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РІШЕННЯ 

ніодо встановлення вартості проїзду особистого трансноргного засобу (ОТЗ) 
через контрольно-пропускний пункт (КИП №2) на 2020 рік 

І ариф на проїзд одного О'ГЗ за один місяпь - 360 грн. (в т.ч. ПДВ-60 грн.) 

Заступник директора з економіки 

оловнии оухгалтер 

Начальник НФЇВ 

Іачальник відділу 07 

М. М. Л ртюхо не ьк и й 

Ю.О.Бабюк 

В.З. Масловський 

.{.Пивовар 



Додаток і 
до Положення про орі аііі МЦІК1 іфоїід\ 
авгофансіїор іл чсрс і котро.іі.ііо-ироіі>скміі(і 
гіункі (КІIIІ №2) КІІ С І ІЬ «Лрссіїад» 

Д О І О в І Р .V» 
М.Киїп НІЛ 20 р. 

Казенне підприсмство спеціального приладобудування «Арсенал», надшіі - Е^иконанеаь. н особі лирскгора-
Головного конструктора Лнхоліта Миколи Івановича, який діє на підставі Статуту підприсмс гва. І однієї сторони, та 

Фізична-особа надалі Замовник, з 
другої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони уклали цей Договір про надання иос.чуг (иада.чі іменусться 
"Договір") про настугше: 
1. Виконавець бере на себе зобов'язання протягом дії договор\ надавати платні послуги з організації проїзл\ особистого 
транспортного засобу (ОТЗ) Замовника марка держ.иомер на тсріггорію ііиконавця. а 
Замовник зобов'язується оплачувати надані послуги на умовах даного договору. 
2. ІДомісячна вартість послуг за цим договором складає 360 гри. з ПДВ. Загальна вартість послуг по доювору становить 

(прописом), в т.ч.ПДВ. 
3. За передбачені даним Договором послуги Замовник щомісячно не пізніше 3(трі»о.\) днів до почаік>' місяця (кварталу, 
року) здійснює 100% передоплату у безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця. В призначенні платежу 
обов'язково вказувати: плата за проїзд, місяць, рік. № Договору і П.І.Б. Замовника. 
4. За\ювник зобов'язується ознайомитися з Положення про організацію проїзду автотранспорту через контрольно-
пропускний пункт ( К П П №2) КГІ СПБ «Арсенал» на веб-сайті: агхспаІссІЬ.сотліа 
.я. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до кінця 2020 року. 

5ЛМ()И1ІІІК: І5ІІКОІ1ЛІИ:ЦЬ: 
11.і.Б. Казенне підприємство спеціальнок) придалобч л\ вання «Арсенал» 

_ 01010. м. Київ. вул. Московська, буд. 8 
СДРПОУ: 14307357 Свід,платника ПДВ № 10023%57 

Засоби звязк) ІПП 143073526550 М Ф О 3223 13 
п/р 26002020041743 в ЛТ «Укрексімбанк». М.Київ. 

Ііід ІЛМОШІІІКЛ Іііл в і і к о м л і т я 

Днректор-Головний конструктор 

М.І.Лихоліт 

Додакік І 
до Положення про (іргані іацію нроил\ 
аїлоірансіїоріл черсч коніролі.но-нроп\скиті 
нункл (КПП №2| КІ І СТІГ) «Лрсснаї» 

,1 О Г о в І І> ,4"» 
М.Кнїв іііл 20 р. 

Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал», надалі Виконавець, в особі директора-
Головного конструктора Лихоліта М И К О І И І Івановича, який діє на підставі Статуту нііиіриємства. І ОДНІ( Ї С горони. та 

Фізична-особа надалі Замовник, з 
другої сторони, в иодальиаому разом іменуються "Сторони уклали цей Договір иро надання послчг (надалі імеїпсться 
"Договір") про наступне: 
1. Виконавець бере на себе зобов'язання протяіом дії договору надавати платні послуги з організації проїзл\ особистого 
гранспортного засобу (ОТЗ) Замовника марка держ.иомер на територію Виконавця, а 
Замовник зобов'язується оплачувати надані послуги на умовах даного договору. 
2. Щомісячна варіісіь посл\і- за цим договором складає 360 гри. з П/Щ. Зага^тьна варгісгь послуг по договор\ сгаиовнгь 

(/ї/)(лг(/ти). в г.ч.і ІДВ. 
3. За передбачені .ааігим Договором послуги Замовник щомісячно не ігізніше З(трьох) днів до початку місяця (кваріалу. 
року) здійснює 100% передоплату у безготівковій формі на іготочний рахунок Виконавця. В призначенні платежу 
обов'язково вказувати: плата за проїзд, місяць, рік, № Договору і П.І.Б. Замовника. 
4. Замовник зобов'язується ознайомитися з Положення иро оргаггізацію проїзду автотранспорту через контрсхчьно-
нропускиий пункт ( К П П №2) К П СПБ «Арсенал» на веб-сайті: агхепакчІЬ.соїп.ііа 

Договір набирає чігнності з дати його підписання Сторонами та діє до кінця 2020 року, 

ЗАМОВНИК: ВИКОПАВ К ИЬ: 
П.І.Б. Казенне підприємство спепіалі.ного прила,чобу;і>ваиня «Лрсена.і» 

01010. м. Київ, вул. Московська, б> л. 8 
" ' / СДРПОУ: 14307357 Свідлілатника ПДВ № 100239657 

Засоби звязку " ІПП 143073.526550 М Ф О 322313 
п'р 2600202004 1743 в А Г «Укрексімбанк». м.Київ. 

Віл ІАМОВИИКА Від ВИКОИАВИЯ 

Д И р Є кто р - Г"о Л О В н и й ко н с т р у кто р 

М.І.Лихоліт 


