, що виникае 
з цього Договору, вщ виконання зобов’язання належним чином.

6.6. Виконавець несе вщповщальшсть перед Замовником або трет1ми особами за будь- 
який збиток, завданий життю, здоров ю пращвниюв чи майну Замовника або трет1х o c i6 ,  якщо 
такий збиток е результатом того, що Виконавець порушив вимоги чинних норм та правил з 
охорони пращ, пожежноТ безпеки, промисловоУ саштарп i r ir ie ™  пращ.

6.7. Заюнчення строку дн Договору не звшьняе Сторони вщ вщповщальност! за його 
порушення, яке мало мюце пщ час дй Договору.

6.8. У раз1 реестрацп Виконавцем податковоУ накладно'Т/розрахунку корегування 
податковоУ накладноУ в СРПН у строки, що перевищують строки, визначеш Податковим 
кодексом УкраУни, у зв’язку з чим Замовник втрачае право на нарахування податкового кредиту 
за вщповщною сумою податку, Виконавець за першою вимогою Замовника протягом 7 (семи) 
календарних дшв з дати отримання такоУ вимоги сплачуе Замовнику штраф у po3Mipi такого 
податкового кредиту.

6.9. Ус1 спори, що виникають з цього Договору або пов’язаш з ним, Сторони будуть 
намагатися виршувати шляхом переговор1в.

6.10. Якщо вщповщний cnip неможливо виршити шляхом neperoBopie, вш вир1шуеться 
в судовому порядку за встановленою шдвщомчютю та шдсуднютю такого спору вщповщно до 
чинного законодавства УкраУни.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБ0РН01 СИЛИ (ФОРС-МАЖОРУ)
7.1. Жодна 3i Сторш цього Договору не несе вщповщальносп перед 1ншою Стороною за 

несвоечасшсть або неможлив1сть виконання своУх зобов’язань внаслщок дп' непереборноУ сили 
у т!й M ipi, у якш таке прострочення або невиконання не можуть бути вщнесеш за рахунок вини 
або недогляду Сторони, яка посилаеться на несвоечасшсть або неможливють виконання своУх 
зобов’язань за Договором у зв’язку з обставинами непереборноУ сили.

7.2. Використане у п. 7.1. поняття дй’ непереборноУ сили означае випадки, яи  не 
шддаються розумному контролю Сторони, яка проголошуе форс-мажорш обставини, в тому 
числ1, але не обмежуючись цими, таю поди’, як вшна, блокада, ембарго, випадки громадянськоУ 
непокори пращвниюв або будь-як1 закони, декларацй", норми, вказ1вки та декрета, що видаш 
державними органами та знаходяться пщ Ух контролем.

7.3. У випадку настання обставин непереборноУ сили строк виконання зобов’язань за 
Договором вщкладаеться на той час, протягом якого будуть д1яти таю обставини. Якщо таю 
обставини та Ух наслщки будуть тривати б!льше трьох мюящв, право

ШДЧРИеМСТВА и Д М Ш Ю Т Р А Щ Я  
МОРСЬКИХ ПОРТ1В УКРАТНИ» 

САД.'.{1Н1СТРАЦГЯ 
СПЙШАЛГЗОБАНОГО МОРСЬКОГО 

(«ОРТУ «ОКТЯБРЬСК»)
3«реестщшано в журнал! реестьшш договорЫ
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вщмовитися вщ подальшого виконання зобов’язань за Договором, i у цьому випадку жодна i3 
Сторш не буде мати права на вццикодування шшою Стороною можливих збитюв.

7.4. Сторона, для якоТ настала неможливють виконання зобов’язань за Договором, 
повинна про настання таких обставин невщкладно повщомити (факсом) шшу Сторону, а також 
у п’ятнадцятиденний термш надюлати поштою зареестроване повщомлення, видане Торгово- 
промисловою палатою Укра'ши або шшим компетентним органом держави.

7.5. Належним доказом наявност! зазначених вище обставин та Тх тривалост1 в 
документи, що видаються вщповщно Торгово-промисловою палатою Укра'ши або шшим 
компетентним органом держави.

7.6. Неповщомлення або несвоечасне повщомлення позбавляе Сторону права 
посилатися на будь-яку вищезазначену обставину як на пщставу для звшьнення вщ 
вщповщальност1 за невиконання зобов’язань за цим Договором.

8. АНТИКОРУПЦ1ЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
8.1. Сторони пщтверджують, що при виконанш цього Договору Сторони, а також Тх 

афшйоваш особи, та пращвники зобов’язуються:
- дотримуватись чинного законодавства Украши та вщповщних м1жнародно-правових 

акпв щодо запобнапня, виявлення та протидп корупцп, а також запоб1гання та протидп' 
легал1заци (вщмиванню) доход!в, одержаних злочинним шляхом;

вживати B cix  можливих заход1в, яю е  необхщними та достатшми для заиобшання, 
виявлення i протидп корупцп у сво'ш д1яльност1;

- не пропонувати, не общяти, не надавати, не приймати пропозищй, об1цянок чи надання 
неправом1рноТ вигоди (грошових коптв  або iHmoro майна, переваг, шльг, послуг, 
нематер1альних актив1в, будь-якоТ iHmoT вигоди нематер1ального чи негрошового характеру без 
законних на те пщстав) прямо або опосередковано будь-яким особам/вщ будь-яких oci6 за 
вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дш з метою отримання неправом1рно1 вигоди 
(об1цянки неправомipHoi вигоди) вщ таких oci6.

8.2. У pa3i отримання одн!ею 3i Сторш вщомостей про вчинення особою/особами, 
визначеними у цьому роздал!, заборонених до вчинення у цьому роздш дш, та/або вщомостей’ 
що вщбулося або може в1дбутися корупщйне правопорушення за участю вказаноТ особи/ос1б’ 
така Сторона мае право направити iHmifl Сторош вимогу надати пояснения з цього приводу.

9. СТРОК ДП ДОГОВОРУ
9.1. Цей Догов1р набирае чинност1 з дати пщписання уповноваженими представниками 

Сторш та скршлення печатками. Строк дп Договору: з 01.03.2019 по 31.12.2019, а в частиш 
зобов язань, яю виникли в перюд д1'1 Договору i вщпов1дальност1 за Тх виконання -  до иовного 
Тх виконання, проведеного в належному порядку.

10.1НШ1 УМОВИ ДОГОВОРУ
10.1. Bci права та обов язки Замовника (в т.ч. ведения бухгалтерського облжу, 

проведения розрахунюв, пщписання первинних докумеипв, приймання-передача послуг за 
кшькютю i якютю тощо), яю передбачен1 цим Договором, виконуються в!докремленим 
пщроздшом державного пщприемства «Адмшютращя морських портов Укра'Тни» -  ф1л1ею 
«Октябрьск» державного пщприемства «Адмшютращя морських порт! в УкраТни» 
(адмшютращею спещал1зованого морського порту «Октябрьск»),

10.2. При складанш первинних обл!кових документ1в (акпв наданих послуг, рахунк1в 
тощо) необхщно керуватися нормами Закону УкраТни «Про бухгалтерський обл1к та ф!нансову 
зштшсть в Укра'ш1», а також враховувати особливосл орган1зац1йноТ структури державного 
пщприемства «Ад\пн[страц1я морських nopTiB УкраТни».

10.2.1. При заповненн! такого рекв1зиту первинного документу як назва Замовника, 
необхщно вказувати у такш послщовност! наступну шформащю

- назва юридичноТ особи: державне шдприемство «Адмшстоащя морських порт1в 
УкраТни»;

j <111Л,'Я « О К Т Я Б Р Ь С К .  Д Е Р Ж А В Н О Г О  
ШДНРИеМСТВА <АДМ1Н1СТРАЦ1Я 

МОРСЬКИХ ПОРТ1В УКРАКНИс 
(АДМ1Н1СТРАЦ1Я 

СПЕШ АЛ130ВАН0Г0 МОРСЬКОГО 
ПОРТУ «ОКТЯБРЬСК»)

Зареесикшано в аотмшп рееетраци дошворха
№  1 ^ Ж :Ф о ^ '  / V  2 0 _____р.
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назва фiлii, для якоТ фактично надаються Послуги: фiлiя «Октябрьск» державного 
пщприемства «Адмшютращя морських порт1в УкраТни» (адмшютращя спещал1зованого 
морського порту «Октябрьск»);

- щентифкацшний код юридичноТ особи: 38727770;
- щентифжацшний код фиш «Октябрьск» (для яко'Т фактично надаються Послуги)- 

38728512.
10.2.2. При заповненш такого рекв1зиту первинного документу як адреса Замовника, 

необхщно вказувати у такш послщовност1 наступну шформащю:
- мюцезнаходження юридичноТ особи: 01135, м. КиТв, проспект Перемоги, 14;
- адреса фша «Октябрьск» (для якоТ фактично надаються Послуги): 54052, м МиколаТв 

а/с 170.
10.2.3. При складанш податкових накладних в обов’язковому порядку заповнювати 

наступи! поля податково'Т накладноТ:
- поле «еДРПОУ Замовника» - 38727770
(щентифжацшний код юридичноТ особи -  ДЕРЖАВНОГО ПЩПРИеМСТВА 

«АДМШЮТРАЩЯ МОРСЬКИХ ПОРТ1В УКРА1НИ»)
- поле «номер фша Замовника» - 15
(номер Ф1Л11 «ОКТЯБРЬСК» ДП «АМПУ» (АДМ1Н1СТРАЦ11 СПЕЦ1АЛ130ВАН0Г0 

МОРСЬКОГО ПОРТУ «ОКТЯБРЬСК»)).
10.3. IcTOTHi умови цього Договору не можуть змшюватися шсля його шдписання до 

виконання зобов'язань Сторонами у повному обсяз1, кр1м випадюв передбачених чинним 
законодавством Укра'Тни.

10.4. Д\я Договору може бути припинена достроково в будь-який час за взаемною 
згодою Сторш (за виключенням випадкгв, передбачених п. 10.5. Договору). У цьому pa3 i 
дострокове припинення да Договору оформлюеться шляхом складання письмовоТ угоди, в якш 
визначаються майнов! вимоги Сторш (якщо так! мали мюце) та розрахунки за ними.

10.5. Догов1р може бути роз1рваний будь-якою i3 Сторш в односторонньому порядку 
у раз1 невиконання або неналежного виконання шшою Стороною своТх зобов’язань за 
Договором з повщомленням шшоТ Сторони, яке мае бути отримано нею не менше шж за 15 
календарних дшв до дня роз1рвання Договору.

10.6. Змши та доповнення до Договору можуть бути внесен! в порядку, передбаченому 
чинним законодавством Укра'ши, тшьки за домовлешстю Сторш, що оформлюеться 
додатковими угодами до цього Договору, як1 е його невщ'емною частиною.

10.7. УЫ правовщносини Сторш, що виникають з цього Договору та не врегульоваш 
ним, регламентуються вщповщними нормами чинного законодавства УкраТни.

10.8. Замовник е платником податку на прибуток та податку на додану вартють на 
загальних пщставах, передбачених чинним податковим законодавством УкраТни.

10.9. Виконавець е платником податку на прибуток та податку на додану вартють на 
загальних пщставах, передбачених чинним податковим законодавством УкраТни.

10.10. Будь-яка шформащя, передана одшею 3i Сторш шшш в пер1од да даного 
Договору, або, шформащя, що стала вщомою у зв’язку з виконанням даного Договору й 
стосуеться комерцшноТ д!яльност1 CTopin, розголошення яко'Т може завдати шкоди одн!й 3i 
Сторш, е конфщенцшною й не п1длягае розголошенню трет1м особам або опублжуванню без 
попередньо’Т письмовоТ згоди шшоТ Сторони. Режим конф1денщйност1 зазначено'Т вище 
шформацп й зобов язання Стор1н про и нерозголошення носять безстроковий характер i не 
припиняються шсля припинення да даного Договору.

10.11. Представники Стор1н, уповноважен1 на укладення цього Договору, по годились, 
що Тх персональн1 дан1, як! стали вщом1 Сторонам у зв’язку з укладенням цього Договору,5 
включаються до баз персональних даних Сторш.

10.12. Шдписуючи даний Догов1р, уповноважен! представники Сторш дають згоду 
(дозвт) на обробку Тх персональних даних, з метою пщтвердження повноважень суб’екта на 
укладення, змшу та розфвання Договору, забезпечення реал1зацп адм1н!стративно-правових i 
податкових вщносин, вщносин у сфер! бухгалтерського обл1ку та статистики, а також для 
забезпечення реал1зацй 1нших, передбачених законодав^5пв®0№118ЩйСскГ державно! .

ШДПРИеМСТВА «АДМ1Н1СТРА£ПЯ 
М О Р С Ь К И Х  П О Р Т 1В  У К РА Т Н И » (АДМ1НХСТРАЦ1Я 

С П Е Ш А Л 1Э О В А Н О Г О  М О Р С Ь К О Г О  
П О Р Т У  « О К Т Я Б Р Ь С К » )
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10.13. Представники Сторш пщписанням цього Договору пщтверджують, що вони 
повщомлеш про своТ права вщповщно до ст. 8 Закону УкраУни «Про захист персональних 
даних».

10.14. Сторона несе повну вщповщальшсть за правильшсть вказаних нею у Договор! 
рекв1зипв та зобов язуеться своечасно у письмовш форм1 повщомляти шшу Сторону про i'x 
змшу, а у pa3i неповщомлення несе ризик настання пов’язаних i3 цим несприятливих наслщюв.

10.15. При 3MiHi поштовоТ адреси, поточного рахунку, статусу платника податку або 
шших рекв1зипв Сторона цього Договору повинна повщомити iHmy Сторону рекомендованим 
листом або електронною поштою в 3-денний строк з моменту таких змш.

10.16. Догов1р складений при повному розумшш Сторонами його умов та термшологп 
украшською мовою у двох автентичних прим1рииках, яю мають однакову юридичну силу, -  по 
одному для кожноТ i3 Стор1н.

11. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
11.1. Техшчна специфкащя (Додаток 1 до цього Договору).
11.2. Розрахунок вартос-ri Послуг (Додаток 2 до цього Договору).
11.3. План-графш (Додаток 3 до цього Договору).
11.4. Охорона пращ (Додаток 4 до цього Договору).

12. ЮРИДИЧН1 АДРЕСИ I РЕКВ13ИТИ CTOPIH

ЗАМОВНИК 
ДЕРЖАВНЕ П1ДПРИСМСТВО 

«АДМ1Н1СТРАЦ1Я МОРСЬКИХ ПОРТ1В 
УКРА1НИ»

01135, м. Кшв, проспект Перемоги, 14 
щентифшацшний код 38727770
в id шен! Замовника
Фшя «Октябрьск» Державного пщприемства 
«Адмшютращя морських порт1в УкраТни» 
(адмшютращя спещал1зованого морського 
порту «Октябрьск»)
54052, Украша, м. МиколаТв, а/с 170 (поштова
адреса: а/с 1090)
щентифшацшний код 38728512
1ПН 387277726597
Телефон/факс: (0512) 67-54-09
E-mail: sinp.0ktvabrsk@.0Dtima.C0m.ua
Банювсью рекв1зити:
поточний рахунок: 26001000009836 в
АТ «УКРЕКС1МБАНК», МФО 322313
поточний рахунок: 26005924425412 в
АБ «УКРГАЗБАНК»,Д4ФО 320478

ВИКОНАВЕЦЬ 
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 

ВЩПОВЩАЛЬШСТЮ «ОХРАНА»

Юридична адреса: 54001 м. МиколаТв, 
вул. Херсонське Шосе, 1/6 
Фактична адреса: м. МиколаТв, 
вул. Потьомюнська, 46/7 
СДРПОУ 13857245
1дентифкацшний код 1ПН 138572414026 

Тел.:(0512)37-64-52
Банювсью рекв1зити: р/р 26005054200576 в 
ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 326610

I* пхд‘ч р и е м ТЛ Бк Ь с К * Д е р ж а в н о г о ' 
]

с „ » , . ^ Ж 5 Ж с ь к о г о
L.______ <ОКТЯБРЬСК»)

договор!'.
& 2 о ___ р .

Начальник фшТ «Оюгябиьск»
ДП «Адмшютрашя морських порт1в УкраТни» 
(адмшютращя cneui. ипзаванопеГ’корського 
порт^ «Окгябрьск»

/ 'СШШлЯоЗОаАНОГА'' 
Z  2* 0 1 МОРСЫСОГО у :

порту 
- _________________

м.п. 38725512 
Пщ

и

Директор ТОВ «Охрана»

П.П. Cipnft
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Техшчна специфшащя 
послуги з ремонту i техшчного обслуговування захисного обладнання за кодом 

ДК 021:2015 50610000-4 (техшчне обслуговування сигнал1зац11 (АПС))

Вимоги до надання Послуг: Послуги надаються щомюячно, за Планом-графжом, або по Заявщ 
Замовника з метою перев1рки шлейф1в, спов1шувач1в, пристроТв, прилад1в та належного угримання у 
працездатному ciani автоматично! пожежноТ сигнал1зацп Замовника.

Автоматичною пожежною сигнал1защею захшцеш наступш об’екти Замовника:

Додаток 1
до договору № '/(/'£ vDP/'-/Q
вщб ^ 7. Ос£______.2019р.

№
з/п

Найменування
захищаемих

об’екпв

Прилад,
кшькють
одиниць

Кшь
кють
шлей-
ф1в

Ручш
c n o e i-
щувач1

Димов1
сповщу-
вач1

Term oBi
сповщу-
вач1

O n oB iin y -
вач
СВ1ТЛО-
звуковий

Захи-
щена
площа

З’едну-
вальна
лЫя,
кабель

Батарея
акуму-
ляторна

1
Бущвля
складу
мтз

Тирас- 
4п (1) 4

СРП-1
(5 од.)

СПД3.2 
(2 од.)

ТПТ-3
(20 од.)

Пожежа-2
Вихщ-2
Джмшь-1

374 м2 300 м АКБ 
7А/ч 
1 од.

2

Буд1вля
управлшня
порту

Тирас- 
16п (1) 13

СРП-1
(9 од.)

СП -  1Т 
(211 од.) 
СПД-3.2 
(4 од.)

ТПТ-3 
(1 од.)

Пожежа-4
Вихщ-8
Джмшь-1

2643 м2 600 м АКБ 
17А/ч 
1 од.

3

Бущвля 
гаражу 
на 5
автомобиле

Тирас- 
4п (1) 3

СРП-1 
(2 од.)

СПД3.2 
(9 од.)

Вихщ-З
Джмшь-1
Пожежа-2

266 м2 220 м АКБ 
7А/ч 
1 од.

ЗАМОВНИК 
ДЕРЖАВНЕ шдприемство 

«АДМ1Н1СТРАЦ1Я МОРСЬКИХ ПОРТ1В 
УКРАШИ»

Начальник фши «Октябрьск»
ДП «Адмшютращя морських порпв Украши» 
(адмшютращя спец|ал^зованого морського 
порту «Октябрьск»

ШО /Ajjk* Tify

Otri А.Ю. Сгоров

>  4 -
.  3a?2/SS!

ВИКОНАВЕЦЬ 
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 

В1ДПОВ1ДАЛЫПСТЮ «ОХРАНА»

Директор TOB «Охрана»

Ф ‘ Л.’Я -О К Т Я Б Р Ь С К »  Д Е Р Ж А В Н О ! I  
ш д и р и е м с т в а  .А Д М Ш 1 С Т Р Л ш > т  

М О Р С Ь К И Х  П О Р Т 1В  У К Р А Ш И »  
(А Д М Ш Ю Т Р А Щ Я  

С П Ы П А Л Х ЗО В А Н О Г О  М О Р С Ь К О Г О  
П О Р Т У  « О К Т Я Б Р Ь С К » )

JSK H F? peegipiuiii догбвёрь

20 П.

Зар»

№
ЙКЩО Б> Б ж урнал  реестра

«г-9Ш Ш
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Додаток 2
до договору № /{? £' rPp£,'/Q'
вщ с&Л. СЫ 2019 р.

Розрахунок вартост1 Послуг 
послуги з ремонту i техшчного обслуговування захнсного обладнання за кодом 

ДК 021:2015 50610000-4 (техшчне обслуговування сигнал1зацн (АПС))

Виконавець на умовах цього Договору надае Замовнику послуги з техшчного обслуговування 
автоматично-! пожежно!' сигнашзаци за наступними розцшками

№
з/п

Найменування послуги Кшыасть
М1СЯЩВ

Вартють послуги 
на мкяць, грн. без 

ПДВ

Загальна 
вартють 

послуги, грн. 
без ПДВ

1 Техшчне обслуговування 
сигнал!зацп (АПС)

10 2 323,97 23 239,70

Всього сума без ПДВ, грн. 23 239,70
ПДВ, грн. 4 647,94

Всього разом з ПДВ, грн. 27 887,64

ЗАМОВНИК
д е р ж а в н е  шдприемство

«АДМ1Н1СТРАП1Я МОРСЬКИХ ПОРТ1В
у к р а ш и »

Начальник фши «Октябрьск»
ДП «Адмшктра] ця морських порт1в Укра'ши» 
(адмшстращя спеща гпзованого морського
порту «Окт

т / г ш А.Ю. Сгоров

ВИКОНАВЕЦЬ 
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 

В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЮ «ОХРАНА»

Директор ТОВ «Охрана»

П.П. Cipufl

___ - т ё )
«ОКТЯБРЬСК» ДЕРЖАВНОГО 

i n  iPUCMCTBA «АДМ1Н1СТРАЦ1Я 
М ^ С Ь К И Х  ПОРТ1В УКРАТНИ►

(АДМШ1СТРАЦШ ___
c r ШАЛХЗОВАНОГО МОРСЬКОГО

'  ПОРТУ «ОКТЯ Б Р Ь С К » ) ______
>ао;й договор:;

20 p.т т ш .
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Додаток 3
до договору № fff'-B~ С73Р^~/Р
в \ЖсЯ<Л. 2019р.

План-графж
послуги з ремонту i техшчного обслуговування захисного обладнання за кодом ДК 021:2015 50610000-4

Тип систем, 
техшчиих 

засоб!в, вузл1в

Вид po6iT (зо в ш ш ш й  о гл я д , пер ев1р к а п р а ц езд а т н о ст ц  
проф илактика)

Вщмпгка про необхцдшсть виконання
2019 piK

бе
ре

зе
нь л

Яа>
Н
"и
5* тр

ав
ен

ь

че
рв

ен
ь

ли
пе

нь

се
рп

ен
ь

ве
ре

се
нь

ж
ов

те
нь

ли
ст

оп
ад

гр
уд

ен
ь

Система 1. Техн!чне обслуговування п рила/ив приймально-контрольних (ППКП) пожежних.
автоматично1
пожежшн
сигнашзацп;

1.1. Перешрка нормальних значень напруги в електромережах 
основного, резервного джерела живлення, а також шлейфах 
сигналвацп;

+ +

1.2. Перев1рка справное^ i номшал1в плавких запоб!жник1в; + +
1.3 .Перев1рка автоматичного вмикання резервного живлення 
ГТПКП в електромережах при переход! з основного на резервне;

+ + +

1.4.Перев1рка на працездатшсть ППКП у режимах “ПОЖЕЖА” та 
“НЕСПРАВШСТЬ” шляхом iMiTanii' порушень шлейф1в 
сигнашзацп та спрацювання пожежних сповщувач!в (при цьому 
контролюеться спрацювання виносних звукових та свгаювих 
шдикатор1в).

+ + +

2. Техшчне обслуговування локальних мереж та лшш електроживлсння систем пожежноТ сигнал1зацп.
2.1 .Перев1рка цШсносп прокладених кабел1в i дрот1в; + + +
2.2.Виявлення та усунення вм’ятин, перекручень, пошкоджень або 
оголених вщ поляцп провод1в;

+ + +

2.3.Вим1рювання робочих параметр1в шлейф1в приладом 
(ампервольтметром М-831).

+ + + +

3. Техшчне обслуговування пожежних спов1щувач1в та оповнцувач1в.
3.1 .Перев!рка чистоти пожежних сповйцувач1в. (при необхщносп 
проведения продувания повггрям протягом 1 хв., використовуючи 
для цього компресор або пилосос з тиском 0,05-0,2 Мапа).

+ + +

Ф1л;я •* октябрь с к» держа 
тдприемствл «адмхшстМОРСЬКИХ ПОРТ1В УКРЛ

(АДМШЮТРАЩЯ f
СПЕШАЛ 130В А Н 0Г0  МОРСЬКОГО 

ПОРТУ ^ОКТЯБРЬСК»)

АВНО.ГО J
т т  УГ.ПЯГ I
U  Я JH «► I

Зареест 
№

журнал! ресстраmi догоьор!; 
Г @ / ^ ~ / р 7 0  р.
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3.2.IIepeBipKa працездатносп пожежних спов5щувач1в за 
допомогою 1мггатор1в тепла та диму. (Замша пожежних 
cnoBiiyyBa4iB, як1 вийшли з ладу).

+ + +

З.З.Перев1рка працездатносп опов1щувач1в пожежних 
(находження звукового або свгглового сигналу, вщсутшсть 
мехашчних пошкоджень, корозй, надшшсть кршлення).

+ + + +

4. Техшчне обслуговування роботи цифрового джерела повщомлень.
4.1.Перев1рка значень напруги в електромережах основного, 
резервного джерела живлення, а також шлейфах сигнашзацп;

+ + + + + + + + + +

4.2.Перев1рка справносп та номшашв плавких запоб1жниюв; + + + + + + + + + +
4.3.1 IepeeipKa автоматичного вмикання резервного живлення 
приймально-контрольного приладу в електромережах при 
переход! з основного на резервне;

+ + + + + + + + + +

4.4.Перев1'рка на працездатнють джерела повщомлень у режимах 
“ПОЖЕЖА” шляхом ivmaniT порушень шлейф1В сигнал1зацн та 
спрацювання пожежних спов1щувач1в. (Контролюеться 
спрацювання гучномовщв, виносних звукових та свгглових 
шдикатор1в).

+ + + + + + + + + +

4.5.Вим1рювання значения електричного опору !золяцп м1ж не 
з ’еднаними струмопровщними частинами джерела, а також viixc 
ними i його корпусом на вщповщнгсть вимогам техшчних умов на 
цей прилад.

+ + + + + + + + + +

ЗАМОВНИК 
ДЕРЖАВНЕ пщприемство 

«АДМ1Н1СТРАЦ1Я МОРСЬКИХ ПОРТ1В
/ У к р а ш и »

Начальник фши 
ДП «Адмшктра I : морських портов Украши» 
(адмшютращя с I 
порту «Окт;
0  '■

М.

и 1д п р и е м с т в л Ск* д е р ^кавji'or, мореьких

ВИКОНАВЕЦЬ 
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 

В1ДПОВВДАЛБН1СТЮ «ОХОРОНА»

Директор Г

М.П.
Орий
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Додаток 4
до договору № ' 9 > Р ^ /9
вщ с&Л < 2019 р.

ОХОРОНА ПРАЩ
послуги з ремонту i техшчного обслуговування захисного обладнання за кодом 

ДК 021:2015 50610000-4 (техшчне обслуговування сигнал1зацн (АПС))

1. До початку виконання p o 6 iT , що виконуються пщ час надання Послуг, Виконавець та 
представник Замовника складають Акт-допуск на виконання роб1т на територп д!ючого 
пщприемства, з урахуванням «Положения про порядок видач1 наряд1в-допуск1в», в якому 
обумовлюються особливост1 виконання роб1т з точки зору безпеки Тх виконання.

2. Роботи, що виконуються пщ час надання Послуг, виконуються пщ кер1вництвом 
посадовоТ особи Виконавця (субпщрядника):

O il С__'а //г /
(посада, пр1звище, м  ’я та по батьковi ) '

3. При залученш до виконання роб1т, що виконуються пщ час надання Послуг, 
субпщрядних оргашзацш Виконавець мае отримати на це офщшну згоду вщ Замовника та 
ознайомлюе субпщрядника з вимогами безпеки, дпочими на територп Замовника.

4. Роботи, що виконуються на дшчих об’ектах Замовника, виконуються тшьки за 
погодженням посадовоТ особи Замовника, яка призначена наказом по пщприемству для 
координацп роб1т, що виконуються пщ час надання Послуг, та безпосереднього кер1вника 
структурного пщроздшу Замовника, на об’екп якого виконуються роботи. При виконанш роб1т 
шдвищеноТ небезпеки чи на об’ектах пщвищеноТ небезпеки таке погодження здшснюеться 
щоденно перед початком робочоТ змши шляхом оформления наряду-допуску встановленого 
зразка.

5. Наряд-допуск оформлюеться на роботи пщвищеноТ небезпеки :
-  роботи на висот1 та верхолазш роботи;
-  iH u ii роботи, передбачеш чинним законодавством УкраТни (постановою Кабшету 

M iH icT p ie  УкраТни вщ 26.10.11 р. №1107).
Bci можлив1 роботи пов’язан1 з п!дключенням (вщключенням) до (в1д) 1нженерних 

технолопчних комункацш, енергокомун1кац!й (електромережа. водопостачання) виконуються 
пращвниками в!дповщних структурних п1дрозд1л1в Замовника, як! Тх обслуговують, з 
погодження кср1вника такого структурного пщрозд1лу.

6 . Виконавець власними силами та за своТ кошти забезпечуе безпечне виконання p o6 iT , 
що виконуються пщ час надання Послуг, як для своТх пращвниюв так i для прац!вник!в 
Замовника, яю працюють безпосередньо на мющ виконання роб1т чи поблизу такого м1сця.

7. До початку виконання робгг, що виконуються пщ час надання Послуг, кер1вник роб1т 
та зад!яш для виконання роб1т пращвники Виконавця зобов’язан! пройти вступний шструктаж 
з питань охорони npaui та пожежноТ безпеки у служб! охорони пращ та сектор1 пожежноТ та 
техногенноТ безпеки Замовника.

До виконання робЬ, що виконуються пщ час надання Послуг, Виконавцем повинн1 
допускатися тшьки Ti пращвники, як1 мають вщповщну квал1ф1кащю, пщтверджуюч1 це 
документа та пройшли навчання та перев1рку знань з питань охорони пращ та мають допуск до 
керування (експлуатацп) обладнання. Пращвники Виконавця за його рахунок повинш бути 
забезпечеш спецодягом, засобами шдивщуального та колективного захисту, засобами 
страхування та знаками безпеки.

8. У випадку виявлення посадовими особами Замовника порушень Виконавцем питань 
охорони пращ, пожежноТ безпеки про це повщомляеться посадовш oco6i (згщно п. 2.). При 
цьому, на вимогу Замовника, виконання роб1т, що виконуються пщ час надання Послуг, може

i ^ 4 Л ,'Я  « о к т я б р ь с к »  д е р ж а в н о г о
ШДНРИеМСТВА «АДМ1Н1СТРАЦ1Я 

МОРСЬКИХ ПОРТ1В УКРАТНИ*. 
(АДМ1Н1СТРАЦ1Я 

СПЕША Л130 ВАН О ГО МОРСЬКОГО 
ПОРТУ «ОКТЯБРЬСК*)

Зареедтшшно б журнал! рсестраци договор1э 
м  20 р.
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бути зупинено, а персонал Виконавця, що порушив вказаш вимоги, вщсторонений вщ 
подалыпого виконання робгг.

9. Машини, мехашзми, шструмент, пристосування та приладдя, вим1рювальш прилади, 
електроустаткування та матер1али, що будуть застосовуватись при виконанш po6iT, що 
виконуються пщ час надання Послуг, повинш вщповщати вимогам чиниих закоиодавчих актш 
з охорони пращ та пожежноТ безпеки. Орипнали документе, яю це пщтверджують (дозволи та 
лщензп на право виконання po6iT, передбачених договором, сертифжати якост1 та вщповщносп 
матер1ал1в) повинш бути пред’явлеш Замовнику до початку виконання po6ir для контролю, а 
при необхщност1 робляться 3aBipeHi копи цих документов та додаються до цього Додатку.

10. Затримка виконання робгг, що виконуються пщ час надання Послуг, з причини 
порушень вимог охорони npaui та пожежноТ безпеки, що виявлеш посадовими особами, 
пращвниками служби охорони npaui Замовника, шспекторами державних контролюючих 
орган1в не е причиною продовження термшу Тх виконання i вважаеться затримкою з вини 
Виконавця. Bci можлив1 при цьому збитки (як Замовнику так i третш сторон1), або збитки 
нанесен! внаслщок порушення Виконавцем нормативних акпв з питань охорони пращ та 
пожежноТ безпеки компенсуються за рахунок Виконавця.

11. Порушення вимог чинних нормативних акпв з питань охорони пращ, пожежноТ 
безпеки, охорони навколишнього середовища, яю створили загрозу життю чи здоров’ю людей, 
збереженню матер1альних щнностей та виявленш посадовими особами чи службою охорони 
npaui Замовника, або шспекторами вщповщних державних контролюючих оргашв можуть бути 
причиною роз1рвання дп даного Договору в односторонньому порядку за Ыщативи Замовника, 
при цьому Bci пов’язаш з цим мaтepiaльнi збитки вщшкодовуються Виконавцем.

12. Додатков1 умови:
Виконавець зобов’язаний надати кошю наказу про призначення особи, вщповщальноТ за 

безпечне виконання робгг, що виконуються пщ час надання Послуг.
13. Перелж докуменпв, яю додаються:
Декларащя вщповщносп матер!ально-техшчно'Т бази роботодавця вимогам законодавства 

з питань охорони пращ та промисловоТ безпеки.
14. Пщписуючи цей Додаток посадова особа Виконавця гарантуе квал1фкацшну 

вщповщнють робггниюв (Виконавця та субпщрядниюв) роботам, що виконуються п!д час 
надання Послуг, а також вщповщнють техшчного стану машин, мехашзм1в та матер1ал1в, яю 
будуть застосовуватися, чинному законодавству УкраТни з охорони пращ та пожежноТ безпеки.

ЗАМОВНИК 
ДЕРЖАВНЕ ш д п р и е м с т в о  

«АДМ1Н1СТРАЦ1Я МОРСЬКИХ ПОРТ1В 
УКРА1НИ»

Начальник фиш «Октябрьск»
ДП «АдмппстрацЬ морських порпв УкраТни» 
(адмшютращя спещал1зованого морського 
порту «Октябрьски

ДДМШКТРА1

и  S Й I _ порту

м.п.Ж. Ь/'

А.Ю. Сгоров

ВИКОНАВЕЦЬ 
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 

В1ДПОВ1ДАЛБН1СТЮ «ОХРАНА»

ана»

! <1ЧЛ,Я  « О К Т Я Б Р Ь С К »  Д Е Р Ж А В Н О Г О
ш д  ‘Р и е м с т в А  « а д м ш ш т р а ц щ

МОРСЬКИХ ПОРТ1В УКРАШИ* 
(АДМ1Н1СТРАЦ1Я

С П Е Ш А Л 1 3 0 В А Н О Г О  М О Р С Ь К О Г О  
ПОРТУ «ОКТЯБРЬСК»)

догеворхзЗареес' в жтояащ ресстрацй

о


