
Договор №
на использование инфраструктуры Белгород-Днестровского филиала

Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины»

г. Белгород-Днестровский «01» сентября 2013 г.

Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины»,
именуемое в дальнейшем «Администрация», являющееся плательщиком налога на 
прибыль на общих основаниях, в лице начальника Белгород-Днестровского филиала ГП 
«Администрация морских портов Украины» Хаймёнова Алексея Владимировича, 
действующего на основании Положения о Белгород-Днестровском филиале 
Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» и 
доверенности от 31.07.2013г., с одной стороны, и Приватное акционерное общество 
«МТС Украина» (именуемое в дальнейшем «Фирма»), в лице директора Южного ТУ 
ПрАО «МТС Украина» Иванца Андрея Василиевича, действующего на основании 
Положения и доверенности №0463/12 от 03.12.2012 года, с другой стороны, при 
совместном упоминании именуемые как «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Администрация предоставляет Фирме на платной основе право пользования 

инфраструктурой Администрации, для размещения и обслуживания своего 
оборудования на территории Администрации по адресу: Одесская обл. Белгород- 
Днестровский р-н, пгт. Затока, п.п. Бугаз, ул. Приморская. 1.

1.2. Фирма пользуется инфраструктурой в соответствии с условиями настоящего 
Договора. Правилами внутреннего трудового распорядка, правилами по охране труда на 
производстве.

1.3. Оформления входа представителей Фирмы и въезда автотранспорта на 
территорию Администрации осуществляется на основании поданных заявок от Фирмы.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1. Администрация имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за порядком пользования инфраструктурой 

Администрации.
2.1.2. В случае нарушения порядка пользования инфраструктурой Администрации, 

без предупреждения приостанавливать возможность пользования инфраструктурой до 
устранения нарушений и оплаты компенсаций за причиненный ущерб.

2.1.3. Приостанавливать возможность пользования инфраструктурой в случае 
возникновения задолженности у Фирмы перед Администрацией.

2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Предоставить возможность пользования инфраструктурой Администрации 

на основании поданных заявок от Фирмы.
2.2.2. Организовать контроль за использованием Фирмой инфраструктурой.
2.2.3. Информировать Фирму о невозможности исполнять свои обязанности по 

независимым от Администрации причинам.

2.3.Фирма обязана:
2.3.1. Ознакомиться и выполнять все условия, а так же всех положений, 

регулирующих порядок правила пользования инфраструктурой Администрации.
2.3.2. Осуществлять платежи предусмотренные данным Договором на основании 

выставленных счетов Администрации.



3. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за услуги, указанные в п. 1.1 Договора составляет 2500 грн. в месяц 

без НДС (не включая стоимости потребленной электроэнергии), кроме того НДС 500 
грн. Общая месячная оплата составляет 3000 (три тысячи) грн. на протяжении всего 
срока данного Договора.

Расчеты по настоящему Договору производится на основании акта 
предоставленных услуг подписанного уполномоченными представителями Сторон.

3.2. Оплата по настоящему договору производится Фирмой в течении 5 
банковских дней с дня предоставления Администрацией Счета и акта предоставленных 
услуг путем перечисления Фирмой денежных средств на расчетный счет 
Администрации. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на 
расчетный счет Администрации.

3.3. Иные услуги, которые предоставляются Администрацией Фирме, 
оплачиваются на основании поданных заявок Фирмы и выставленных счетов 
Администрации, согласно установленных Местных тарифов Администрации, 
действующих на момент оплаты и данных предоставляемых службами Администрации.

3.4. Стоимость оформления входа представителей Фирмы и въезда 
автотранспорта на территорию Администрации оплачивается Фирмой путем 
безналичного расчета, на основании выставленных Администрацией счетов, путем 
безналичного расчета на расчетный счет Администрации согласно действующих 
Местных тарифов Администрации.

3.5. Администрация должна составить налоговую накладную в момент 
возникновения у нее налоговых обязательств и выслать ее в течении 10 (десяти) дней на 
адрес (Южное ТУ ПрАО “МТС Украина” - 65014, г. Одесса, ул. Базарная, 3-А.) Фирма 
имеет право приостановить оплату по договору до момента получения от 
Администрации налоговых накладных и документов, подтверждающих предоставление 
услуг, предусмотренных договором, оформленных согласно требований действующего 
законодательства.

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием не 
зависящих от них обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь: 
стихийных бедствий, экстремальных и неблагоприятных погодных условий, пожаров, 
войн, забастовок, военных действий, гражданских беспорядков и т.д. (далее - «Форс- 
мажор»), на период с момента объявления невыполняющей стороной о Форс-мажоре, 
подтвержденного компетентным органом Украины (Торгово-промышленной палатой 
или Гидрометеослужбой и т.п.), и заканчивающимся, когда Форс-мажор прекратился 
или прекратился бы, если бы невыполняющая сторона предприняла действия для 
выхода из Форс - мажора. Данное положение имеет силу при условии, что 
невыполняющая Сторона не знала и не могла знать о Форс-мажоре в момент 
подписания Договора. Форс-мажор автоматически продлевает срок выполнения 
обязательств по Договору на период своего действия. В случае, если Форс-мажор длится 
более одного календарного месяца, то Стороны должны договорится о дальнейшей 
судьбе настоящего Договора. При этом Администрация и Агент обязаны произвести 
взаиморасчеты за фактически выполненные обязательства.

4. ФОРС-МАЖОР
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4.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, должна немедленно 
известить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, их 
характере и возможной продолжительности, как и о других обстоятельствах, 
препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут взаимную полную ответственность в случае ненадлежащего 

исполнения или невыполнение условий Договора в соответствии с действующим 
законодательством и возмещают убытки, понесенные по вине Сторон, в том числе в 
результате применения штрафных санкций различными контролирующими органами.

5.2. При наличии дебиторской задолженности Фирмы перед Администрацией, 
просроченной более, чем 30 суток, Администрация вправе расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке. При этом Администрация освобождается от ответственности за 
невыполнение обязательств по Договору.

5.3. Администрация не несет ответственности по своим обязанностям по 
настоящему Договору, в случае не урегулированных взаимоотношений между Фирмой и 
третьими лицами.

5.4. В случае, если Администрации в связи с выполнением данного договора, 
поручено обрабатывать персональные данные (собирать, регистрировать, накапливать, 
хранить, адаптировать, изменять, восстанавливать, использовать, распространять, 
обезличивать или удалять ведомости о физическом лице) для Фирмы (ПрАО «МТС 
Украина»), Администрация приобретает статус распорядителя базы персональных 
данных Фирмы и обязуется выполнять требования законодательства о защите 
персональных данных.

Администрация, имея статус распорядителя базы персональных данных, 
принадлежащей Фирме, обязан обеспечить должный уровень защиты персональных 
данных, обрабатывать персональные данные только в целях, объеме и в сроки, 
предусмотренные договором или следующие из его предмета. По окончанию обработки 
персональных данных, предусмотренной договором, Администрация обязана 
уничтожить базы персональных данных, переданные ему для обработки, если иное не 
предусмотрено договором или законодательством о защите персональных данных.

Администрация также обязуется выполнять требования законодательства как 
третье лицо без статуса распорядителя при получении персональных данных от Фирмы и 
гарантирует их сохранность, обязуется не допускать разглашения в любой форме.

Администрация самостоятельно несет ответственность за соблюдение требований 
законодательства о защите персональных данных.»

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до 30.06.2016 года.
После вступления в силу данного Договора все предыдущие переговоры по нему, 

переписка, а также различные устные или письменные договоренности Сторон по 
вопросам, которые так или иначе касаются условий данного Договора, утрачивают 
юридическую силу.

Все правоотношения, возникающие из этого Договора или связанные с ним, в том 
числе связанные с действием, заключением, подписанием, исполнением, изменением 
или приостановлением действия Договора, толкованием его условий, определением 
последствий недействительности или нарушения Договора, регламентируются этим 
Договором и соответствующими нормами действующего в Украине законодательства.

6.2. Договор может быть расторгнут Администрацией в одностороннем порядке



при невыполнении любого из условий настоящего Договора, а также в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и данным Договором.

Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от выполнения всех 
обязательств, существующих на день прекращения Договора.

6.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены путем заключения 
Сторонами дополнительных соглашений в порядке, определенном действующим 
законодательством Украины.

6.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регламентируются действующим законодательством Украины, Кодексом торгового 
мореплавания Украины, Обязательными постановлениями, Сводом обычаев и другими 
нормативными актами, действующими на морском транспорте.

6.5. Положения настоящего Договора составляют конфиденциальную информацию 
Сторон и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством Украины.

6.6. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов 
(месте нахождения, наименования, изменения статуса вследствие реорганизации, 
реквизитов банковского счета, статуса налогоплательщика, адреса электронной почты) 
не позднее 5-ти дней со дня наступления таких изменений. Форма уведомления 
письменное извещение. При отсутствии данной информации ответственность в этой 
связи за возможные убытки возлагается на виновную Сторону.

6.7. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах на русском 
языке, имеющих равную юридическую силу.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а при не 

достижении согласия Сторон, они решаются в установленном законом порядке.
7.2. При подписании данного Договора Фирма подтверждает, что ознакомлен с 

Местными тарифами Администрации, согласен с их применением и обязуется 
оплачивать оказанные Администрацией услуги согласно ставок и Местных тарифов 
Администрации, действующих на момент оказания услуг.

8. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
«АДМИНИСТРАЦИЯ»

Государственное предприятие 
«Администрация морских портов 
Украины»
Белгород-Днестровский филиал ГП 
«Администрация морских портов 
Украины»
67700, Одесская обл., г. Белгород -  
Днестровский, ул. Шабская,81 
т/с 260081650 (гривна) в отделении ПАО 
«ПУМБ» г. Ильичевск, МФО 334851 
ОКПО 38728376
Свидетельство НДС № 200129561 
ИНН 387277726597

ик Белгород-Днестровского Директор ЮТУЦрАО «
~~ «Администрация морских /А  Ч4'- ......

ины» /

«ФИРМА»
ПрАО «МТС Украина»
01601, г. Киев, ул. Лейпцигская, 15 
Р/с 260090132615 в АО «Дочерний банк 
Сбербанка России», МФО 320627, 
ЕДРПОУ 14333937 
Индивидуальный налоговый 
№143339326658
Свидетельство НДС № 100283991 
Тел. 0501164158

А.В. Хайменов



Додаткова угода № 7 
до договору №12-П-БДФ-13 від 01.09.2013 року

м. Білгород-Дністровський « О/  » лю пине 201-Ур.

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України», іменоване надалі 
«Адміністрація», що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі начальника 
Білгород-Дністровської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 
(Адміністрації Білгород-Дністровського морського порту) Прокоф’єва Вадима Васильовича, що 
діє на підставі Положення про Білгород-Дністровську філію Державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України» (Адміністрацію Білгород-Дністровського морського 
порту) та довіреності від 16.09.2014 року №1007, з однієї сторони, та Приватне акціонерне 
товариство «МТС Україна» (надалі іменується "Фірма"), в особі директора Південного ТУ 
ПрАТ «МТС Україна» Іванця Андрія Васильовича, що діє на підставі Положення та довіреності 
«0463/12 від 03.12.2012 року, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а 
кожна окремо -  "Сторона") дійшли згоди про внесення змін в підписаний договір від 01 вересня 
2013 року № 12-П-БДФ-13 (надалі іменується "Договір"), а саме:

1. Внести зміни до пункту 3.1. Договору, виклавши його в наступній редакції:
«3.1. Оплата за послуги, вказані в п.п.1.1. Договору складає 2984.96 (дві тисячі дев’ятьсот 

вісімдесят чотири гривні 96 копійок) грн. в місяць без ПДВ (не включаючи вартість спожитої 
електроенергії), крім цього ПДВ 597,00 (п’ятьсот дев’яносто сім гривень 00 копійок) грн. 
Загальна місячна плата складає 3581,96 (три тисячі п’ятьсот вісімдесят одна гривна 96 
копійок) грн.

2. Ця Додаткова угода вважається укладеною та набирає чинності з дня її підписання' 
Сторонами та скріплення печатками Сторін.

3. Ця Додаткова угода складена українською мовою в двох екземплярах, що мають 
однакову юридичну силу, для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору.

4. Інші умови Договору залишаються без змін.

ПІДПИСИ СТОРІН:

«Адміністрація» «Фірма»

Державне підприємство «Адміністрація Приватне акціонерне товариство
морських портів України» «МТС Україна»



Додаткова угода N  " <2.
до Договору про використання інфраструктури

№ 12-Д-БДФ-13 від 01 вересня 2013 року

м. Білгород-Дністровський «З р  » О/*,_____ 2016 р.

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України», (далі - 
Адміністрація), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі 
начальника Білгород-Дністровської філії державного підприємства «Адміністрація 
морських портів України» (Адміністрації Білгород-Дністровського морського порту) 
Прокоф’єва Вадима Васильовича, що діє на підставі Положення про Білгород- 
Дністровську філію Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 
(Адміністрацію Білгород-Дністровського морського порту) та довіреності від 20.11.2015 
року №3567, з однієї сторони,

і Приватне акціонерне товариство «МТС Україна» (далі - Фірма), в особі 
заступника Генерального директора, регіон Південь ПрАТ «МТС Україна» Большакова 
Андрія Вячеславовича, що діє на підставі довіреності від 15.02.2016 року №0079/16, з 
іншої сторони, (в подальшому разом іменуються -  «Сторони», а кожна окремо -  
«Сторона») уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Внести зміни до пункту 3.1. Договору, виклавши його у наступній редакції:
«3.1. Оплата за послуги, вказані в п.п. 1.1. Договору складає 3 505,70 (три тисячі

п’ятсот п’ять гривень 70 копійок) грн. в місяць без ПДВ (не включаючи вартість спожитої 
електроенергії), крім цього ПДВ 701,14 (сімсот одна гривня 14 копійок) грн. Загальна 
місячна плата складає 4 206,84 (чотири тисячі двісті шість гривень 84 копійки) грн.»

2. Дана Додаткова угода укладена в двох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу.

3. Дана Додаткова угода вважається укладеною та набирає чинності з 01.07.2016
року.

4. Інші умови Договору залишаються без змін.

Білгород-Дністровська філія Державного Приватне акціонерне товариство «МТС Україна» 
підприємства «Адміністрація морських

«Адміністрація» «Фірма»



Додаткова угода А ! -З
до Договору про використання інфраструктури

№ 12-Д-БДФ-13 від 01 вересня 2013 року
м. Білгород-Дністровський «ЗО» 0 6  2016 р.

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України», (далі - 
Адміністрація), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі 
начальника Білгород-Дністровської філії державного підприємства «Адміністрація 
морських портів України» (Адміністрації Білгород-Дністровського морського порту) 
Прокоф’єва Вадима Васильовича, що діє на підставі Положення про Білгород- 
Дністровську філію Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 
(Адміністрацію Білгород-Дністровського морського порту) та довіреності від 20.11.2015 
року №3567, з однієї сторони,

і Приватне акціонерне товариство «МТС Україна» (далі - Фірма), в особі 
заступника Генерального директора, регіон Південь ПрАТ «МТС Україна» Большакова 
Андрія Вячеславовича, що діє на підставі довіреності від 15.02.2016 року' №0079/16, з 
іншої сторони, (в подальшому разом іменуються -  «Сторони», а кожна окремо -  
«Сторона») уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони дійшли згоди продовжити строк дії Договору до 30.06.2017 року.
2. Додати до договору № 12-Д-БДФ-13 від 01 вересня 2013 року п. 5.5., виклавши 

його у наступній редакції:
«5.5. Сторони зобов'язується дотримувати вимог антикорупційного законодавства 

й не вживати ніяких дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства, у 
зв'язку з виконанням своїх прав або обов'язків згідно з цим Договором, у тому числі, але 
не обмежуючись, не робити пропозицію, не санкціонувати, не обіцяти та не надавати 
неправомірну вигоду в грошовій або будь-якій іншій формі, фізичним або юридичним 
особам (включаючи, але не обмежуючись, приватним підприємствам, організаціям, 
органам державної влади та самоврядування, установам, державним службовцям) або їх 
представникам. У випадку порушення однією із Сторін зобов'язань за даним пунктом, 
інша Сторона має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від 
виконання даного Договору та розірвати Договір, шляхом направлення відповідного 
повідомлення Стороні, що порушила. У випадку розірвання Договору відповідно до 
даного пункту, збитки Стороні, що порушила, не відшкодовуються »

3. Дана Додаткова угода укладена в двох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу.

4. Дана Додаткова угода вважається укладеною та вступає в дію з моменту її 
підписання Сторонами.

5. Інші умови Договору залишаються без змін.

Білгород-Дністровська філія Державного Приватне акціонерне товариство «МТС Україна» 
підприємства «Адміністрація морських

«Адміністрація» «Фірма»



Додаткова угода А] ~ 3
до Договору про використання інфраструктури

№ 12-Д-БДФ-13 від 01 вересня 2013 року
м. Білгород-Дністровський « З о »  0 6  2016 р.

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України», (далі - 
Адміністрація), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі 
начальника Білгород-Дністровської філії державного підприємства «Адміністрація 
морських портів України» (Адміністрації Білгород-Дністровського морського порту) 
Прокоф’єва Вадима Васильовича, що діє на підставі Положення про Білгород- 
Дністровську філію Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 
(Адміністрацію Білгород-Дністровського морського порту) та довіреності від 20.11.2015 
року №3567, з однієї сторони,

і Приватне акціонерне товариство «МТС Україна» (далі - Фірма), в особі 
заступника Генерального директора, регіон Південь ПрАТ «МТС Україна» Большакова 
Андрія Вячеславовича, що діє на підставі довіреності від 15.02.2016 року' №0079/16, з 
іншої сторони, (в подальшому разом іменуються -  «Сторони», а кожна окремо -  
«Сторона») уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони дійшли згоди продовжити строк дії Договору до 30.06.2017 року.
2. Додати до договору № 12-Д-БДФ-13 від 01 вересня 2013 року п. 5.5., виклавши 

його у наступній редакції:
«5.5. Сторони зобов'язується дотримувати вимог антикорупційного законодавства 

й не вживати ніяких дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства, у 
зв'язку з виконанням своїх прав або обов'язків згідно з цим Договором, у тому числі, але 
не обмежуючись, не робити пропозицію, не санкціонувати, не обіцяти та не надавати 
неправомірну вигоду в грошовій або будь-якій іншій формі, фізичним або юридичним 
особам (включаючи, але не обмежуючись, приватним підприємствам, організаціям, 
органам державної влади та самоврядування, установам, державним службовцям) або їх 
представникам. У випадку порушення однією із Сторін зобов'язань за даним пунктом, 
інша Сторона має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від 
виконання даного Договору та розірвати Договір, шляхом направлення відповідного 
повідомлення Стороні, що порушила. У випадку розірвання Договору відповідно до 
даного пункту, збитки Стороні, що порушила, не відшкодовуються.»

3. Дана Додаткова угода укладена в двох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу.

4. Дана Додаткова угода вважається укладеною та вступає в дію з моменту її 
підписання Сторонами.

5. Інші умови Договору залишаються без змін.

Білгород-Дністровська філія Державного Приватне акціонерне товариство «МТС Україна» 
підприємства «Адміністрація морських

«Адміністрація» «Фірма»



Додаткова угода
до Договору про використання інфраструктури

№ 12-Д-БДФ-13 від 01 вересня 2013 року

м. Білгород-Дністровський «2< » 1 2017 р.

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України», (далі - 
Адміністрація), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі 
начальника Білгород-Дністровської філії державного підприємства «Адміністрація 
морських портів України» (Адміністрації Білгород-Дністровського морського порту) 
Ільїна Олександра Владленовича, що діє на підставі Положення про Білгород- 
Дністровську філію Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 
(Адміністрацію Білгород-Дністровського морського порту) та довіреності від 03.03.2017 
року №361, з однієї сторони,

і Приватне акціонерне товариство «МТС Україна» (далі - Фірма), в особі 
заступника Генерального директора, регіон Південь ПрАТ «МТС Україна» Большакова 
Андрія Вячеславовича, що діє на підставі довіреності від 15.02.2017 року №0071/17, з 
іншої сторони, (в подальшому разом іменуються -  «Сторони», а кожна окремо -  
«Сторона») уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони дійшли згоди продовжити строк дії Договору до 30.06.2018 року.

2. Дана Додаткова угода укладена в двох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу.

3. Дана Додаткова угода вважається укладеною та вступає в дію з моменту її 
підписання Сторонами.

4. Інші умови Договору залишаються без змін.

Білгород-Дністровська філія Державного Приватне акціонерне товариство «МТС Україна» 
підприємства «Адміністрація морських

«Адміністрація» «Фірма»

«АМПУ»

:ьїн



Додаткова угода
до Договору про використання інфраструктури

від № 12-П-БДФ-13 від 01.09.2013 року

м. Білгород-Дністровський « 2017 року

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України», назване в 
подальшому «Адміністрація», що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в 
особі начальника Білгород-Дністровської філії державного підприємства «Адміністрація
морських портів України» (Адміністрації Білгород-Дністровського морського порту) Ільїна 
Олександра Владленовича, що діє на підставі Положення про Білгород-Дністровську філію 
державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрацію Білгород- 
Дністровського морського порту) та довіреності від 03.03.2017 року №361, з однієї сторони, 
та Приватне акціонерне товариство «МТС Україна» (надалі іменується "Фірма"), в особі
LgpllaH ика 0.0__________________________________,
що діє на підставі ^  о 0 9 іУ /7  _________________,
з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони"), уклали цю Додаткову угоду про
наступне:

1. Розділ 8 Договору «Юридичні адреси та платіжні реквізити сторін» в частині реквізитів 
«Адміністрації», викласти в наступній редакції:
«Адміністрація» :
Державне підприємство «Адміністрація морських портів України»
01135, м. Київ, пр.-т Перемоги, 14 
Код ЄДРПОУ 38727770 
ІПН 387277726597
Білгород-Дністровська філія Державного підприємства «Адміністрація морських 
портів України»
67700, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 
р/р 26004300979449 в Одеському обласному управлінні AT «Ощадбанк»,
МФО 328845,
Код ЄДРПОУ 38728376 
Тел. (04849)63-108, 
e-mail: amp@bgd.uspa.gov.ua

2. Дана Додаткова угода укладена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

3. Дана Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання та скріплення печатками.

4. Інші умови Договору залишаються без змін.

ПІДПИСИ СТОРІН:

І. Ільїн

«АМПУ»

< "

mailto:amp@bgd.uspa.gov.ua
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Додаткова угода
до Договору про використання інфраструктури

№12-Д-БДФ-13 від 01.09.2013 року

м. Білгород-Дністровський «/?/» Я- 2017 р.

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України», що є 
платником податку на прибуток на загальних підставах, (далі -  Адміністрація), в особі 
начальника Білгород-Дністровської філії державного підприємства «Адміністрація 
морських портів України» (Адміністрації Білгород-Дністровського морського порту) Ільїна 
Олександра Владленовича, що діє на підставі Положення про Білгород-Дністровську філію 
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрацію 
Білгород-Дністровського морського порту) та довіреності від 03.03.2017 року №361, з 
однієї сторони,

і Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (далі -  Фірма), що є платником 
податку на прибуток на загальних умовах, в особі

і йН и ~Т~£ X И і VН-ОО и) г £)3ессу. 16** н ЧЯ 0<а6ло. Оле _,
що діє на підставі /т с  ї і . о *  ^  о г к / / * __________________ ,
з іншої сторони, (в подальшому разом Іменуються "Сторони", а кожна окремо -  "Сторона") 
уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Розділ 8 Договору «Юридичні адреси та банківські реквізити сторін» в частині 
реквізитів «Адміністрації», викласти в наступній редакції:
«Адміністрація» :

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України»
01135, м. Київ, пр.-т Перемоги, 14 
Код ЄДРПОУ 38727770 
ІПН 387277726597
Білгород-Дністровська філія Державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України»
67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 
р/р 26005924417691 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»,
МФО 320478 
ЄДРПОУ 38728376

2. Дана Додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, що мають 
однакову юридичну силу для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору.

3. Дана Додаткова угода вважається укладеною та вступає в дію з моменту її 
підписання Сторонами.

4. Інші умови Договору залишаються без змін.

іміністрація»

ЬДФ ДП «АМПУ» 

О.В. Ільїн
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Додаткова угода
до Договору про використання інфраструктури

№ 12-Д-БДФ-13 від 01 вересня 2013 року

м. Білгород-Дністровський «АГ» СЄ-г> 2017 р.

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України», (далі - 
Адміністрація), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі 
начальника Білгород-Дністровської філії державного підприємства «Адміністрація 
морських портів України» (Адміністрації Білгород-Дністровського морського порту) 
Ільїна Олександра Владленовича, що діє на підставі Положення про Білгород- 
Дністровську філію Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 
(Адміністрацію Білгород-Дністровського морського порту) та довіреності від 03.03.2017 
року №361, з однієї сторони,

і Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (далі -  Фірма), що є платником 
податку на прибуток на загальних умовах, в особі керівника технічного центру Одеса 
Іванця Павла Олександровича, що діє на підставі довіреності від 13.06.2017 року 
№0278/17, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються -  «Сторони», а кожна 
окремо -  «Сторона») уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Внести зміни до пункту 3.1. Договору, виклавши його у наступній редакції:
«3.1. Оплата за послуги, вказані в п.п. 1.1. Договору складає 4 751,60 (чотири

тисячі сімсот п’ятдесят одна гривня 60 копійок) грн. в місяць без ПДВ (не включаючи 
вартість спожитої електроенергії), крім цього ПДВ 950,32 (дев’ятсот п’ятдесят гривень 32 
копійки) грн. Загальна місячна плата складає 5 701,92 (п’ять тисяч сімсот одна гривня 92 
копійки) грн.»

2. Дана Додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, що мають 
однакову юридичну силу для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору.

3. Дана Додаткова угода вважається укладеною та вступає в дію з моменту її 
підписання Сторонами.

Згідно ч.З ст. 631 ЦК України, Сторони домовились, що умови даної Додаткової 
угоди, застосовуються до відносин між Сторонами, які виникли до її укладення, а саме з 
01.05.2017 року.

4. Інші умови Договору залишаються без змін.

«Адміністрація» 
ністровська філія Державного

«Фірма»
Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна»

Одеса



//»и*

Додаткова угода 
до Договору про використання інфраструктури 

№ 12-Д-БДФ-13 від 01 вересня 2013 року

м. Білгород-Дністровський «±Ь> 2018 р.

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України», (далі - 
Адміністрація), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі 
виконуючого обов’язки начальника Білгород-Дністровської філії державного 
підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрації Білгород- 
Дністровського морського порту) Бондаренко Андрія Івановича, що діє на підставі 
Положення про Білгород-Дністровську філію Державного підприємства «Адміністрація 
морських портів України» (Адміністрацію Білгород-Дністровського морського порту) та 
довіреності від 21.12.2017 року №1565, з однієї сторони,

і Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (далі - Фірма), в особі 
керівника технічного центру Одеса Іванця Павла Олександровича, що діє на підставі 
довіреності № 0278/17 від 13.06.2017 року, з іншої сторони, (в подальшому разом 
іменуються -  «Сторони», а кожна окремо -  «Сторона») уклали цю Додаткову угоду про 
наступне:

1. Сторони дійшли згоди продовжити строк дії Договору до 30.06.2019 року.
2. Дана Додаткова угода укладена в двох примірниках, які мають однакову 

юридичну силу.
3. Дана Додаткова угода вважається укладеною та вступає в дію з моменту її 

підписання Сторонами.
4. Інші умови Договору залишаються без змін.

«Адміністрація» «Фірма»
Приватне акціонерне товариство 
«ВФ Україна»

Білгород-Дністровська філія Державного 
підприємства «Адміністрація морських портів 
України»

Ф ДП «АМПУ» Керівник технічного центру Одеса

»ондаренко



Додаткова угода
до Договору про використання інфраструктури

№ 12-Д-БДФ-13 від 01 вересня 2013 року

м. Білгород-Дністровський «/9» О ¥  2019 р.

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України», (далі - 
Адміністрація), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі 
виконуючого обов'язки начальника Білгород-Дністровської філії державного 
підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрації Білгород- 
Дністровського морського порту) Ткаченка Дениса Володимировича, що діє на підставі 
Положення про Білгород-Дністровську філію Державного підприємства «Адміністрація 
морських портів України» (Адміністрацію Білгород-Дністровського морського порту) та 
довіреності від 13.03.2019 року №2370, з однієї сторони,

і Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (далі - Фірма), в особі 
керівника технічного центру Одеса Лазарева Кирила Андрійовича, що діє на підставі 
Довіреності №0494/18 від 29.08.2018 року, з іншої сторони, (в подальшому разом 
іменуються -  «Сторони», а кожна окремо -  «Сторона») уклали цю Додаткову угоду про 
наступне:

1. Сторони дійшли згоди продовжити строк дії Договору до 30.06.2020 року.
2. Дана Додаткова угода укладена в двох примірниках, які мають однакову 

юридичну силу та є невід’ємною частиною Договору.
3. Дана Додаткова угода вважається укладеною з моменту підписання Сторонами 

та скріплення печатками.
Згідно ч.З ст. 631 ЦК України, Сторони встановили, що умови даної Додаткової 

угоди застосовуються до відносин між Сторонами, які виникли до її укладення, а саме з
30.06.2019 року.

4. Інші умови Договору залишаються без змін.

«Адміністрація»
Білгород-Дністровська філія Державного 
підприємства «Адміністрація морських портів 
України»

ьника БДФ ДП «АМПУ»

В. Ткаченко

«Фірма»
Приватне акціонерне товариство 

Україна»

ного центру Одеса 
АЇИА»

К.А. Лазарев



м. Білгород-Дністровський « SU » { 0 _______ 2019 року

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України», (далі Адміністрація), в
особі Д о  t Ц І У т . ________Білгород-Дністровської філії «Адміністрація морських
портів о України» (адміністрації Білгород-Дністровського морського порту)
_________ ОГпММХ Ш іх & А и х .___________________________________  • ЩО lif
на підставі Положення про Білгород-Дністровську філію Державного підприємства «Адміністрація 
морських портів України» (адміністрацію Білгород-Дністровського морського порту) та довіреності від 
Щ . ло  .2019 року № Q SO  з однієї сторони.

і Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» , (надалі іменується «Фірма») в
7 pjt ^  / с,/ / .________________ • пго діє на

гцдставі Довіреності № від ^  . . ' J року, з іншої сторони. ( в подальшому разом
іменуються як «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цю Додаткову угоду до Договору про 
використання інфраструктури №12-Д-БДФ-13 від 01.09.2013 року (далі - Договір) про наступне:

1. Розділ 8 Договору «Юридичні адреси та банківські реквізити сторін » в частині рекві нп ів 
«Адміністрація», викласти в наступній редакції:
«Адміністрація»:

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України»
01135. м. Київ, пр.-т Перемоги. 14 
Код ЄДРПОУ 38727770 
ІПН 387277726597
Кілгород-Дністровська філія Державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України»
67700, Одеська область, м. Білгород-Дністповський, ву ї. ПІабська, 81 
р/р (JA263204780000026005924417691 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»,
МФО 320478 
ЄДРПОУ 38728376 
тел./факс.: (04849) 63-116, 3-37-59 
e-mail: amp@bgd.uspa.gov.ua».

2. Дана Додаткова угода укладена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та є 
невід’ємною частиною Договору.

3. Дана Додаткова угода вважається укладеною з моменту підписання Сторонами га скріплення 
печатками.

4. Інші умови Договору залишаються без змін.

Додаткова угода
до Договору про використання інфраструктури

№12-Д-БДФ-13 від 01.09.2013 року

«Адміністрація»

ПІДПИСИ



Додаткова угода
до Договору про використання інфраструктури

№ 12-Д-БДФ-13 від 01 вересня 2013 року

м. Білгород-Дністровський «%>> 0 6  2020 р.

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України», (далі - 
Адміністрація), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі 
виконуючого обов’язки начальника Білгород-Дністровської філії державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України» (Адміністрації Білгород-Дністровського 
морського порту) Ткаченка Дениса Володимировича, що діє на підставі Положення про 
Білгород-Дністровську філію Державного підприємства «Адміністрація морських портів 
України» (Адміністрацію Білгород-Дністровського морського порту) та довіреності від
30.09.2019 року № 858, з однієї сторони,

і Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (далі - Фірма), в особі керівника 
технічного центру Одеса Лазарева Кирила Андрійовича, що діє на підставі Довіреності 
№0252/20 від 21.05.2020 року, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються -  
«Сторони», а кожна окремо -  «Сторона») уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони дійшли згоди продовжити строк дії Договору до 31.08.2020 року 
включно.

2. Дана Додаткова угода укладена в двох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу.

3. Дана Додаткова угода вважається укладеною та вступає в дію з моменту її 
підписання Сторонами.

4. Інші умови Договору залишаються без змін.


