ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг стоянки біля вантажних гідротехнічних споруд
ДП «Адміністрація річкових портів»
Державне підприємство «Адміністрація річкових портів», в особі
директора Козловського Олександра Володимировича, який діє на підставі
Статуту (надалі - «Виконавець»), пропонує необмеженому колу фізичних осіб,
суб’єктів господарювання/фізичних осіб-підприємців (надалі за текстом –
«Замовник») прийняти (акцептувати) цю пропозицію (публічну оферту)
укласти Договір про надання послуг стоянки біля вантажних гідротехнічних
споруд (надалі за текстом - ГТС), згідно зі ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного
Кодексу України, з метою отримання Послуг на умовах приєднання до цього
Договору.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Основні поняття та визначення термінів:
Публічний договір – цей правочин про надання та отримання послуг,
який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на
умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі –
«Договір»);
Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якому
Замовнику, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з
ним Договір, що міститься в публічній оферті;
Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю
на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною
офертою, що полягає у вчиненні дій, які засвідчують його волю на укладенні
Договору, а саме: постановки на стоянку плавзасобу Замовником біля ГТС
Виконавця, що підтверджує прийняття ним публічної оферти;
Замовник - судновласник, який уклав з Виконавцем Договір;
Вартість послуг - однаковий для всіх Замовників розмір плати за
надання відповідних послуг у визначені строки;
Послуга - послуга передбачена розділом 2 цього Договору;
Постановкою на стоянку плавзасобу біля ГТС Виконавця вважається
постановка плавзасобу біля ГТС, визначеного в Додатку №1 до Договору,
таким чином, що дозволяє здійснювати:
- обслуговування та ремонт плавзасобу та/або
- проведення навантажувально-розвантажувальних операцій
або постановка плавзасобу на відстані ближче ніж 80 метрів до ГТС, не
залежно від мети постановки.
Плавзасіб – будь-яке судно, плавуча споруда (будь-яка плавуча
установка, побудована для стаціонарного використання на плаву, у тому числі
стоянкове судно, плавучий причал, пристань, понтон, дебаркадер, майстерня,
док, басейн, елінг, готель, заклад громадського харчування, розважальний
заклад, та, як правило, не призначена для переміщення), плавуче обладнання
(судно (плавуча установка), на якому розташовані робочі механізми (крани,

обладнання земснарядів, копри або підйомники)), учбово-виробниче судно,
плавучий об’єкт (пліт або інша конструкція, об'єкт або пристрій, здатний до
плавання, який не є судном, плавучим обладнанням чи плавучою спорудою);
Сторони – Замовник та Виконавець;
Судновласник – суб’єкт господарювання або фізична особа, яка
експлуатує судно від свого імені незалежно від того, чи є вона власником
судна, чи використовує його на інших законних підставах, та інформація про
таку особу як судновласника зазначена в Державному судновому реєстрі
України або Судновій книзі України, а у випадку, якщо інформація про
судновласника не внесена -власник судна;
Модуль - умовний об’єм судна, який обчислюється в кубічних метрах і
дорівнює добутку трьох величин (довжина судна, ширина судна і висота борту
судна), визначених в судових документах Плавзасобу. Для Плавзасобів, які
мають дві або більше палуб, висота борту, яка використовується під час
обчислення модуля Плавзасобу, становить половину ширини Плавзасобу.
1.2. Акцептування Договору:
1.2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної
оферти є постановка на стоянку плавзасобу біля ГТС Виконавця, що свідчить
про прийняття ним публічної оферти.
1.2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з
моменту постановки на стоянку плавзасобу Замовника біля ГТС Виконавця, що
свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового
примірника Сторонами.
1.2.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду
отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту постановки
на стоянку плавзасобу біля ГТС Виконавця.
1.2.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з
повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору та всіх
додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець надає Замовнику на платній основі послуги по стоянці
плавзасобу Замовника (далі – Плавзасіб) біля будь-якої із гідротехнічних
споруд, визначених у Додатку № 1 до Договору, які є державною власністю і
належать Виконавцю на праві господарського відання, (далі – Послуги), а
Замовник зобов’язується прийняти Послуги та оплатити їх в порядку та на
умовах, визначених Договором.
3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Послуги надаються Виконавцем Замовнику біля будь-якої з ГТС,
визначеної в Додатку №1 до Договору.
3.2. Початком отримання Послуг є момент зупинки Плавзасобу
Замовника біля ГТС Виконавця, не залежно від того чи така зупинка
здійснена з припиненням роботи двигунів Плавзасобу чи без такої, не

залежно від того, чи здійснено швартування Плавзасобу до ГТС Виконавця
чи без швартування.
3.3. Приймання Послуг здійснюється шляхом підписання акту
приймання-передачі наданих послуг, в порядку визначеному Договором.
3.4. Замовник зобов’язаний підписати наданий Виконавцем акт
приймання-передачі наданих послуг протягом 5 днів за дати отримання
вказаного акту від Виконавця або в той же строк надати письмову
мотивовану відмову від його підписання.
3.5. У випадку не підписання акту приймання-передачі наданих
послуг, у строк визначений п. 3.4. Договору або ненадання письмової
мотивованої відмови у той же строк, акт приймання-передачі вважається
підписаним Замовником, а Послуги наданими в повному обсязі та отримані
Замовником без зауважень та підлягають оплаті відповідно до умов
Договору.
3.6. Замовник зобов’язаний отримати акт приймання-передачі
наданих послуг за адресою Виконавця, вказаною у цьому Договорі, протягом
5 днів з дати припинення надання/отримання Послуг, а якщо Послуги
надаються безперервно протягом більше як 10 днів – Виконавець
зобов’язаний отримувати акти приймання-передачі наданих послуг кожні 10
днів отримання Послуг.
3.7. У випадку не отримання Замовником акту приймання-передачі
наданих послуг в порядку та строки, визначені в п. 3.6. Договору, акт
приймання-передачі наданих послуг вважається підписаним Замовником, а
Послуги прийнятими в повному обсязі без зауважень.
4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
4.1. Ціна Договору визначається загальною вартістю Послуг, що будуть
надані Замовнику Виконавцем протягом дії Договору.
4.2. Вартість Послуг визначається згідно Додатку №2 до Договору.
4.3. У випадку істотної зміни факторів, які впливають на вартість
Послуг, Виконавець має право збільшити її, про що повідомити Замовників
шляхом розміщення на сайті Виконавця за адресою: https://arport.com.ua.
4.4. Нова вартість Послуг запроваджується з дати, визначеної
Виконавцем у відповідному повідомленні.
4.5. Замовник зобов’язаний оплатити вартість Послуг Виконавця
протягом 7 днів з дати приймання Послуг в порядку, визначеному цим
Договором.
5. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
Замовник зобов’язується:
5.1. своєчасно та в повному обсязі оплачувати Послуги з початку
отримання Послуг і до моменту фактичного звільнення місця стоянки;
5.2. надати Виконавцю, завірені належним чином, копії суднових
документів на Плавзасіб, визначений в п. 2.1. цього Договору;

5.3. біля ГТС та/або в операційній акваторії забезпечувати виконання
протипожежних, природоохоронних заходів, в тому числі збір фекальних та
підсланевих вод, вимог охорони праці та техніки безпеки, вимог контролюючих
органів, нести відповідальність за їх порушення;
5.4. забезпечувати безпечну стоянку Плавзасобу, в тому числі взаємодію
Плавзасіб-ГТС біля ГТС та дотримання вимог безпеки судноплавства та нести
відповідальність за їх порушення в тому числі третіми особами;
5.5. забезпечувати наявність перехідних трапів, понтонів з ГТС на
Плавзасіб у відповідності з вимогами техніки безпеки та охорони праці,
забезпечувати безпечність посадки, висадки людей на Плавзасіб;
5.6. не порушувати санітарний стан ГТС та/або операційної акваторії;
5.7. самостійно вирішувати питання стосовно забезпечення
життєдіяльності Плавзасобу під час стоянки біля ГТС (бункеровка водою,
підключення до електромережі, прийом з суден сміття, фанових та підсланевих
вод та інше);
5.8. не допускати руйнування, псування або погіршення характеристик
ГТС;
5.9. не допускати погіршення технічного стану ГТС;
5.10. відшкодовувати в повному обсязі збитки, завдані неналежним
виконанням зобов’язань за цим Договором;
5.11. не здійснювати стоянку Плавзасобу біля ГТС, стоянка біля яких
заборонена згідно інформації РІС та/або ДУ «Держгідрографія» та/або не
введена в експлуатацію Виконавцем.
5.12. оплатити штрафні санкції за порушення умов Договору.
6. ПРАВА ЗАМОВНИКА

Замовник має право:
6.1. отримати Послуги Виконавця у порядку та строки, передбачені цим
Договором;
6.2. звернутися до Виконавця із заявою про укладення постійного
договору про надання послуг стоянки біля ГТС;
6.3. звернутися до Виконавця з запитом за електронною адресою та/або
поштовою адресою, визначеними у цьому Договору, про надання інформації
щодо ГТС, які не введені в експлуатацію.
7. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
Виконавець зобов’язується:
7.1. забезпечити надання Послуг відповідно до предмету Договору;
7.2. надавати інформацію щодо ГТС, які не введені в експлуатацію, на
запити Замовнику, надані відповідно п. 6.3. Договору на електронну чи
поштову адресу, з якої надійшов запит.
Виконавець має право:

8. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

8.1. вимагати від Замовника своєчасного належного здійснення всіх
платежів за Послуги;
8.2. на відшкодування у повному обсязі завданих Замовником збитків, у
зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань;
8.3. на сплату Замовником штрафних санкцій у випадку порушення
останнім своїх зобов’язань.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
ЗА ДОГОВОРОМ
9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим
Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного
законодавства України.
9.2. У випадку стоянки Плавзасобу біля ГТС стоянка біля яких
заборонена згідно інформації РІС та/або ДУ «Держгідрографія» та/або не
введена в експлуатацію Виконавцем, Замовник сплачує на користь Виконавця
штраф у розмірі вартості Послуг, визначеної згідно Додатку №2 до Договору.
9.3. Для визначення розміру штрафу згідно пункту 9.2. Договору,
застосовуються відповідні положення Договору про постановку на стоянку
плавзасобу біля ГТС Виконавця (п.п. 1.2.5), початок надання Послуг (п. 3.2.),
інші положення, які необхідні для визначення розміру штрафу.
9.4. Сторони мають право вирішити спір шляхом переговорів.
9.5. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів,
він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та
підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
9.6. Виконавець не відповідає за зобов’язаннями Замовника, у тому
числі й за дотримання ним вимог чинного законодавства при здійсненні своєї
діяльності.
10. СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ
ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
10.1. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з
повним та безумовним прийняттям положень Договору, оприлюдненого на
сайті Виконавця за адресою: https://arport.com.ua.
10.2. Цей Договір є публічним договором, відповідно до статей 633, 641
Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Замовників.
Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і
беззастережним і означає згоду Замовника з усіма умовами Договору без
виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє
значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не
знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, тяжких
обставин тощо.
10.3. Для кожного конкретного Замовника цей Договір набуває чинності
та вважається укладеним з моменту постановки на стоянку Плавзасобу
Замовником біля ГТС Виконавця.

10.4. Зміни до умов цього Договору допускаються за взаємної згоди
Сторін, крім випадків, передбачених Договором.
10.5. Договір набуває чинності в момент акцептування Замовником
публічної оферти та діє до моменту повного виконання зобов’язань за ним.
10.6. Чинність Договору припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- ліквідації Замовника або Виконавця.
10.7. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором,
регулюються чинним законодавством України.
РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Державне підприємство «Адміністрація річкових портів»
Місцезнаходження:
04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 40
office_kyiv@arport.com.ua
IBANUA143223130000026007000023786 в ПАТ "Укрексімбанк"
Ідентифікаційний код 33404067
ІПН 334040626563
Свід. плат. ПДВ № 100217905

Додаток № 1
до публічного договору
про надання послуг біля вантажних
гідротехнічних споруд
ДП «Адміністрація річкових портів»
Перелік гідротехнічних споруд ДП «Адміністрація річкових портів
№ з/п

Назва ГТС

1.

Причальні бички (друга
пара)

24722

м. Київ, Набережно –
Рибальська

2.

Причальні бички (перша
пара)

24721

м. Київ, Набережно –
Рибальська

3.

Причальна берегова смуга

24723

м. Київ, вул. Електриків, 16

4.

Берегоукріплення з боку
теплоенергоцентралі 3-го
вантажного району

1596

м. Київ, вул. Електриків

5.

Берегоукріплення району
відстійного пункту

1588

м. Київ (Рибальський
півострів)

6.

Причальна набережна 3-го
вантажного району

1595

м. Київ, вул. Електриків, б/н

7.

Інв. №
м. Київ

Бункер - база нафтопричалу 1634

Місце розташування

м.Київ, вул. Електриків,16

8.

Причальна набережна 2-го
вантажного району

1593

м. Київ вул. НабережноХрещатицька, б/н

9.

Набережна кварцитного
причалу

1594

м. Київ, вул. НабережноЛугова, 4

Київська область
Вантажна набережна у смт
Кийлів

1722

Київська область,
Бориспільський район, смт.
Кийлів

11.

Вантажні причали пристані
Переяслав-Хмельницький

1629

Київська область,
м.Переяслав, Об’їзна, 8а

12.

Берегоукріплення
вантажного причалу
Переяслав-Хмельницький

1584

Київська область,
м.Переяслав, Об’їзна, 8а

10.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Берегоукріплення ланів
фільтрації ПереяславХмельницький

1586

Київська область,
м.Переяслав, Об’їзна, 8а

Берегоукріплення

1585

Київська область,
м.Переяслав, Об’їзна, 8а

Берегоукріплення №1

24726

Київська область, с. Стайки,
вул. Берегова, б/н

Берегоукріплення №1

24727

Київська область, с. Стайки,
вул. Берегова, б/н

Берегоукріплення №1

24728

Київська область, с. Стайки,
вул. Берегова, б/н

Причал №1

24724

Київська область, с. Стайки,
вул. Берегова, б/н

Причал № 2

24725

Київська область, с. Стайки,
вул. Берегова, б/н

Берегоукріплення «Ржищів» 1581

Київська область, м.Ржищів,
вул. Адмірала Петренка, 71

21.

Набережна вантажного
причалу «Ржищів»

1579

Київська область, м.Ржищів,
вул. Адмірала Петренка, 71

22.

Берегоукріплення лівого
берега р. Десна

1589

Київська область,
Броварський р-н, с. Літки

Чернігівська область
23.

24.

25.

26.

Гідроспоруда – 428
(Набережна контейнерного
причалу в затоні №1)
Гідроспоруда – 429
(Набережна причалу
генеральних вантажів в
затоні №1)

481

м. Чернігів, вул. Підвальна,
23

491

м. Чернігів, вул. Підвальна,
23

Гідроспоруда – 438
(Берегоукріплення в затоні
Західний)

1274

Чернігівська область,
Чернігівській р-н, с.
Жавинка

Гідроспоруда – 436
(Набережна вугільного
причалу в затоні Західної

482

Чернігівська область,
Чернігівській р-н, с.

ТЕЦ)
27.

28.

29.
30.

Жавинка
483

Чернігівська область,
Чернігівській р-н, с.
Жавинка

Гідроспоруда – 430
(Набережна вантажного
причалу в затоні Західний)

1055

Чернігівська область,
Чернігівській р-н, с.
Жавинка

Підпірна стінка причалу
«Остер»

1614

Чернігівська область,
м.Остер, вул. Набережна, 1

Естакада причалу «Остер»

1616

Чернігівська область,
м.Остер, вул. Набережна 1

Гідроспоруда – 437
(Майданчик вугільного
причалу в затоні №1)

Черкаська область
Шпора північна

37

м. Черкаси, вул. Юрія
Іллєнка, 1

Шпора південна

38

м. Черкаси, вул. Юрія
Іллєнка, 1

Дамба хвилезахисна

32

м. Черкаси, вул. Юрія
Іллєнка, 1

34.

Набережна вантажної
дільниці

43

м. Черкаси, вул. Юрія
Іллєнка, 1

35.

Ділянка причальної
набережної

51

м. Черкаси, вул. Юрія
Іллєнка, 1

Вантажна ділянка

73

м. Черкаси, вул. Юрія
Іллєнка, 1

Причальна споруда бункер
бази

41

м. Черкаси, вул. Юрія
Іллєнка, 1

35

Черкаська область,
Чигиринський р-н, с.
Рацеве, вул.Портова,16б

36

Черкаська область,
Чигиринський р-н, с.
Рацеве, вул.Портова,16е

31.
32.
33.

36.
37.
38.

Шпора південно-східна
39.
Шпора північно-західна

31

Черкаська область,
Чигиринський р-н, с.
Рацеве, вул.Портова,16в

Місток звідний (підійомний) 50

Черкаська область,
Чигиринський р-н, с.
Рацеве, вул.Портова,16д

Вантажна набережна з
49
причалом пристані Адамівка

Черкаська область,
Чигиринський р-н, с.
Рацеве, вул.Портова, б/н

40.
Дамба хвилезахисна
41.

42.

43.

34

Черкаська область,
Чигиринський р-н, с.
Рацеве, вул.Портова,16г

Територія пристані Адамівка 68

Черкаська область,
Чигиринський р-н, с.
Рацеве, вул.Портова,16а

Берегове укріплення
пристані Адамівка

44.

Полтавська область
45.
46.
47.
48.

Причал важких вантажів

3602

Полтавська область, м.
Кременчук, вул. Флотська,2

Причальна стінка

3601

Полтавська область, м.
Кременчук, вул. Флотська,2

Береговий пірс

5445

Полтавська область, м.
Кременчук, вул. Флотська,2

Захисна дамба

5449

Полтавська область, м.
Кременчук,2

Дніпропетровська область
49.

Бичок вугільної естакади

27

м. Дніпро, Амур-Гавань, 11

50.

Бичок вугільної естакади

28

м. Дніпро, Амур-Гавань, 11

51.

Кормопідйомник

1621

м. Дніпро, Амур-Гавань, 11

52.

Причал для ремонту флоту

176

м. Дніпро, Амур-Гавань, 11

53.

Причал прийому суден

307

м. Дніпро, Амур-Гавань, 11

54.

Причал району відстою
пасажирського флоту

300

м. Дніпро, Амур-Гавань, 11

301

м. Дніпро, Амур-Гавань, 11

1

м. Дніпро, пл. Десантників,
5

61

м. Дніпро, вул. Набережнозаводська, 64

209

Дніпропетровська область,
м. Кам’янське,
вул.Дніпростроївська, 16а

205

Дніпропетровська область,
м. Кам’янське, вул.
Корчевського, 2

Берегоукріплення
104
судноремонтних майстерень

Дніпропетровська область,
м.Нікополь

55.

Вугільні причали

56.

Набережна (причальна
набережна Міського
вантажного району)
Набережна (Причальна
набережна дільниці Нові
Кайдаки)

57.

58.

59.

60.
61.
62.

Вантажний причал
Романьково
Набережна вантажного
причалу

Дамба

100

Дніпропетровська область,
м.Нікополь

Набережний причал

101

Дніпропетровська область,
м.Нікополь

Запорізька область
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Причал №1

0263

м. Запоріжжя, вул.
Парковий бульвар, 1-а

Причал №2

0265

м. Запоріжжя, вул.
Парковий бульвар, 1-а

Причал №3

0264

м. Запоріжжя, вул.
Парковий бульвар, 1-а

Причал №4

0260

м. Запоріжжя, вул.
Парковий бульвар, 1-а

Причал №5

0259

м. Запоріжжя, вул.
Парковий бульвар, 1-а

Причал №6

0257

м. Запоріжжя, вул.
Парковий бульвар, 1-а

Причал №7

0320

м. Запоріжжя, вул.

Парковий бульвар, 1-а
70.
71.
72.
73.
74.

Мол

0262

м. Запоріжжя, вул.
Парковий бульвар, 1-а

Берегоукріплення №1

0258

м. Запоріжжя, вул.
Парковий бульвар, 1-а

Берегоукріплення №2

0271

м. Запоріжжя, вул.
Парковий бульвар, 1-а

Контейнерний причал №3

0287

м. Запоріжжя, вул. Глісерна

Берегоукріплення №3

0276

Запорізька область, м.
Дніпрорудне

Причальна стінка

0277

Запорізька область,
м.Дніпрорудне,
Червонофлотська, 73

Водозахисна дамба

0275

Запорізька область, м.
Дніпрорудне

75.

76.

Миколаївська область
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

84.

Причал №2

20069

м. Миколаїв, вул. Проектна,
11

Причал №1

20068

м. Миколаїв, вул. Проектна,
11

Причал №3

20070

м. Миколаїв, вул. Проектна,
11

Причал №6

20040

м. Миколаїв, вул. Проектна,
11

Дамба хвилезахисна

20003

м. Миколаїв, вул. Проектна,
11

Причал пункту приймання
фекалій

20035

м. Миколаїв, вул. Проектна,
11

Причал вантажний в
Матвіївці

20053

Миколаївська область, смт
Матвіївка, вул. Силікатна,
291

Коса 500х50

20007

м. Миколаїв, вул. Адмірала

Макарова
Херсонська область
85.

Херсонська область, м. Гола
Естакада в м. Гола Пристань 00002018 Пристань, вул. Берегова, 2б

86.

Берегоукріплення вантажних 00001066 Херсонська область, м. Гола
Пристань, вул. Берегова, 2б
причалів

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Вантажний причал (м.Гола
Пристань)

00001065

Херсонська область, м. Гола
Пристань, вул. Берегова, 2б

Причал паромної переправи

00001062

Херсонська область, м. Гола
Пристань, вул. Берегова, 2б

Берегові укріплення

0100

Херсонська область,
м.Таврійськ

Вантажний причал

0103

Херсонська область,
м.Таврійськ

Причальна набережна

0102

Херсонська область,
м.Таврійськ

Причальна набережна

0017

Херсонська область, смт
Велика Лепетиха

Пірсовий причал (м.Херсон,
Корабельний р-н)

117

м.Херсон, Корабельний р-н

Додаток № 2
до публічного договору
про надання послуг стоянки біля
пасажирських гідротехнічних споруд
ДП «Адміністрація річкових портів»
Вартість Послуг стоянки біля гідротехнічних споруд ДП «Адміністрація
річкових портів»
Вартість за 1 годину стоянки за 1 куб м. модуля Плавзасобу – 2,64
грн. (дві гривні 64 коп.).
1.

Вартість Послуг нараховується
Мінімальна тарифікація одна година стоянки.
2.

за

кожну

годину

стоянки.

Кожна нова година розраховується з першої хвилини години.
Вартість Послуг визначається наступним чином:
3.
2,64 грн. (дві гривні 64 коп.) з ПДВ Х об’єм модуля Плавзасобу Х
кількість годин стоянки.

