Договір № _______-О
на здійснення перепускного режиму
м. Біла Церква

___________ 201___ р.

СТОРОНА 1: Комунальне підприємство “Білоцерківський вантажний
авіаційний комплекс”, в особі директора Кандаурова С. М., що діє на підставі
Статуту
СТОРОНА 2: ________________________, в особі ____________________, що
діє на підставі ____________________, з іншого боку, уклали цей Договір про
нижче зазначене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. Надання послуг перепускного режиму.
2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
2.1. СТОРОНА 1 приймає на себе слідуючі обов’язки:
2.1.2. Забезпечити пропускний режим робітників, автотранспорту, клієнтів
СТОРОНИ 2.
2.1.3. Контролювати вивіз матеріальних цінностей, за документами Сторони 2
2.2. СТОРОНА 2 приймає на себе наступні обов’язки:
2. 2. 1 дотримання пропускного та внутрішнього режиму СТОРОНИ 1.
2. 2. 2 забезпечення виконання працівниками СТОРОНИ 2 наступних вимог
 вхід–вихід працівників в контрольовану зону тільки за
перепустками КП „БВАК” встановленої форми;
 в’їзд–виїзд службового транспорту в контрольовану зону за
перепустками КП „БВАК” встановленої форми та документами на
вантажі;
 проходження огляду транспорту та огляду працівників при
проході/проїзді на територію КП „БВАК” та виході/виїзді з неї;
 працівники СТОРОНИ 2 повинні перебувати тільки в приміщеннях,
в яких вони перебувають на праві по договору оренди чи праві
власності, на закріплених територіях згідно укладеного договору
оренди чи договору купівлі-продажу та в місцях загального
користування в термін робочого часу;
 оформлення відповідними документами змін в режимі роботи
працівників СТОРОНИ 2;
 передача орендованих об’єктів, чи об’єктів на праві власності під
охорону за наявністю відбитків відповідних печаток;
 дотримання СТОРОНОЮ 2 та його працівниками правил
протипожежної безпеки.
2. 2. 3 Своєчасно проводити розрахунки за надані послуги.
3. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ.
3.1. Вартість послуг за здійснення перепускного режиму складає ________ грн.
за один місяць з урахуванням ПДВ.
3.2. СТОРОНА 2 проводить оплату в безготівковому порядку на основний
рахунок СТОРОНИ 1 згідно виписаних рахунків не пізніше 5 числа кожного

місяця, наступного за звітним. Інша форма розрахунків можлива за додатковою
письмовою згодою обох сторін договору. Разом з рахунком на оплату Сторона 1
надає Стороні 2 Акт приймання-передачі наданих послуг, в якому вказується вид
наданих послуг та їх вартість. Сторона 2 зобов’язана повернути Стороні 1
підписаний Акт приймання-передачі наданих послуг до 20 числа місяця,
наступного за звітним. У випадку невиконання Стороною 2 цієї умови Сторона 1
має право припинити надання послуг за даним договором.
3.3. У випадку несвоєчасної сплати за кожний день прострочки нараховується
пеня в розмірі 0,5% від заборгованої суми, але не більше подвійної облікової
ставки НБУ.
4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.
4.1. Дійсний договір діє до __________ 201___ р. включно. У разі відсутності
заяви однією зі сторін про припинення або зміни умов договору протягом
одного місяця до закінчення терміну дії договору він вважається продовженим
на наступний календарний рік на тих самих умовах, які були передбачені
договором.
4.2. Зміни або припинення дії договору можуть мати місце за згодою сторін.
Одностороннє відмовлення від виконання договору та внесення змін до нього
не допускається.
4.3. Взаємовідносини сторін, які не врегульовані дійсним договором,
регламентуються діючим законодавством.
4.4. Даний договір складено у двох примірниках по одному для кожної із
сторін.
5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН.
КП “БВАК”

_____________________

09104, м. Біла Церква Київської
області, Гайок, 4а
ЄДРПОУ 30797746,
ІПН 307977410279
р/р 26009300352656 в ТВБВ №
10026/0877 АТ «Ощадбанк»,
МФО 322669
т/факс: (04563) 4-45-92

__________________С. М. Кандауров
“____”___________201____ р.

____________________________
“____”___________201___ р.

