
ДОГОВІР № ^  -П-БДФ-17

м. Білгород-Дністровський « / / •  » ______ / / ___________ 2017 р.

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України», іменоване надалі 
«Адміністрація», що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі начальника 
Білгород-Дністровської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 
(адміністрації Білгород-Дністровського морського порту) Ільїна Олександра Владленовича, який діє на 
підставі Положення про Білгород-Дністровську філію Державного підприємства «Адміністрація морських 
портів України» (адміністрацію Білгород-Дністровського морського порту) та довіреності від 07.11.2017 
року №7067, з однієї сторони

та Приватне підприємство «СВ», (далі -  Підприємство), що є платником податку на прибуток на 
загальних умовах, в особі директора Ужевко Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з 
іншої сторони, далі окремо іменуються Сторона, а разом -  Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. В порядку та на умовах передбачених цим Договором Адміністрація надає послуги з 

забезпечення працівників Підприємства засобами колективного захисту на території Білгород- 
Дністровського морського порту, а саме: захисна споруда №57662, а Підприємство відшкодовує частково 
витрати Адміністрації по утриманню засобу колективного захисту.

2. Умови та порядок відшкодування витрат
2.1. Відшкодування витрат Адміністрації здійснюється на підставі щомісячних платежів з 

розрахунку 6,27 грн. без ПДВ на місяць за 1 людину. Загальна кількість визначається із середньої 
кількості працюючих у зміну на Підприємстві та складає 35 чол.

Податок на додану вартість нараховується згідно діючого законодавства України.
2.2. Розрахунок між Адміністрацією і Підприємством здійснюється на протязі 10 банківських 

на підставі акту наданих послуг підписаного Сторонами, до 5 (п’ятого) числа місяця наступно^ 
звітний.

3. Відповідальність сторін
3.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Догово 

чинним законодавством України.
3.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто в и к о н і  

порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
3.3. У разі прострочення оплати по відшкодуванню витрат, Підприємство сплачує пеню Адміністрації у 

розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.
4. Форс-мажор

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за 
Договором, якщо це виникло внаслідок форс-мажорних обставин (стихійні лиха, тривалі несприятливі 
погодні умови, дії або акти органів влади управління страйків або блокад і інших обставин), що виникли 
після укладання Договору. В цьому випадку термін надання послуг за Договором буде продовжений за 
погодженням Сторін на час дії вказаних обставин або їх наслідків з окремого протоколу, що обумовлює 
також і фінансові взаємини Сторін на зазначений термін. Форс-мажорні обставини повинні бути 
підтверджені ТПП України.

4.2. У випадку фізичного знищення засобу колективного захисту, або його значного пошкодження, що 
унеможливлює його використання за призначенням, Адміністрація звільняється від виконання свої 
обов’язків за цим договором.

5. Вирішення спорів
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів 

між Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому 

порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства 
У країни.

6. Дія договору
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та 

скріплення печатками Сторін.



6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.6.1 цього Договору та 
закінчується 31 грудня 2017 року включно.

6.3. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення або зміну цього Договору не менше ніж за 
один місяць до закінчення строку його чинності, він вважається продовженим на календарний рік і на тих 
самих умовах, які були передбачені цим Договором, у тому числі продовження строку дії цього Договору.

6.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, 
яке мало місце під час дії цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється 
додатковою угодою до цього Договору.

6.6. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою 
угодою до цього Договору.

7. Прикінцеві положення
7.1. Сторони виявили намір та волю скористатися наданим принципом свободи договору та 

прийшли до спільної згоди щодо застосування до вказаного Договору положення ч. З ст. 6 і ст. 627 
Цивільного кодексу України. Сторони в договорі відступають від положень актів цивільного 
законодавства і врегульовують свої правовідносини, які викладені нижче, на власний розсуд.

7.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані 
із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, 
визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються ним Договором та 
відповідними нормами чинного законодавства України.

7.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні 
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так 
чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при 
тлумаченні умов цього Договору.

7.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі 
реквізитів та зобов'язуються своєчасно, протягом 5-ти календарних днів у письмовій формі повідомляти 
іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним 
несприятливих наслідків.

7.6. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до 
третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології у 
автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

7.8. У випадках, непередбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством^ 
України.

8. Місцезнаходження і реквізити сторін
«Адміністрація» 

Державне підприємство «Адміністрація 
морських портів України»
01135, м. Київ, пр.-т Перемоги, 14 
Код ЄДРПОУ 38727770 
ІПН 387277726597 
Білюрод-Дністровська філія 
Державного підприємства 
«Адміністрація морських портів 
України»
67700, Одеська область, м. Білгород- 
Дністровський, вул. Шабська, 81 
р/р 260Д £9Ш Ш ?1 в ПАТ АБ

«Підприємство»
Приватне підприємство «СВ»
67700, Одеська область,
м. Білгород-Дністровський, вул. Московська, 16А 
р/р 26004054338108 у ПАТ КБ «ПриватБанк», м. 
Одеса, МФО 328704 
код ЄДРПОУ 13922572 
ІПН 139225715054



Д одаткова угода 
до Договору про надання послуг 

від 16.11.2017 року № 39-П -БД Ф -17

м. Білгород-Дністровський » с>2>_______ 2018 р.

Д е р ж ав н е  п ідп ри єм ство  « А д м ін істр ац ія  м о р ськи х  п о р т ів  У к р а їн и » , (далі 
А дм іністрація), в особі виконую чого обов 'язки  начальника Б ілгород-Д ністровської філії 
«А дміністрація морських портів України» (адм іністрації Б ілгород-Д ністровського 
морського порту) Бондаренко Андрія Івановича, який діє на підставі П оложення про 
Білгород-Д ністровську філію  Д ерж авного підприєм ства «А дміністрація морських портів 
України» (адм іністрацію  Б ілгород-Д нісгровського морського порту) га довіреності від 
21.12.2017 року №  1565, з однієї сторони,

і П р и в а тн е  п ідп ри єм ство  «С В », (далі П ід п ри єм ство), що є платником податку на 
прибуток на загальних умовах, в особі директора У жевко О лександра Володимировича, 
що діє на підставі Статуту, з інш ої сторони, (в подальш ому разом іменую ться -  
«Сторони», а кожна окремо -  «Сторона») уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Внести зміни до перш ого абзацу пункту 2.1. Договору, виклавш и його у наступній 
редакції:
«2.1. В ідш кодування витрат А дм іністрації здійсню ється на підставі щ омісячних платежів 
з розрахунку 6,27 грн без ПДВ на місяць за 1 людину. Загальна кількість визначається із 
середньої кількості працю ю чих у зміну на П ідприємстві та складає 29 чол».

2. Д ана Д одаткова угода укладена в двох примірниках, які мають однакову ю ридичну силу 
та є невід 'єм ною  частиною  Договору.

3. Д ана Д одаткова угода вважається укладеною  з моменту підписання Сторонами та 
скріплення печатками та набирає чинності з 01.04.2018 року.

4. Інші умови Д оговору залиш аю ться без змін.

Б іл го р о д -Д н істр о вськ а  ф іл ія  Д ер ж ав н о го  П р и в а тн е  п ідп ри єм ство
п ід п р и єм ства  « А д м ін істрац ія  м о р ськи х  «СВ»



Д одаткова угода 
до Договору 

№ 39-П -БД Ф -17 від 16.11.2017 року

м. Білгород-Дністровський « »  k 0_______  2019 року

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України», (далі -  Адміністрація), в
особі щуїльїиьшиьо*'_______  Білгород-Дністровської філії «Адміністрація морських
портів України» (адміністрації Білгород-Дністровського морського порту)

ік х 'т л м г ,  ШоууиШш, кІпмшЬши-----------------------------------------------    у ді(';
на підставі Положення про Білгород-Дністровську філію Державного підпрік мства ^Адміністрація 
морських портів України» (адміністрацію Білгород-Дністровського морського порту) та довіреності від 
jQ 3_.JiL _.2019 року № , з однієї сторони.

і Приватне підприємство «СВ» (далі -  «Підприємство»), що є платником податку на прибуток 
на загальних умовах, в особі директора Бойко Миколи Володимировича, що діє на підставі Статуту, з 
іншої сторони, далі окремо іменуються Сторона, а разом — Сторони, уклали цю Додаткову угоду7 до 
Договору №39-П-БДФ-17 від 16.11.2017 року (далі - Договір) про наступне:

1. Розділ 8 Договору «Місцезнаходження і реквізити сторін » в частині реквізі ід і в 
«Адміністрації», викласти в наступній редакції: *
«А д м ін істрац ія» :

Д ерж авн е  п ід п р и єм ство  « А д м ін істр ац ія  м о р сь к и х  п о р т ів  У к р а їн и »
01135, м. Київ, пр.-т Перемоги, 14 
Код ЄДРПОУ 38727770 
ІПН 387277726597
Б іл го р о д -Д н іст р о в с ь к а  ф іл ія  Д ер ж ав н о го  п ід п р и єм ств а  
«А д м ін істрац ія  м о р с ь к и х  п о р т ів  У к р а їн и »
67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 
р/р UA263204780000026005924417691 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 ю р и д и ч н у  силу  та < 
невід’ємною частиною Договору. -

Ст

3. Дана Додаткова угода вважається укладеною з моменту підписання Сторонами та скр іпл ен ня  

печатками. ,

4. Інші умови Договору залишаються без змін. ,

«А дміністрація»

ПІДПИСИ СТОРІН:

«


