Проект

Комунальне автотранспортне
підприємство Полтавської
обласної ради
З метою забезпечення централізованого вивозу таких небезпечних
побутових відходів як відпрацьовані батарейки, люмінесцентні лампи та
ртутновмісні термометри, відповідно до обласної програми «Екологічні
ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки»,
(назва ОМС)

просить забезпечити приїзд спеціалізованого автомобіля для перевезення
вищезазначених небезпечних побутових відходів (екобуса) ____________
20___ року.
Заплановані місця стоянки екобуса:
1.
2.
3.
Контактна особа: ____________________________

Голова

______________
(підпис)

виконавець

____________
(ініціали)

Проект
Договір №
про надання послуг зі збирання та перевезення
небезпечних побутових відходів
м. Полтава

«_____» __________ 2020 р.

Комунальне автотранспортне підприємство Полтавської обласної ради в особі виконуючого обов`язки
директора Приходька Олександра Олександровича, що діє на підставі Статуту (далі - Виконавець) з
однієї
сторони,
та
__________________________________________________________в
особі___________________________________________________________________, що діє на підставі
______________________(далі – Замовник), з іншої сторони, далі разом іменовані – Сторони, уклади цей
Договір (далі – Договір), про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання надавати послуги зі збирання (далі
– вилучення) та перевезення (транспортування) визначених видів небезпечних побутових
відходів(відпрацьованих люмінесцентних ламп, ртутних термометрів; відпрацьованих, зіпсованих
елементів живлення (батарейок) вихідною напругою до 9 вольт (В))(далі – відходи)для подальшої
організації здійснення операцій у сфері поводження з відходами суб’єктами господарювання, що мають
ліцензію на поводження з небезпечними відходами (надалі – Послуги).
1.2 Код згідно Єдиного закупівельного словника - ДК 021:2015:90520000-8 - Послуги у сфері
поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами.
2. Порядок та умови надання послуг
2.1. Даний розділ визначає Порядок та умови надання та/або приймання Послуг й несе регуляторний
характер між відносинами Сторін.
2.2. Послуги надаються згідно даного Договору на підставі листа(заявки)Замовника.
2.3. Лист (заявка) надсилається поштою або на електронну адресу Виконавця, або іншим зручним
способом.
2.4. Виконавець протягом 48 годин з моменту реєстрації листа (заявки) узгоджує з Замовником
орієнтовані обсяги і термін надання Послуг, маршрут і місця збору або стоянки спеціалізованого
автомобіля.
2.5. Під час вилучення Виконавцем відходів, які належать Замовнику, на виконання п.п. 1.1 Договору,
Сторони складають товарно-транспортну накладну (далі – ТТН), типова форма якої наведена в Додатку
1 до Договору та є невід’ємною його частиною, в якій зазначаються відповідні відомості, та
підписується представниками Сторін, що підтверджує факт передачі відповідних відходів від Замовника
до Виконавця.
2.6. Право власності на відходи (включно з тарою та пакувальними матеріалами, в які запаковані
відходи) переходить Виконавцеві в момент підписання ТТН або ж фактичного отримання таких відходів
від фізичних осіб на території Замовника.
2.7. Перевезення (транспортування) відходів здійснюється силами та засобами Виконавця згідно
Законодавства України.
2.8.Відомості, що стосуються перевезення, фіксуються у первинній документації Виконавця, а саме на
подорожньому листі, де зазначаються відомості про показники спідометра при виїзді з гаража
Виконавця, час виїзду/заїзду, час простою у Замовника та час навантажувально/розвантажувальних
робіт.
2.9 Виконавець зобов’язаний передати відходи, а саме - ртутні термометри та люмінесцентні лампи, в
день прийому цих відходів ліцензійованому суб’єкту господарювання у сфері поводження з
небезпечними відходами для подальшої їх утилізації, на що має відповідні договірні відносини.
2.10. Відпрацьовані, зіпсовані елементи живлення (батарейки) Виконавець тимчасово зберігає на своїх
потужностях, згідно законодавства України, для накопичення до об’єму, економічно обґрунтованому

для подальшого транспортування у визначене місце з метою подальшої передачі ліцензійованому
суб’єкту господарювання у сфері поводження з небезпечними відходами, на що має відповідні договірні
відносини.
2.11. Після повного виконання Послуг, зазначених в п.п. 1.1, Виконавець надає Замовнику Акт
виконаних робіт (далі – Акт), що підписується представниками Сторін, та свідчить про відсутність у
Сторін претензій одна до одної.
2.12. Сторони домовились, що кількісні та вагові показники відходів, що передаються Виконавцю,
остаточно визначаються на вагах та на території Замовника.
2.13. В разі відсутності Замовника, при визначенні остаточних кількісних та вагових показників, такі
показники визначаються Виконавцем самостійно, та визнаються Сторонами такими, що узгоджені.
3. Ціна та порядок розрахунків
3.1.Вартість Послуг складається з вартості операцій у сфері поводження з відходами та послуг з
перевезення (транспортування) небезпечних побутових відходів.
3.2. Ціни та види послуг, що надає Виконавець, зазначаються у Специфікації (Додаток № 2), що є
невід’ємною частиною даного Договору.
3.3. Загальна вартість послуг по даному Договору складається з загальної вартості послуг, вказаних у
всіх підписаних обома сторонами Актах, що є невід’ємними частинами даного Договору та не може
перевищувати __________ грн. (_______________________ грн. ___ коп.).(визначається Замовником)
3.4. Оплата здійснюється Замовником на поточний рахунок Виконавця на підставі отриманого
рахунку-фактури та акту наданих послуг протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати отримання.
3.5. Вартість послуг з вилучення відходів визначається Виконавцем згідно укладених договорів з
ліцензійованими суб’єктами господарювання у сфері поводження з небезпечними відходами.
3.6. Вартість послуг з вилучення відходів може бути зменшена Виконавцем до 50% відповідно до
обласної Програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019-2021 р.р», за умови дії такої
Програми та наявності бюджетних асигнувань.
3.7. Вартість послуг з транспортування визначається Виконавцем відповідно до пройденого
кілометражу спеціалізованим автомобілем «по колу» (мається на увазі рух автомобіля з гаражу
Виконавця до Замовника – по визначених Замовником місцях збору або стоянки авто – склад збору
люмінесцентних ламп та ртутних термометрів – гараж Виконавця), фактичним часом в дорозі, часом
простою авто та під час навантажувально/розвантажувальних робіт.
3.8. Час простою рахується за одну годину і починається з наступної хвилини нової години простою.
3.9. У разі виконання Виконавцем згідно Договору обов’язків по поводженню з небезпечними
відходами одночасно в один день з декількома типовими Замовниками, транспортні витрати можуть
бути розподілені на кожного з Замовників прямо пропорційно до кількості прийнятих та зважених від
цих Замовників відходів.
3.10. У разі надання Послуг в один день одному Замовнику, транспортні витрати лягають на Замовника
повністю за фактично відпрацьований час та пройдений кілометраж.
4. Права та обовязки сторін
4.1. В рамках даного договору Виконавець зобов’язаний:
4.1.1. Надати послуги з вилучення відходів в строк не більший 10 робочих днів з дня отримання Заявки
на вилучення відходів.
4.1.2. Забезпечити якісне надання послугу визначений цим Договором строк.
4.1.3. В процесі організації вилучення та обігу відходів додержуватись вимог природоохоронного
законодавства України.
4.1.4. За несвоєчасне надання послуг на вимогу Замовника, сплатити пеню у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ за кожен день прострочення надання таких послуг.
4.2. В рамках даного договору Виконавець має право:
4.2.1. У разі неможливості виконати зобов’язання за цим Договором самостійно, залучати за власний
рахунок третіх осіб до надання послуг без попередньої згоди Замовника.
4.2.2. Вимагати своєчасне та повне оформлення всіх документів, що стосуються даного Договору.
4.2.3. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, отримувати оплатуза надані послуги.
4.2.4. Користуватися іншими правами, які випливають з цього Договору та чинного законодавства
України.

4.2.5. Відмовити у наданні Послуг та/або призупинити надання Послуг в разі порушення Замовником
порядку розрахунків, та/або пунктів 3.4. цього Договору. Надання Послуг призупиняються до моменту
усунення Замовником причини, яка зумовила призупинення надання Послуг. У випадку призупинення
надання Послуг кінцевий термін завершення надання Послуг продовжується на відповідну кількість днів
призупинення надання Послуг.
4.2.6. Вимагати від Замовника вчасного та належного виконання умов даного Договору.
4.2.7. Вимагати дотримання вимог до пакування відходів, наведених у Додатку № 2 до Договору, при
цьому тара та пакувальні матеріали, в яких були передані відходи не підлягають поверненню. При
необхідності Виконавець може усунути недоліки пакування відходів за рахунок Замовника.
4.2.8. Після вилучення відходів проводити їх подальшу утилізацію або видалення самостійно або із
залученням третіх осіб. Всі супутні витрати, що несе Виконавець відносно супроводжуючих послуг по
вилученню відходів Замовника, наданих третіми сторонами, включаючи витрати на транспортування
відходів до місця їх безпосередньої переробки, компенсуються лише за рахунок Виконавця.
4.3. В рамках даного Договору Замовник зобов’язаний:
4.3.1. Надати Виконавцю всю необхідну, повну та достовірну для надання послуг інформацію. У разі
надання Замовником недостовірної інформації чи неналежного пакування, чи неготовності відходів до
транспортування, Виконавець може змінити строки або відмовитись від надання послуг без повернення
коштів, що вже були витрачені на підготовку або часткове надання послуг. Якщо недостовірна
інформація призвела до пошкодження засобів, залучених Виконавцем, зашкодила здоров’ю працівників
компанії Виконавця, Замовник несе повну відповідальність за наслідки.
4.3.2. Своєчасно та у повному обсязі сплатити вартість Послуг за цим Договором, дотримуючись умов
п.п. 3.4. даного Договору.
4.3.3. Якщо згідно попередньої домовленості Виконавець прийняв відходи без передоплати або за
часткової оплати, чи обсяг вилучених відходів перевищив попередньо оплачений, Замовник
зобов’язаний здійснити оплату протягом 2-х банківських днів.
4.3.4. Не передавати Виконавцю відходи та сміття, які містять наркотичні засоби, психотропні речовин
і прекурсори.
4.3.5. Дотримуватись вимог до пакування відходів наведених у Додатку № 2 до цього Договору. У
випадку недотримання вимог до пакування відходів за узгодженням сторін Виконавець може усунути
виявлені недоліки. У такому випадку Замовник зобов’язаний сплатити додатково послуги з пакування
відходів та супутні витрати, що несе Виконавець, при доведенні стану пакування відходів до вимог,
зазначених у Додатку № 2 до Договору.
4.4. В рамках даного договору Замовник має право:
4.4.1. Вимагати від Виконавця вчасного та належного виконання умов даного Договору.
4.4.2. Вимагати своєчасного та повного оформлення всіх документів, що стосуються даного Договору.
4.4.3. У разі необхідності, за додаткову плату, отримати у Виконавця необхідні пакувальні матеріали та
тару для відходів.
5. Відповідальність Сторін
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність згідно Договору та чинного законодавства України.
5.2. Замовник несе відповідальність за достовірність даних щодо відходів, які передаються Виконавцю
та які вказані у Заявці на вилучення відходів.
5.3. Сторони вирішують всі спори та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні цього Договору
шляхом переговорів. У випадку, якщо в результаті переговорів між Сторонами не буде досягнуто згоди,
спір підлягає розгляду у Господарському суді за місцем знаходження Виконавця.
5.4. Сторони домовились про те, що признають факсимільний та електронний зв’язок законним і що
електронні та факсимільні копії документів є такими, що мають юридичну силу.
6. Форс-мажорні обставини
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за
цим Договором, якщо це є наслідком обставин непереборної сили, а саме: техногенних аварій та
катастроф, стихійного лиха та військових дій, політичних акцій та страйків, терористичних актів,
проведення антитерористичної операції тощо.

6.2. Сторона, що потрапила у форс-мажорні обставини, повинна у п’ятиденний термін оповістити іншу
Сторону про настання та припинення вищезазначених обставин. Належним доказом наявності форсмажорних обставин та їх тривалості є довідки, що видаються Торгово-промисловою палатою України.
6.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більш ніж три місяці, то кожна Сторона має право
відмовитися від виконання зобов’язань за даним Договором. В цьому випадку жодна зі Сторін не має
права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків, заподіяних в період дії форс-мажорних
обставин.
7. Термін дії та інші умови Договору
7.1. Даний Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2020 року,
але не менш, ніж до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань у період дії Договору.
7.2. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, українською
мовою, у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної
із Сторін.
7.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені у письмовій формі та
підписані обома Сторонами.
7.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування та протоколи про наміри з
питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.
8. Реквізити сторін
Замовник

Виконавець
КАТП Полтавської обласної ради
Юр. адреса: 36003, м.Полтава,вул. Балакіна ,42/8
Пошта: 36003, м.Полтава,вул. Балакіна ,42/8
ЄДРПОУ – 04057250
IBANUA72 300346 00000 26001018479901
МФО 300346,
в АТ «Альфа-Банк»
ІПН - 040572516014
свідоцтво платника ПДВ -23509167
тел./факс (0532) 52-07-25
Ел. пошта: katp_pl@ukr.net
В.о. директора

__________
(підпис)

М.П.

О.О. Приходько

Додаток № 1
до Договору про надання послуг зі
збирання та перевезення
небезпечних побутових відходів
№ ____ від __.____________2020
року

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА
№ _________ "___" ____________ 20__ року
Форма
№ 1ТН
Автомобіль ________________________________ Причіп/напівпричіп
_________________________________ Вид перевезень ________________
(марка, модель, тип, реєстраційний номер) (марка, модель, тип,
реєстраційний номер)
Автомобільний перевізник ______________________________________________________
Водій ________________________________________
(найменування / П.І.Б.)
(П.І.Б., номер посвідчення водія)
Замовник
_________________________________________________________________________________
_________________________________
(найменування / П.І.Б.)
Вантажовідправник
_________________________________________________________________________________
_________________________
(повне найменування, місцезнаходження / П.І.Б., місце проживання)
Вантажоодержувач
_________________________________________________________________________________
_________________________
(повне найменування, місцезнаходження / П.І.Б., місце проживання)
Пункт навантаження _______________________ Пункт розвантаження
__________________________________________
(місцезнаходження)
(місцезнаходження)
кількість місць _____________________, масою брутто, т _______________________, отримав
водій/експедитор ___________________________
(словами)
(словами) (П.І.Б., посада, підпис)
Усього відпущено на загальну суму
____________________________________________________________, у тому числі ПДВ
________________
(словами, з урахуванням ПДВ)
Супровідні документи на вантаж
_________________________________________________________________________________
______________

Зворотній бік
ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ
№
з/п

1

Найменування
вантажу (номер
контейнера), у разі
перевезення
небезпечних
вантажів: клас
небезпечних речовин,
до якого віднесено
вантаж
2

Одиниця
виміру

Кількість
місць

Ціна без ПДВ
за одиницю,
грн

Загальна
сума з
ПДВ, грн

Вид
пакування

Документи
з вантажем

Маса
брутто, т

3

4

5

6

7

8

9

Усього:

Здав (відповідальна особа
вантажовідправника)
_____________________________________
(П.І.Б., посада, підпис)

Операція

10
Навантаження
Розвантаження
Від Замовника:

Прийняв (відповідальна особа
вантажоодержувача)
_____________________________________
(П.І.Б., посада, підпис)

ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ
Маса
Час (год. хв)
Підпис відповідальної особи
брутто, прибуття вибуття простою
т
11
12
13
14
15

Від Виконавця:

Додаток № 2
до Договору про надання послуг зі
збирання та перевезення
небезпечних побутових відходів
№ ____ від _____________2020
року
Специфікація

№
п/п
1

2
3
4
5

Послуги
Вилучення відпрацьованих, зіпсованих
елементів живлення (батарейок) для
подальшої утилізації або видалення
Вилучення відпрацьованих ламп
Вилучення ртутних термометрів для
подальшої утилізації або видалення
Транспортування небезпечних відходів
спеціалізованим автомобілем
Робота водія спеціалізованого автомобіля для
перевезення небезпечних відходів

Від Замовника:

Одиниця
виміру
кг

Ціна за од. без
ПДВ, грн
84,00

Ціна за од.
з ПДВ, грн
100,80

шт.
шт.

10,00
18,34

12,00
22,00

км

8,78

10,54

год

89,10

106,92

Від Виконавця:

Вимоги до пакування відходів
1. Відпрацьовані, зіпсовані елементи живлення (батарейки) приймаються в картонній чи
пластиковій ємності або іншій безпечній тарі.
2. Відпрацьовані лампи і ртутні термометри приймаються у непошкодженому вигляді, у
паперовій упаковці чи пергаментному папері.
Примітка: до кінця 2020 року за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього
середовища може бути компенсовано (оплачено) до 50% вартості послуг за утилізацію
суб’єктами господарювання, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами,
прийнятих та зважених від цих Замовника відходів.

УМОВИ ПРИЙОМУ
небезпечних побутових відходів (лампи, батарейки, термометри)
для подальшої їх здачі на утилізацію
Від мешканців
1. Збір ламп, термометрів та батарейок від населення здійснюється на базі
пересувного приймального пункту – мікроавтобус Fiat Ducato ВІ8574ЕС.
Послуга прийому небезпечних відходів для мешканців Полтавської області
здійснюється на безоплатній основі.
2. Маршрут руху мікроавтобуса, місця стоянок, день і час приїзду екобусу
ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РАДОЮ САМОСТІЙНО та узгоджується відповідальною
особою органу місцевого самоврядування з обласним комунальним
автотранспортним підприємством Полтавської обласної ради.
КАТП Полтавської обласної ради
36003, Полтавська область, Полтава, вул. Балакіна, буд. 42/8,
(0532)520725
katp_pl@ukr.net
Від юридичних осіб
1. Від підприємств, установ та організацій усіх форм власності та фізичних
осіб-підприємців відпрацьовані небезпечні побутові відходи приймаються
згідно укладених договорів.
2. Для детальної інформації звертайтеся за адресою:
КАТП Полтавської обласної ради
36003, Полтавська область, Полтава, вул. Балакіна, буд. 42/8
(0532)520725
katp_pl@ukr.net

