
Г‘ *•'г  . ■ А В н  г -i : .
П 1 Д и :  : : е М С ' .  l i A  , А Д * Л 1 Н :  т   ̂мс^-ськн: г о;-т:в ^KPAVzis ,|;ад1 ,: ;с —- Ц1Я с П - III ■ я г. . : . , ;.: .-■ т.: ; ; о " О

ДОГОВ1Р № ' 
про надання послуг з вивезення твердих нобутових в1дход1в 

м. МиколаТв «(^Cf» ^  20'/^  р.

ДЕРЖ АВНЕ Ш ДП РИ еМ С ТВО  «АДМ1Ш СТРАЦ1Я М ОРСЬКИХ ПОРТШ  
УКРА1ГНИ», платник податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим 
кодексом Укра'ши, в oco6i начальника Ф1ЛИ «ОКТЯБРЬСК» ДЕРЖАВНЕ  
ШДПРИеМСТВО «АДМШ 1СТРАЦ1Я м о р с ь к и х  г ю р и в  у к р а ш и »  
(АДМШ 1СТРАЦ1Я СПЕЩ АЛПОВАННОГО М ОРСЬКО! О ПОРТУ «ОКТЯБРЬСК») 
Сгорова Андр1я Ю ршовнча, д1ючого на пщстав! дов1ренос г1 №  1933 вщ 16.12.2016 року та 
П оложения про Ф1Л1Ю «ОКТЯБРЬСК» ДЕРЖ А В Н Е ПЩПРИеМСТВО «АДМ 1Н1СТРАЩ Я 
М ОРСЬКИ Х  ПОРТШ УКРЛТНИ» (АДМ1Н1СТРАЦ1Я С П Е Ц 1А Л 130В А Н Н 0Г 0 
МОРСЬКОЕО ПО РТУ  «ОКТЯБРЬСК») з одн1сУ сторони (надал! 1менусгься «Замовник»), та

КОМУНАЛЬНЕ ГПДПРИСМСТВО «ОБР1Й-ДКП» (надал! «Виконавець») в особ! 
директора Нужненка 1горя Георг1йовича, який Д1С на п1дстав1 Статуту п1дприемства, з 
друто! сторони, разом - Сторони, а кожей окремо Сторона, уклали даний Дотов1р про 
наступне;

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручае, а Виконавець зобов'язуеться зп д н о  з граф1ком надавати послуги 

13 заваитаж ення, вивезення твердих нобутових вщход1в (дал! - ТПВ), а Замовник 
зобов'язуеться своечасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки i на 
умовах, передбачених цим Договором (дал! - послуги) на п1дстав! р1шення Виконавчого 
Ком1тету Микола'шськоУ MicbKoV ради за №  539 в1д 13.06.2016р. та вщ повщ но до «Правил 
благоустрою , сан1тарного утримання територ1й. забезпечення чистоти i порядку в 
м.М иколаевЬ) затвердж ених р1и1енням м1ськоТрали в!д 16.05.2013р. № 28/10.

2. ПЕРЕ ЛТК ПОСЛУГ
2.1. Виконавець надае Замовнику послуги з вивезення 1 ПВ.
2.2. Для вивезення ТПВ використовую ться техн!чно сиравн! контейнери у к1лькост1 5 

(п ’ятъ) шт., м1стк1стю 0,75 м3, як! належ ать Замовнику та розгаш ован! за адресою: 
м.Микола'ш, вул. А йвазовського,29/1 .

2.3. В иконавець вивозить ТПВ за контейнерною  схемой): понед!лок, середа, п ’ятниця , з 
8:30 до 17:00.

2.4. Завантаж ення ТПВ зд!йсню еться Виконавцем.
2.5.Тип та к!льк!еть спец!ально обладнаних для цього транспортних засоб!в, необх!дних 

для перевезення ТПВ, визначаеться Виконавцем.

3. ПОРЯДОК ВИКОПАПИЯ ДОГОВОРУ
3.1. Виконавець вивозить ТПВ. як! знаходяться у контейнерах. Складання ТПВ у 

контейнери :зд!йснюеться Замовником.
3.2. Виконавець зд!йснюе вивезення ТПВ в!дпов!дно до п. 2.3. Договору.
3.3. Щ ом1сячно до 5-го числа м!сяця. наступного за розрахунковим, Виконавець 

складае та надае Зам овнику А кт приймання-передач! наданих послуг та рахунок для оплати.
3.4. Акт приймання-передач! наданих |[ослуг п!л1п^суегься Замовником протягом 3 

(трьох) робочих дн!в 3 моменту його отримання. ГИсля п!дписанпя Акту прийл4ання-передач! 
наданих послуг уповноваж еними представниками Стор!н, ус! суперечки щодо об'ему 
вивезених ТПВ вваж аю ться необгрунтованими.

3.5. У випадку, якщ о у Замовника е претенз!!' щодо якост! та к!лькост! послуг, що 
надаються Виконавцем, в1н мае право звернутися до Виконавця з претенз1ею, а Виконавець



зобов'язуеться протягом 3 (трьох) робочих д н 1в розглянути дану претенз1ю, надати 
обгрунтовану в1дповщь i задовольнити законы! та розумн! вимоги Замовника. В будь-якому 
раз!, сам факт надання претензи не може слугувати п1дставою для несплати послуг 
Виконавця за будь-який пер1од.

3.6. Сторони домовились, що претензи щодо надання послуг можуть бути надан! тш ьки 
протягом 3 (трьох) робочих дн1в 3 моменту, коли виконане, або мало бути виконане 
зобов'язання по вивезению  ТПВ. У випадку, якщо претенз1У в такий строк не були заявлен!, 
послуги за Д оговором  автоматично вважаються надан! в повному обсяз! та як!сно.

4. Ц1ИА Д 01 ОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУИКТВ
4.1. Hina Договору визначаеться виходячи з р!чних об'ем1в вивозу ТПВ, розрахованих 

по нормам накопичення та тарифам, як! д!ють на момент укладання договору та не може 
псревищувати 36 000,00 (тридцять ш!сть тисяч гривень 00 коп!йок) гри. в т. ч. ПДВ 6000,00 
(ш!сть тисяч гривень 00 коп!йок) грн.

4.2. Ц!на договору визначена з урахуванням вартост! ус1х додаткових витрат, витрат на 
сплату податк!в, та !но1их обов'язкових платеж!в ! збор!в, шо сплачую ться або маю ть бути 
сплачен! Виконавцем. Вс! супутн! витрати, що несе Виконавець в!дносно супроводжую чих 
послуг по наданню  П ослуг компенсую ться лиш е за рахунок Виконавця.

4.3. Варт!сть окремих послуг у склад! П ослуг Замовником не оплачусться (не 
в!дш кодовуеться), а витрати на ix виконання вважаю ться врахованими.

4.4. Розрахунковим пер!одом е календарний м!сяць.
4.5. Застосовуеться щ ом!сячна система оплати послуг.
4.6. Варт!сть вивезення 1 м^ ТПВ складас 82,47 грн./ куб.м., у т.ч. ПДВ.
4.7. Замовник сплачуе фактично отриман! послуги не п!зн!н1е 10-го числа м!сяця, 

наступного за розрахунковим на п!дстав! Акту прийм а1п 1я-передач! наданих послуг та 
виставлснот'о рахунку.

4.8. Розрахунки за Договором зд!йсн10ються у безгот!вков!й форм!, шляхом 
перерахування Замовником грошових кошт!в на поточпий рахунок Виконавця.

4.9. У раз! потреби Виконавець зд!йсн10с перерахунок вартост! фактично наданих 
послуг та пов!домляс Замовника про його рсзулы  ати.

4.10. У раз! зм!ни вартост! послуги. Виконавець пов!дом.тяс про це Замовника не 
и!зн!ше н!ж за 30 календарних дн!в !з зазначенням причин ! в!дпов!дних обгрунтувань, про 
що Сторонами вносяться в!дпов!дн! зм!ни у Догов!р пя1яхом укладаршя додатковоТ угоди, яка 
е нев!д’емною  частиною  Договору.

4.11. При складанн! первинних обл!кових документ!в (податкових накладних, акт!в 
наданих послуг, рахунк!в тощ о) необх!дно керуватись нормами Закону Укра'ши «Про 
бухгалтерський обл!к ! ф!нансову зв!тн!сть в УкраТн!», а також враховувати особливост! 
орган!зац!йно1' структури Держ авного п!дприсмства «Адм!н!страц!я морських порт!в 
Укра'ши».

4.12. При заповненн! такого рекв!зиту первинного документу як назва Замовника, 
необх!дно вказувати у так!й иосл!довност! настуину !нформац!ю:

- назва юридичноУ особи: держ авне гн'дприемство «.Лдм!н!етрац!я морських порг!в 
Укра'ши»;

- назва ф!л!'1, для яко'! фактично надаюп>ся послуги; ф!л!я «Октябрьск» Державного 
п!дприсмства «Лдм!н!сграц!я морських норт!в Укра'пш» (адм!н!страц!я снец!ал!зованого 
мореького порту «О кгябрьск»):

- !дентиф!кац!йний код юридично'1'особи : 38727770;
- !дентиф!кац!йний код ф!л!'|' "Октябрьск". (для яко'! фактично надаю ться послуги) 

38728512.
4.13. При заповнен! такого рекв!зигу нервинн010 документу як адреса Замовника 

необх!дно вказувати у так!й посл!довност! настуину !нформац!ю:
- м1сцезнаходження юридичноУ особи: 01135, м. КиУв, проспект Перемоги, 14

р.



- адреса ф1л1Т, для якоТ фактично надаються послуги: 54052. м. М иколш в, а/с 170
4.14. При складанн! податкових накладних в обов’я'зковому порядку заповню вати 

наступи! поля податковоУ накладно!:
- поле «еД Р П О У  покупця» - 38727770
(щ ен ти ф кац ш н и й  код юридично']' особи -  Д ЕРЖ А В Н О ГО  П Щ П РИ еМ С Т В А  

«АДМ1Н1СТРАЦ1Я М О РС ЬК И Х  ПОРТШ  у к р а Тн и »)
- поле «номер ф 1л 11 покупця» - 15
(номер ФШ11 «О КТЯБРЬСК» ДП «АМ ПУ» (АДМ Ш 1СТРАЦП' С П Е Ц 1А Л 130В А Н 0Г 0 

М ОРСЬКО ГО  П О РТУ  «ОКТЯБРЬСК»)).

5. П РА В А  ТА  О Б О В Я З К И  C T O P IH
5.1. Замовник мае право на:
-одержания достов1рно1' та своечасноУ 1нформац1Т про ггослуги з вивезения в1дход1в, 

зокрема про Ух варт1сть, загальну суму м1сячноУ плати, структуру тариф1в, иорми надання 
послуг i граф1к вивезення в1дход1в;

- вщ ш кодувания у повиому обсяз! збитк1в, запод1яних Виконавцем унаслщ окненадання 
або надання послуг не в повному обсяз!;

- усунення Виконавцем недол1к1в у наданн! послуг \ п 'ятиденний строк з моменту 
звернення Замовника;

- перев1рку стану дотримання критер1Ув якост! послуг;
- внесения за погодж енням з Виконавцем у цей Догов1р зм1н, що впливаю ть на розм1р 

плати за послуги;

5.2. Зам овник зобов'язуеться:
- оплачувати в установлений Договором строк надан! йому послуги з вивезення 

вщход1в;
- сприяти В иконавцю  у наданн! послуг в обсяз! та порядку, передбачених цим 

Д оговором;
- визначати разом з Виконавцем м1сця розташ ування контейнерних майданчик1в, 

створю вати умови для в1льного доступу до таких майданчик1в;
- утримувати контейнерн! майданчики у надежному сан1тарному стан!, забезнечувати 

осв1тления в темний час доби;
- забезпечити належне збирания та збер1гання в1дход1в, не допускати ггереиовнення 

коитейнер1в та утримувати Ух в1дпов1дио до вимог сан1тарних норм i правил.

5.3. Виконавець мае право:
- вимагати вщ  Замовника забезпечення надежного сан1тарно-техн1чного стану 

контейиер1в та контейнерних майданчик1в;
- вимагати в1д Зам овника своечасну оплату надаиих послуг;
- призупинити вивезення ТПВ до моменту надходж ения повноУ оплати, у випадку 

поруш ення Замовником терм1н1в оплати иаданих послуг бш ы ое н1ж на 10 календарних дн1в.

5.4.Виконавець зобов'язуеться:
- надавати послуги вщ повщ но до вимог цього Д оговору, законодавства про в1дходи, 

сан!тарних норм i правил, П равил надання послуг з вивезення побутових вщход1в, 
затверджеиих Каб1нетом M inicTpie УкраУни;

- погодити h  Замовником \41сця розташ ування контейнерних майданчик1в, визначити Ух 
к1льк1сть, необхцш у для збирания ТПВ;

- збираги i перевозити вщходи спец1альиими автотранспортними засобами;
- перевозити в1дходи т1льки в спец1ально вщведен! м1сця чи на об'екги поводження з 

побутовими в1дходами;
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- надавати на вимогу Замовника своечасну та достов!рну 1нформац1ю про тарифи на 
надання послуг, умови оплати, 1'раф 1к вивезення в1дход1в;

- усувати факти порую ення вимог щодо забсзпсчсння иалежиоУ якосп  послуг та вести 
обл1к претенз1й. як1 пред'являс Замовник у зв'ячку з невиконанням умов цього Договору;

- надати Зам овнику належним чином оф ормлену податкову накладну/розрахунок 
коригування податковоТ накладно!, складену(1) в елекгронн1й форм! та зареестровану(1) в 
ед и н ом у  реестр! податкових накладних (СРП Н) в порядку та строки, визначен! 
законодавством УкраУни;

6. ВГДПОШДЛЛЬШСТЬ CTOPI1I ТЛ ВИРПНЕИНЯ СПОРШ
6.1. За невиконання. неналежне виконания своУх обов'язк1в за Договором сторони 

несуть в1дповщальн1сть, передбачену чинним законодавством УкраТни.
6.2. За поруш ення Виконавцем строк1в виконання зобов 'язання, Замовник мае право 

стягнути 3 Виконавця пеню у po3Mipi 0,1 в1дсотка вартост! Послуг, з яких допущ ено 
прострочення виконання за кожний день прострочення. а за прострочення понад тридцять 
дн1в, Замовник мае право додатково стягнути з Виконавця пгграф у po3Mipi семи в1дсотк1в 
вказаноУ вартост!.

6.3. За поруш ення Виконавцем умов зобов'язання щодо якост! Послуг та Ух результат1в. 
Замовник мае право стягнути з Виконавця штраф у розм!р! двадцяти в1дсотк1в вартост! 
неяк1спих Послуг. Одгтак сплата ш трафу не зв1льняе Виконавця в1д обов’язку усунення 
виявлених недол 1к1 в за св1й рахупок протягом одного м1сяця в1д моменту надання неяк1сних 
11ослуг та Ух результат!в Замовнику.

6.4. За поруш ення Замовником строк 1в оплати, зазпачених у Договор!, Виконавець мае 
право стягнути з Зам овника пеню у розм1р1 10% обл1ковоУ ставки Нац1онального банку 
УкраУни, яка те  в момент прострочення, в1д суми простроченого платежу за кожний день 
прострочення.

6.5. Сплата пен! га штрафу не зв1льняе Сторону, яка поруш ила зобов’язання, що 
виникае з цього Договору. в1д виконання зобов'язання натежним чином.

6.6. Сторони докладуть ycix можливих зусиль для врегулю вання суперечностей i 
розб1жностей, що виникатимуть щ одо виконатшя умов цього Договору або у зв 'язку  з ним, 
шляхом neperoBopiB.

6.7.Якпю  вшпов1дний cnip немож ливо вир 1п1ити ш ляхом переговоров, в1н вир1щуеться в 
судовому порядку за встановленою  1пд в 1д ом ч 1стю та п!дсудп1стю чакого спору в 1Дпов1дно до 
чинного закоподавства УкраУни.

6.8.У р аз 1 peecrpauiy Виконавцем податковоУ накладноУ/розрахунку коригування 
податковоУ накладноУ в СРИН у строки, що перевищ ую ть строки, визначен! пунктом 198.6 
статт! 198 П одаткового кодексу УкраУни, у зв ’язку з чим Замовник втрачае право на 
нарахування податкового кредиту за в1дпов1диою сумою  податку, Виконавець за перпюю 
вимогою  Зам овника протягом 7 (семи) календарних дн1в з дати огримання такоУ вимоги 
сплачуе Замовнику ш траф у розм1р1 такого податкового креди гу.

7. ОБСТАВИНИ 11ЕПЕРЕБ0РИ01 СИЛИ
7.1. Ж одна з1 CTopin цього Договору не несе в1дповщаль!юст1 перед 1ншою Стороною 

за несвоечасн1сть або неможлив1сть виконання своУх зобов’язапь внасл1док д1У непереборноУ 
сили у т1й Mipi. у як!й таке прострочення або !(евиконання не можуть бути вщнесен! за 
рахупок вини або недогляду Сторони. яка посилаеться на нссвоечасн1сть або неможлив1сть 
виконання своУх зобов’язань за Договором у зв 'язку  з обставииами непереборноУ сили.

7.2. В икористане у п. 7.1 поняття д1У непереборноУ си.ти означае випадки, як1 не 
п1ддаються розумному контролю  Сторони. яка проголош уе форс-мажорн! обставини, в тому 
числ1. але не обмеж ую чись цими, так! под 1У. як в1йна. блокада, ембарго, випадки 
громадянськоУ непокори прац1вник1в або будь-як1 зако 1ги. дскларап1У- норми. вказ1вки та 
декрети. що видан! д с р ж а в т ш и  органами га знаходят ься гид Ух кон гролем.
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7.3. У випадку настання обставин непереборноУ сили строк виконання зобов’язань за 
Договором вщкладаетр^ся на той час, протягом якого будуть д1яти так! обставини. Якщ о так! 
обставини та Ух насл1дки будуть тривати oijibuie трьох м1сяшв. то кожна Сторш  мае право 
вщ мовитися вш подалы пого виконання зобов 'язань за Договором, i у цьому випадку жодна 
з1 CTopin не буде мати права на вщ ш кодування 1ншою Стороною  можливих збитк1в.

7.4. Сторона, для якоУ настала неможлив1сть виконання зобов’язань за Договором, 
повинна про настання таких обставин невщ кладно повш омити (факсом) 1ншу Сторону, а 
також у п ’ятнадцятиденний терм1н над1слати пош тою  зарс( строване повщ омлення, видане 
Торгово-П ромисловою  палатою  УкраУни.

7.5. Н алежним доказом наявност! зазначсних вище обставин та Ух тривалост! е довщ ки, 
що видаю ться Торгово-П ромисловою  палатою  УкраУни.

7.6. Н еповш омлення або несвоечасне повщ омлення позбавляе Сторону права 
посилатися на будь-яку вищ езазначену обставину як на пщ ставу для звш ьнення вщ 
вщ повщ альност! за невиконання зобов’язань за цим Договором.

8. СТРОК ДП ДОГОВОРУ
8.1. Цей Догов1р набирае чинност! з 0 1.01.2017р. та д1е до 31.12.2017 року, а в частин! 

розрахунк1в до повного виконання Замовником умов своУх зобов 'язань в1дпов1дно до цього 
Договору.

8.2. Зак1нчення строку д1У Договору не зв1льняс Сторони вщ в1дпов1дальност1 за його 
поруш ення, яке мало м1сце пщ час д1У Договору.

8.3. Д1я Д оговору може бути припинена достроково в будь-який час за взаемною 
згодою  Стор1н (за виклю ченням випадк1в, передбачених п. 8.4 Договору. У цьому раз! 
дострокове припинення д1У Договору оформлю еться шляхом складання письмовоУ угоди, в 
як1й визначаю ться майнов! вимоги Стор1н (якщо так! мали м1сце) та розрахунки за ними).

8.4. Догов1р мож е бути роз!рваний будь-якою  h  Стор1н в односторонньому порядку у 
раз! невиконання або ненадежного виконання !ншою Стороною  своУх зобов’язань за 
Договором 3 повщ ом ленням  !ншоУ Сторони за один календарний м1сяць до дня роз!рвання 
Договору.

9.ДОТРИМАНИЯ СТОРОНАМИ АПТРТКОРУГ1Ц1 ИНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
9.1. Кожна з! Стор1н цього Договору, з метою  забезпечення дотримання 

антикорупц!йного законодавства. домовились про наступне:
9.1.1. Д отримуватись та забезпечити дотримання ант икорупц 1Йного законодавства з 

боку своУх прац1вник1в. а також  будь-ким з oci6. що на неУ працю ю ть ми д1ють в1д ГУ 1мен1;
9.1.2. В1дмовитись в1д стимулю вання яким-небудь чином прац1вник1в !ншоУ Сторони, у 

тому числ! шляхом об!цянки, пропозиц1У, надання гроиювих контг!в або inm oro майна, 
переваг, п1льг, послуг, нематер1альних актив1в, будь-яких 1нших вигод нематер1ального чи 
негрош ового характеру, що ставить прац1вника у певну залежн1сть i спрямоване на 
забезнечення виконання цим прац1вником яких-небудь д1й на користь стимулюючоУ його 
Сторони.

9.2. П1д д1ями пращ вника, зд1йснюваними на користь стимулюючоУ його Сторони, 
розум1Ються:

9.2.1. Надання невиправданих переваг пор1вняно з 1ншими контрагентами;
9.2.2. Н адання будь-яких гарант!й;
9.2.3. П рискорення 1снуючих процедур;
9.2.4. 1нш1 д1У, виконуван! прац1вником в рамках своУх посадових обов'язк1в, якщо вони 

йдуть врозр1з 3 принципами прозорост! i в1дкритост1 стосункш  м1ж Сторонами.
9.3. У раз! виникнення у одн1еУ з1 Сгор1н п1дозр, пю в1дбулося чи може в1дбутися 

порушення будь-яких положснь ц ьою  розд1лу Договору. в1дпов1дна Сторона зобов'язана 
повщ омити 1ншу Сторону в письмов1й форм!. Шсля письмового пов!домлення, в!дповщ на 
Сторона мае право зупинити виконання зобов'язань з а i цим Д оговором  до отримання
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протягом десяти робочих дн1в з дня направления пов1домлення письмового пщ твердж ення 
в1д 1ншоУ Сторони, що поруш ення не в1дбулося або не вщ буде гься.

9.4. У раз! иоруш ения одн1ею Стороною  зобов'язань утримуватися в1д заборонених цим 
роздш ом д1й таУабо неотримання ш ш ою Стороною  у всгановлений Договором терм1н 
ищ твердж ения, ию поруш ення не в1дбулося або не в1дбудеться, 1нша Сторона мае право 
роз1рвати Догов1р в односторонньому порядку. направивп1и письмове повщ омления про 
роз1рваиия.

9.5. Сторона, з чпеУ 1нпиативи був роз1рваний пей Догов1р вщпов1дно до иоложень 
цього розд1лу, мае право вимагати вщ ш кодування реальною  збитку, що виник внасл1док 
такого роз1рвания.

10. ПРИК1НЦЕВ1 ПОЛОЖЕИНЯ
10.1. Bci права та обов’язки Замовника (в т.ч. ведения бухгалтерського обл1ку, 

проведения розрахуик1в, п1дписаиия первинних докумеит1в. приймаиия-передача иослуг за 
кшьк1стю та як1стю тощ о), як1 передбачеи! цим Договором, виконую ться вщ окремленим 
п1дрозд1Лом Д ерж авного п1дприемства «Адм1н1страц1я морських иорт1в У краш и» - ф1л1ею 
«Октябрьск» Д ерж авного п1дприемства «Адм1н1страц1я морських иорт1в УкраУни» 
(адм1н1страц1я спец1ат1зованого морського порту «Октябрьск»).

10.2. Зак1нчення строку д1У Договору не зв 1льняе Сторони в1д в1дновщальност1 за його 
поруш ення, яке мало м1сце П1д час д1У Договору.

10.3. Догов!р про закуп1влю укладаеться в1дпов1дно до норм Ц ивш ьного кодексу 
УкраУни та Господарського кодексу УкраУни з урахуванням особливостейЗакону УкраУни 
«Про вщ ходи».

10.4. Зм1ни та доповиеиня до Договору мож уть бути внесен! тш ьки за домовлен1стю 
Стор1н, що оф ормлю еться додатковими угодами до цього Договору, як! с його нев1д’емною 
частиною.

10.5. П редставники Стор1н, уповноважен! на укладання цього Договору, иогодились, 
що Ух иерсональн! дан1, як! стали в1дом! Сторонам у зв 'я зк \ з укладанням  цього Договору 
вклю чаю ться до баз персональних даних Стор!н.

10.6. П щ писую чи даний Догов!р, уповноважен! представники Стор!н даю ть згоду 
(дозв1л) на обробку Ух персональних даних з метою п1дтверджеиия повноважснь суб’екта на 
укладання, зм1ну та роз1рвання Договору, забезиечення реат1зац1У адм1н1стративно-правових 
вщ носин, в1дносин у сфер! бухгалтерського обл1ку та статистики, а також для забезпечення 
реал!зац!У !нших. передбачених законодавством.

10.7. П редставники Стор!и и!дписанням цього Д оговору п!дтверджують, що вони 
пов!домлен! про своУ права в!дпов!дно до ст. 8 Закону УкраУни «Про захист персональних 
даних».

10.8. Ж о д н а  С то р о н а  не мае п рава  п ер ед ав ати  своУ п рава  та з о б о в ’язан н я  за  цим 
Договором трет!й особ! без письмовоУ згоди другоУ C i opoiw .

10.9. Ус! правов!дносиии Стор!н, що виникаю ть з цьог о Договору та не врегульован! 
ним, реглам ентую ться в!диов!дними нормами чинного закоиодавства УкраУни.

10.10. С торона несе иовну в!днов!дальн!сть за правильн!сть вказаних нею у Договор! 
рекв!зит!в та зоб ов’язуеться своечасио у письмов!й форм! пов!домляти !ншу Сторону про Ух 
зм!ну, а у раз! непов!домлення несе ризик настання нов 'язаних !з цим несириятливих 
насл!дк!в.

10.11. Замовник е илатником податку на ирибуток п!днриемств на загальних п!дставах, 
передбачених чинним податковим законодавством УкраУни.

Викоиавець е илатником на ирибуток п!дприемств на загальних п!дставах, 
передбачених чинним податковим законодавством УкраУни.

10.12. Догов!р складений при повному розум!нн1 Сторонами його умов та терм!нолог!У 
украУнською мовою  у двох автентичних ирим!рииках, як! маю ть однакову ю ридичну силу, - 
но одному для кожноУ !з CTopifi. ["фТжя .̂октя^ рГскГ лк.'ЖавЖ Г:'
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11.М1СЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВВИТИ I ШДПИСИ СТОРШ
Замовник: Впконавець:

ДЕРЖАВНЕ ш д ц р и е м с т в о
«АДМ1Н1СТРАЦ1Я МОРСЬКИХ ГЮРТ1В 

УКРАШИ»
01135, м. КиУв, проспект Перемоги. 14 
1дентиф1кац1йний код 38727770 
eid i.Meui «АдмЬистраци»
Ф!л1я «Октябрьск» Державного п!дприемства 
«Адм1н1страц1я морських порт1в УкраУни» 
(адм1н!страц!я спец1ал1зованого морського порту 
«Октябрьск»)
54052, УкраУна, м. МиколаУв, а/с 170 (поштова 
адреса: а/с 1090)
1дентиф1кац1йний код 38728512 
1ПН 387277726597 
Телефон/факс: (0512) 67-54-09 
E-mail: smp,oktyabrsk@optima.com.ua 
Банк1вськ1 рекв!зити:
поточний рахунок: 26005001015791 в Ф!л1У АТ 
«УКРЕКС1К№АНК». м. МиколаУв,
МФО :-,2Ь1У)\

Начальни : ii «Ок гябрьск» ДП
jbKnx порт1в Укра’шн» 

ваного морського
«Ад !и1н1сг 
(адм1н| 
порт\^

. Сгоров
и, Пр1звище)

КОМУ11АЛ ьнЕ г а д п р и е м с т в о
«ОБРШ -  ДКП»

Юридичиа адреса:
54050. м. МиколаУв, вул. Ватут1на,92 
Фактична адреса:
54050. м. МиколаУв, пр. Жовтневий, 314, 
каб.121
Код еДРПОУ 30083573
1ПН 300835714057
Св.пл.ПДВ№  20019188
р/р 260040130112361 у АТ «Сбербанк Рос1У»
МФО 320627
Тел.: 25-51-74; 71-95-30; 71-93-74; 71-95-56

Дирекюр КП «Обр|й-ДКП»
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