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ДОГОВІР № ____________ 

з надання послуг по розміщенню транспортних засобів 

 

м. Київ                                                                                                           «___» _______ 20___ р. 

 

Концерн «Військторгсервіс», що є платником податку на прибуток на загальних 

підставах, в особі Набекало Миколи Миколайовича, що діє на підставі довіреності від ____ 

року № ____, в подальшому іменований - Виконавець, з одного боку, та 

________________________________________________________________, в подальшому 

іменований - Власник транспортного засобу, з другого боку (пойменовані в подальшому разом 

та окремо Сторони і Сторона), уклали цей Договір про нижченаведене: 

1. Предмет договору. 

1.1. За цим Договором Виконавець надає Власнику транспортних засобів послуги з 

розташування його транспортних засобів на спеціально визначеній для цієї мети відкритій 

території, а Власник транспортних засобів зобов’язується своєчасно оплачувати надані послуги 

по розміщенню транспортних засобів згідно з умовами цього Договору та «Протоколом 

узгоджених цін» вказаних в Додатку № 1 (додається), який є невід’ємною частиною цього 

Договору. 

1.2. Для розташування транспортних засобів Власника, Виконавець визначає відкриту 

територію відповідно до розмірів транспортних засобів з урахуванням технологічних проходів 

та проїздів, яка розташована за адресою вказаною в Додатку № 1 (додається), який є 

невід’ємною частиною цього Договору. 

1.3. Власник транспортних засобів приймає послуги з розміщення транспортних засобів 

на умовах, зазначених у Договорі. 

2. Обов’язки Сторін. 

2.1.  Власник транспортних засобів зобов’язується: 

2.1.1. Використовувати визначену територію відповідно до умов цього Договору і 

призначенню та дотримуватись правил пропускного режиму, діючих на території відкритого 

майданчику. 

2.1.2. Оплачувати надання послуг по розміщенню транспортних засобів та інші платежі, 

передбачені умовами даного Договору вчасно і в повному обсязі. 

2.1.3. Надавати Виконавцю перелік транспортних засобів, що будуть розміщені на 

визначеній території, а також список осіб, які мають доступ до транспортних засобів.  

2.1.4. Власник транспортних засобів зобов’язаний утримувати визначену територію та 

розташовані на ній транспортні засоби в стані, передбаченому санітарними та протипожежними 

правилами, здійснювати заходи пожежної безпеки, виконувати вимоги охорони праці, нести 

відповідальність за їх порушення згідно діючого законодавства України. 

2.1.5. Самостійно розташовувати транспортні засоби на визначеній території з 

обов’язковим дотриманням необхідних технологічних проїздів та проходів.  

2.1.6. В письмовій формі узгоджувати і надавати Виконавцю зміни в переліку 

транспортних засобів та осіб, що мають допуск до них.  

2.1.7. Відповідати за наслідки, що виникли в наслідок порушень правил пожежної 

безпеки.   

2.1.8. В термін 2-ох робочих днів з дня отримання акту виконаних робіт (наданих 

послуг), що вказані в п. 3.2. цього договору направити Виконавцю підписаний акт, або 

мотивовану відмову від його приймання. У разі не повернення оформленого акту виконаних 

робіт (наданих послуг) у вказаний термін, послуги вважаються прийнятими Власником 

транспортних засобів і підлягають оплаті в повному обсязі. 

2.1.9. Самостійно і за свій рахунок забезпечувати прибирання визначеної території. 

2.1.10. Надати Виконавцю для укладення договору наступні документи: 

суб’єкт підприємницької діяльності: 

1) Копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності та 

копію Виписки про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців; 

2) Копію довідки статистики; 
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3) Копію довідки про взяття на облік в ДПІ; 

4) Довіреність та копію паспорту особи, що здійснює укладення Договору, у разі 

здійснення представництва інтересів; 

фізична особа: 

1) Копію паспорта (1-2 сторінок, сторінки з останньою відміткою про місце реєстрації); 

2) Копію Реєстраційного номеру облікової картки платника податків; 

3) Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. 

2.2. Виконавець зобов’язаний: 

2.2.1. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Власнику транспортних засобів розміщувати 

транспортні засоби, відповідно до умов даного Договору. 

2.2.2. В термін дії Договору пропускати транспортні засоби на територію комплексу, 

згідно заяви Власника транспортних засобів та контролювати їх розміщення. 

2.2.3. При отримані заяви про надання додаткових послуг, надати їх при наявності 

можливостей із обов’язковим оформленням відповідних документів. 

3. Плата за договором та порядок розрахунків. 

3.1. Послуги зазначені в п. 1.1. цього Договору Власник транспортних засобів 

зобов’язується оплатити Виконавцю в строки та на умовах передбачених цим Договором на 

підставі наданого Виконавцем рахунку. 

3.2. Власник транспортних засобів щомісяця сплачує в період з 20 по 25 число поточного 

місяця платіж, за наступний місяць надання послуг на підставі виставлених Виконавцем 

рахунків,  шляхом перерахування відповідної суми, на розрахунковий рахунок Виконавця.  

3.3. Власник транспортних засобів самостійно одержує від Виконавця оформлений 

рахунок та акт виконаних робіт. 

3.4. Вартість розташування транспортних засобів на визначеній території, що вказана в 

розділі 1 цього Договору, визначається на підставі Планової калькуляції вартості надання 

послуг з розташування транспортних засобів на поточний рік та за домовленістю Сторін 

відповідно до розмірів транспортних засобів з урахуванням технологічних проходів та проїздів. 

3.5. Вартість послуг по цьому Договору може бути переглянута у разі зміни тарифів, 

рівня цін на енергоносії, заробітної плати та інших випадках передбачених чинним 

законодавством, що збільшує витрати Виконавця. Зміна розміру плати оформляється 

додатковою угодою Сторін. 

3.6. Наднормативна сума оплати за надання послуг по розміщенню транспортних 

засобів, перерахована Виконавцю, підлягає заліку в рахунок наступних платежів. 

4. Відповідальність Сторін. 

4.1. За невиконання або не належне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони 

несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України. 

4.2. Якщо Власник транспортних засобів у поточному місяці допустить прострочення 

платежу або перерахування суми по розміщенню транспортних засобів не в повному розмірі, з 

Власника транспортних засобів стягується пеня на користь Виконавця  у розмірі  подвійної 

облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожний день прострочення з можливим 

одночасним припинення пропуску/випуску транспортних засобів Власника з/на території 

Виконавця до моменту повного погашення заборгованості, в тому числі штрафних санкцій. 

4.3. При затриманні Власником транспортних засобів оплати виставлених рахунків за 

надані послуги, більше одного місяця, Виконавець має право розірвати договір в 

односторонньому порядку, стягнувши понесенні збитки з Власника транспортних засобів. 

4.4. За порушення строків оплати понад 20 календарних днів з Власника транспортних 

засобів стягується на користь Виконавця штраф в розмірі 50% від суми заборгованості. 

4.5. Виконавець відповідає перед Власником транспортних засобів за належну 

організацію пропуску та випуску транспортних засобів на визначеній території. 

4.6. Виконавець та Власник транспортних засобів прийшли до згоди, що даний Договір 

не являється договором зберігання транспортного засобу та не має його ознак. Виконавець не 

несе відповідальність за пошкодження чи втрату транспортних засобів Власника транспортних 

засобів. Підстав для відшкодування збитків понесених Власником транспортних засобів, у 

вищезазначених випадках, у Виконавця не виникає. 
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4.7. Власник транспортних засобів безпосередньо несе відповідальність за достовірність 

представлених документів на транспортні засоби.  

4.8. Всі суперечки, що виникають між сторонами в ході виконання умов цього Договору 

вирішуються шляхом переговорів, а у випадках не досягнення згоди, у судовому порядку.   

5.  Форс – мажор. 

5.1. Сторони звільняються від відповідальності повністю або частково у разі 

невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання є слідством обставин, які 

Сторони не могли передбачити та запобігти їм (обставини форс-мажору). 

5.2. Під обставинами форс-мажору сторони визнають: об’явлену чи фактичну війну, 

громадянські заворушення, страйки, епідемії, блокаду, ембарго, землетруси повені, пожежі та 

інші стихійні лиха, а також нормативні  акти органів законодавчої і виконавчої и влади, що 

перешкоджають виконанню цього Договору.  

5.3. Обставини форс-мажору повинні бути підтверджені Торгово-промисловою палатою 

України або іншим компетентним органом. 

5.4. Сторона, яка не виконує своїх зобов’язань, повинна у термін (24 години) надати 

сповіщення іншій Стороні про перешкоду  і її вплив  на виконання зобов’язань  по договору, а 

також вжити заходи для зменшення втрат іншої Сторони.  

6. Інші умови. 

6.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути оформлені письмово в 

двосторонньому порядку, шляхом укладання Додаткових угод. 

6.2. Власник транспортних засобів повинен письмово попередити Виконавця за 30 

календарних днів у разі необхідності зменшення або збільшення кількість автотранспортних 

засобів щодо яких Виконавець надає послуги по розміщенню транспортних засобів  

6.2. У зв’язку з включенням персональних даних Власника транспортних засобів, як 

суб’єкта персональних даних, до бази персональних даних, сторони даного Договору 

домовились вважати даний Договір письмовим повідомленням Власника транспортних засобів 

про його права, мету збору персональних даних, та інші умови визначені Законом України «Про 

захист персональних даних». 

7. Термін дії Договору. 

7.1. Цей Договір набуває чинності з «____» _______________2021 року і діє до «__» 

____ 2021 року. 

7.2. Дія Договору може бути припинена достроково в односторонньому порядку, з 

повідомленням будь-якої із Сторін за 15 календарних днів за не виконання п. 2. цього Договору. 

7.3. Цей договір укладений в двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу. 

8. Юридичні адреса та реквізити Сторін. 

 

ВИКОНАВЕЦЬ : 

Концерн “Військторгсервіс” 

03151, м. Київ,  

вул. Молодогвардійська, 28- А 

Код ЄДРПОУ: 33689922 

IBAN № UA 

303206490000026000052649304 

в ПАТ КБ “Приватбанк”  

ІПН 336899226587 

Контактний телефон (044) 243-39-36 

Еmail:vts.koncern@gmail.com 

___________  

 

(підпис) М. П.            

ВЛАСНИК ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ (підпис) М.П. 
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ДОДАТОК № 1 
до Договору з надання послуг по розміщенню транспортних засобів 

від “___” ____________ 20___ р. №_____ 
 м. Київ                                                                                                        “___” ____________ 20__ р. 
 

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ЦІН 
 

№ 

п/п 

 

Назва послуг 

Вартість 

послуг за 1 

машино місце 

в місяць з ПДВ 

(грн.) 

Кількість 

транспорту 

Всього в 

місяць з 

ПДВ (грн.) 

1 Розміщення транспорту (марки державний 

номер) на території за адресою: м. Київ, вул. 

Волинська, 47 

 

720,00 

 

1 

 

720,00 

 

 ВСЬОГО  

720,00 

 

1 

 

720,00 

 
 
 

Цей додаток, що є невід’ємною частиною Договору № ________від “___”  __________ 20___ 

року з надання послуг по розміщенню транспортних засобів, складено українською мовою, на 

одному аркуші, в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної 

сторони. 
 

Юридичні адреса та реквізити Сторін. 
 

ВИКОНАВЕЦЬ : 

Концерн “Військторгсервіс” 

03151, м. Київ,  

вул. Молодогвардійська, 28- А 

Код ЄДРПОУ: 33689922 

IBAN № UA 

303206490000026000052649304 

в ПАТ КБ “Приватбанк”  

ІПН 336899226587 

Контактний телефон (044) 243-39-36 

Еmail:vts.koncern@gmail.com 

 

___________  

(підпис) М. П.            

ВЛАСНИК ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ: 

 (підпис) М.П. 
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