ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ
ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
ПОРТОВОГО СПІВТОВАРИСТВА
м. Одеса,

«__»_________ 2013 р.

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ППЛ
33-35»
(ідентифікаційний код юридичної особи 38156292), місцезнаходження за адресою: 65014, Одеська
обл., місто Одеса, Приморський район, вулиця Маразліївська, будинок 14-А, (надалі - Центр обробки
даних або ЦОД (оператор інформаційних, телекомунікаційних, інших систем, програмних засобів та
продуктів, власником яких є ЦОД), в особі генерального директора Федорова Олександра
Олеговича, що діє на підставі Статуту,
яке обслуговує, підтримує і розвиває інформаційну систему портового співтовариства (Єдину
інформаційну систему портового співтовариства) (надалі - ІСПС та/або Система), забезпечує її
функціонування із застосуванням організаційно-технічних, програмних засобів та продуктів,
електронного інформаційного обміну, обробки даних ЦОД, з однієї сторони,
і ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ »
(ідентифікаційний код юридичної особи 38727770), місцезнаходження за адресою: 01135, м. Київ,
проспект Перемоги, будинок 14, яке здійснює координацію дій по наданню можливості
Користувачам (державним органам та будь-яким суб’єктам господарювання) здійснювати
накопичення, перевірку, обробку, зберігання, передачу та отримання інформації і документів в
електронній формі для оформлення товарів і транспортних засобів за допомогою ІСПС (надалі Користувач), в особі Голови Васькова Юрія Юрійовича, що діє на підставі наказу Міністерства
інфраструктури України від 19.08.2013 № 259-О та Статуту, та у статусі користувача ІСПС
«Адміністрація», з іншої сторони,
які разом в подальшому іменуються Сторонами, а кожна окремо – Сторона, укладено даний
Договір про надання доступу до інформаційної системи портового співтовариства (надалі - Договір)
про наступне:
1. Загальні положення
1.1. Організаційно-технічна система, створена ЦОД для функціонування ІСПС, надає
можливість за допомогою технічних і програмних засобів адміністрації порту, державним органам,
уповноваженим здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон
України, портовим операторам, агентським організаціям (морським агентам) та експедиторам, іншим
суб’єктам господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту щодо транспортування
або обробки товарів, контейнерів і транспортних засобів, накопичувати, перевіряти, обробляти,
зберігати та передавати дані, інформацію та документи в електронній формі, необхідні для
здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю та оформлення транспортних засобів і
товарів за принципом «єдиного вікна», та відповідає законодавству України про електронний
документообіг.
2. Предмет
2.1. Предметом цього Договору є надання доступу з боку ЦОД Користувачеві до ІСПС, з
метою забезпечення внесення Користувачем до ІСПС інформації за встановленою формою (наряд,
доручення тощо) про намір відвантаження товарів з морського порту, яка надана вантажовласником
(особисто чи уповноваженою ним особою) та/або суб’єктом господарювання, який здійснює у
встановленому законодавством порядку транспортно-експедиторську діяльність та діє за дорученням
клієнта-вантажовласника в морському порту на підставі договору про експедирування вантажів, та
не має доступу до ІСПС, або іншої інформації, необхідної для забезпечення технологічних процесів в
морському порту.
3.
Забезпечення доступу
3.1. Надання доступу до Системи за цим Договором регламентується вимогами
законодавства України, зокрема, Закону України від 22.05.2003 № 852-ІV «Про електронний
цифровий підпис», Правил посиленої сертифікації, що затверджені наказом Департаменту
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спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від
13.01.2005 р. № 3 (зі змінами та доповненнями), та Інструкцією користувача (надалі – Інструкція) та
умовами цього Договору. Всі інші терміни у цьому Договорі вживаються та тлумачаться у
відповідності до вимог Закону України від 22.05.2003 № 852-ІV «Про електронний цифровий
підпис».
3.2. Користувач зобов’язаний ознайомитись з принципами роботи ІСПС, технічними та
іншими параметрами ІСПС, Інструкціями (Додатки № 1- № 4 до цього Договору) тощо.
3.3. Користувач забезпечує для підписання Договору дотримання та належне виконання
Інструкцій (Додатки № 1 - № 4 до цього Договору), невиконання або неналежне виконання яких є
підставою для відмови в укладенні Договору, відмови у наданні доступу до ІСПС або тимчасового
зупинення (блокування) доступу до ІСПС на весь період до усунення відповідних недоліків.
3.4. Перевірка даних та ідентифікація Користувача проводиться ЦОД у відповідності до
Інструкції та інших нормативних документів Системи.
3.5. Відповідальність за забезпечення конфіденційності та цілісності паролю доступу до
Системи несе Користувач.
3.6. Користувач несе відповідальність за дії своїх працівників, а також інших осіб, що
мають або мали за їх дорученням доступ до апаратних засобів, програмного, інформаційного
забезпечення, за допущені ними помилки та внесені невірні дані, а також за розповсюдження ними
інформації, яка стала їм відомою під час використання ІСПС.
3.7. Дотримання вимог конфіденційності даних, що вводяться Користувачем до Системи,
забезпечує ЦОД шляхом наявності комплексної системи захисту інформації (Атестат відповідності
від 15.10.2013 № 9065, виданий Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації
України).
3.8. Користувач, впродовж трьох робочих днів з дати підписання Договору, реєструється ЦОД
в ІСПС з наданням відповідного Доступу до Системи і наданням уповноваженій особі Користувача у
закритому вигляді інформації щодо підключення до Системи.
4. Права та обов’язки Сторін
4.1. Користувач має право:
4.1.1. доступу до Системи згідно умов цього Договору;
4.1.2 узагальнювати внесену до ІСПС інформацію з метою забезпечення реалізації
адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та
статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством України
відносин.
4.2. Користувач зобов’язаний:
4.2.1. виконувати в повному обсязі вимоги інструкцій технічного налаштування Системи для
доступу і роботи в ІСПС іменованих в Договорі як Інструкції, а саме: Інструкції користувачу
автоматизованої системи класу "3" єдиної інформаційної системи портового співтовариства
(інформаційної системи портового співтовариства), Інструкції з антивірусного захисту інформації в
автоматизованій системі класу "3" єдиної інформаційної системи портового співтовариства
(інформаційної системи портового співтовариства), Інструкції з інсталяції та конфігурування
параметрів безпеки ОС Windows 7 Professional Edition, Windows 7 Enterprise Edition, Windows 7
Ultimate Edition, Інструкції з інсталяції та конфігурування параметрів безпеки ОС Windows XP
Professional SP2;
4.2.2. забезпечити готовність робочих місць Користувача для обробки конфіденційної
інформації в ІСПС та виконання у повному обсязі умов, необхідних для отримання доступу до ІСПС,
а саме:
а) працівники Користувача, яким Користувач надає повноваження для роботи з ІСПС
ознайомлені з Договором та Інструкціями до Договору, додатково переліченим в п.4.2.1 цього
Договору, попереджені про відповідальність за їх порушення, мають відповідний рівень знань та
навичок для роботи з програмними забезпеченнями загального призначення, та з ІСПС;
б)
Користувач
отримав
ключ
електронного
цифрового
підпису
____________________________ (вказати назву АЦСК);
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в) має чинні ліцензійні операційні системи ______________________________ ; (вказати тип
операційної системи та їх кількість)
г) провів налаштування параметрів безпеки операційної системи у відповідності до
Інструкцій;
д) ліцензійне антивірусне програмне забезпечення з переліку засобів загального призначення,
які дозволені для забезпечення технічного захисту інформації, необхідність охорони якої визначено
законодавством України в наявності ________________;(вказати назву антивірусного ПЗ та
кількість)
е) робочі місця Користувача підключені до мережі Інтернет у кількості __________ місць
(вказати кількість робочих місць)
є) програмне забезпечення, необхідне для автоматизованого обміну інформацією між ІСПС та
Користувачем встановлено після отримання доступу.
Серійний номер сертифікату відкритого ключа ЕЦП уповноваженої особи Користувача, яка від імені
Користувача має право надавати повноваження роботи в ІСПС іншим працівникам Користувача:
_______________________________________.
4.3. ЦОД має право:
4.3.1. відмовити Користувачу у доступі до ІСПС або тимчасово зупинити (блокувати) доступ
до ІСПС, у випадку невиконання Користувачем вимог Інструкцій (Додатки № 1 - № 4 до цього
Договору).
4.4. ЦОД зобов'язаний:
4.4.1. надати Користувачу пароль доступу до Системи;
4.4.2. видати та надати Користувачу необхідну кількість примірників програмного
забезпечення Системи;
4.4.3. наданти Користувачу Інструкції, що передбачені цим Договором, а також вимогами
Системи;
4.4.4. забезпечити безперешкодний доступ Користувача до Системи з використанням
наданого програмного забезпечення за умови виконання Інструкцій Користувачем;
4.4.5. надати доступ Користувачу до інформації в Системі згідно з наданими правами доступу,
діючими технологічними схемами (порядками) Адміністрації, в яких використовується Система, та
відповідно до вимог законодавства України;
4.4.6. надавати Користувачу необхідні консультації;
4.4.7. узагальнювати зауваження та пропозиції Користувача для вдосконалення роботи
Системи.
4.4.8. у випадку необхідності, впроваджувати зміни (доповнення) до елементів Системи з
метою забезпечення більш ефективної роботи ІСПС.
5. Відповідальність Сторін.
5.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим
Договором та (або) законодавством України.
5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
5.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини
(умислу чи необережності).
5.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо
вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
5.5. Сторони несуть повну відповідальність за дії свого персоналу (навмисні та ненавмисні), а
також інших осіб, які мають або мали доступ до апаратних засобів Системи, програмного,
інформаційного забезпечення тощо.
5.6. ЦОД несе відповідальність за забезпечення Системи всіма необхідними засобами захисту
інформації, що передбачені чинним законодавством, що унеможливлює несанкціонований доступ до
Системи та/або несанкціоноване розголошення конфіденційної інформації.
5.7. Користувач несе відповідальність у випадку несанкціонованого розголошення
Користувачем (його персоналом) конфіденційної інформації (даних), що були введені до Системи.
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5.8. ЦОД не нестиме відповідальності за можливу шкоду у випадку несанкціонованого
розголошення конфіденційної інформації (даних), що були введені до Системи, якщо це сталося з
вини Користувача (його персоналу).
5.9. ЦОД не нестиме відповідальності за можливу шкоду, що може бути спричинена
Користувачу неналежною роботою Системи у разі якщо неналежна робота Системи була викликана
неякісним (неліцензованим) програмним забезпеченням Користувача або іншим порушенням
Користувачем (його персоналом) умов доступу до Системи.
5.10. ЦОД не нестиме відповідальності за можливу шкоду, що може бути спричинена
Користувачу та/або третім особам, у разі неналежного виконання Користувачем (його персоналом)
цього Договору та законодавства України з питань електронного цифрового підпису.
5.11. При систематичному порушенні Користувачем умов, зазначених у розділі 5 цього
Договору, ЦОД вправі розглядати питання про дострокове розірвання Договору та відмову у
продовженні його на новий термін.
5.12. ЦОД не несе відповідальності за неможливість виконання умов цього Договору
внаслідок дії або бездіяльності третіх осіб, що безпосередньо впливають на виконання умов цього
Договору.
6. Строк договору
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з дня його підписання і скріплення
печатками Сторін, та замінює будь-які попередні усні чи письмові домовленості між Сторонами.
6.2. Строк дії Договору – 3 (три) роки. У разі, якщо жодна зі Сторін не надала письмової заяви
про припинення дії Договору, в строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення строку дії
Договору, Договір вважається продовженим на цих же умовах на наступні 3 (три) роки.
6.3. Одностороння відмова від виконання, зміни, припинення цього Договору не допускається.
6.4. Кожна із Сторін має право виступати з письмовими пропозиціями щодо внесення змін до
цього Договору. Такі пропозиції мають бути розглянуті іншою Стороною протягом 30 (тридцяти)
днів після їх отримання. Зміни та доповнення до цього Договору набувають чинності лише у разі їх
оформлення у письмовому вигляді та підписання уповноваженими представниками обох Сторін і
скріплення печатками Сторін.
6.4. Дія цього Договору може бути припинена за взаємною згодою Сторін. Припинення дії
цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, які мали місце під час дії
Договору.
7. Вирішення суперечок. Форс-мажор.
7.1. Усі суперечки та розбіжності, пов’язані з виконанням умов цього Договору, вирішуються
шляхом переговорів та/чи обміну листами.
7.2. Суперечки та розбіжності, які не вдалось врегулювати шляхом переговорів,
розглядаються у відповідності до законодавства України.
7.3. Форс-мажор – виникнення надзвичайних, невідворотних та непередбачуваних обставин, у
тому числі обставин непереборної сили, результатом яких є невиконання зобов’язань по Договору
однією із Сторін.
Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх
зобов’язань за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили
належать, але не обмежуються: оголошення воєнного чи надзвичайного стану, страйки, цивільні
заворушення, пожежі, вибухи, екстремальні погодні умови, повені чи інші стихійні лиха, оголошення
ембарго, заборонні заходи вищих законодавчих або виконавчих органів державної влади, іншої дії чи
бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування України , що
виникли після укладення цього Договору та які унеможливлюють виконання Сторонами умов
Договору або перешкоджають такому виконанню. Сторони зобов’язані письмово та/або будь-якими
засобами зв’язку, зазначеними у розділі 9 Договору не пізніше 48 годин з моменту настання обставин
непереборної сили, повідомити одна одну про настання таких обставин, якщо вони унеможливлюють
або перешкоджають виконанню Договору.
При настанні форс-мажору Сторони звільняються від виконання зобов’язань за Договором на
час, протягом якого діють ці обставини.
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Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин повинен бути підтверджений
відповідним компетентним органом.
Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов'язань цього Договору на період
своєї дії.
7.4. У випадку, якщо вказані в п. 7.3. цього Договору обставини триватимуть більше 3-х
(трьох) місяців, кожна із Сторін може сповістити іншу Сторону про припинення дії цього Договору,
що звільняє Сторони від взаємних зобов’язань.
8. Інші умови
8.1. До Договору Користувачем додаються засвідчені паперові копії повного пакету установчих
чи інших документів, якими регламентується господарська або інша діяльність особи, яка є
Користувачем ІСПС та документу, що підтверджує повноваження особи, яка підписала Договір на
виконання дій від імені Користувача.
8.2. Документи, зазначені у підпункті 8.1. Договору, зберігаються з дотриманням вимог
законодавства ЦОД, який несе відповідальність за незаконне розповсюдження таких документів.
8.3. Підписавши цей Договір, Сторони повністю погоджуються з умовами цього Договору, та
додатками до нього, що супроводжують і є невід’ємною частиною цього Договору.
8.4. Сторони домовились здійснити всіх необхідних заходів щодо виконання вимог Закону
України «Про захист персональних даних».
Представники Сторін, уповноважені на укладення цього Договору, погодились, що їх
персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладенням цього Договору включаються до
баз персональних даних Сторін.
Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку
їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладення, зміну або
розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин,
відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших
передбачених законодавством відносин.
Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про
свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
8.5. Сторони не мають права передавати третім особам виконання даного Договору без
письмового дозволу іншої Сторони.
8.6. Всі додатки та додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємними частинами після їх
підписання та скріплення печатками Сторін.
8.7. Даний Договір складений українаською мовою у двох примірниках, по одному для обох
Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.
8.9. 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 цього Договору,
регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а
також, застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів
добросовісності, розумності та справедливості.

Додатки:
1. Додаток № 1: Інструкція користувачу автоматизованої системи класу «3» єдиної
інформаційної системи портового співтовариства (інформаційної системи портового співтовариства).
2. Додаток № 2: Інструкція з антивірусного захисту інформації в автоматизованій системі класу
«3» єдиної інформаційної системи портового співтовариства (інформаційної системи портового
співтовариства).
3. Додаток № 3: Інструкція з інсталяції та конфігурування параметрів безпеки ОС Windows 7
Professional Edition, Windows 7 Enterprise Edition, Windows 7 Ultimate Edition.
4. Додаток № 4: Інструкція з інсталяції та конфігурування параметрів безпеки ОС Windows XP
Professional SP2.
5

9. Підписи та реквізити сторін.
ЦЕНТР ОБРОБКИ ДАНИХ (ЦОД):

КОРИСТУВАЧ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ППЛ 33-35»

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ
УКРАЇНИ»
місцезнаходження за адресою: 65014, м. Одеса, місцезнаходження за адресою: 01135, м. Київ,
вулиця Маразліївська, будинок 14-А,
проспект Перемоги, будинок 14,
Ідентифікаційний
код
юридичної
особи Ідентифікаційний код юридичної особи
38156292,
38727770,
Тел. (048) 737-63-76
(048) 737-70-80, (050) 395-90-90
Електронна пошта:
Для загального обміну інформацією з
Користувачем: support@ppl33-35.com;
Генеральний директор__________ О.О.Федоров
М.П.

Тел./Факс ______________
Електронна пошта:
Для загального обміну інформацією: isps@uspa.gov.uа
Голова ___________________ Ю.Ю. Васьков
М.П.
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