
щоговiр '/ " 0/ ///
про надання послуг з транспортування

м. Киiв 21 року

.Щепартамент транспортноТ iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради(киiъськоi Micbkoi лержавноi адмiнiстрацii) в особi заступника директора - начальника
управлiння (iнспекцii) з паркування Рахматуллiна Щмитра Сергiйов"rъ, 

"пrй дiе на пiдставi
ПоложеннЯ та наказУ Щепартаменту транспортноi iнфраструктури виконавчого органуа? ..
Киiвськоi MicbKoi ради (КиiВськоi мiськоi державноi адмiнiстраuii) вiл 22 листопада 2019 року
J\ън-202, (далi - Замовник)о з однiеi стороЕи та Товариство з обмеженоI вiдповiдальностi
(УКРТРАНСКОНТРАКТ>, в особi BaHiHa Максима Сергiйовича, який дiе на пiдставi
довiреностi ]ф21 вiд 30 грудня 2020 рокУ, (далi - Виконавець) - з другоi сторони, спiльно
iMeHoBaHi <<Сторони>>, а кожен окремо - <Сторона>, вiдповiдно до Порядку тимчасового
затримання iнспекторами з паркування транспортних засобiв та ik зберiгання, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14 листопада 2018 року J\ъ 990, рiшення КиТвськоТ
MicbKoi ради вiд 27 вересня 2018 року JФ 1530/5594 кПро уповноваження посадових осiб
(iнспекторiв з паркування),щепартаменту транспортноi iнфраструктури виконавчого органу
КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацii)> уклали чей ,Щоговiр про
таке.

1. прЕдмЕт договору
1.1. Предметом .щоговору с надання Виконавцем Замовнику послуг з доставления

(транспортування) на спецiальний майданчик чи стоянку Нацiональноi полiцii. if
територiальних органiв за допомогою спецiального автомобiля-евакуатора (далi - евакуатор)
транспорТного засобу, тимчасово затриманого головним iнспектором з паркування управлiння
(iнспекцii) з павкування ,щепартаменту транспортноi iнфраструктури виконавчого органу
киiвськоi Micbkoi ради (китвськоi Micbkoi державноi адмiнiстрацii) (далi - iнспекiор з
паркування) вiдповiдно до законодавства (далi - Послуги з транспортування).

1.2. Послуги з транспортування надаються у вiдповiдностi до умов цього [оговору та
включаюТь виiЪД евакуатора, завантаження, транспортування на спецiа.пьний майданчик чи
стоянку (далi - мiсце зберiгання) та розвантаження тимчасово затриманого транспортного
засобу.

1.3. ПОСлУги З транспортування надаються за усною (по телефону) заявкою Замовника, в
якiй вказуються марка, модель, тоннаж, державний реестрацiйний номер (номерний знак)
транспортного засобу, який необхiдно транспортувати.

2.оБов,язки тА прАвА cToPIH
2.1. Виконавець зобов'язаний:
2.1.1. Забезпечити наявнiсть на кожний евакуатор, що надасться для доставления на

мiсце зберiгання транспортного засобу, тимчасово затриманого iнспектором з паркування.
необхiднИх дозволiВ, лiцензiй, сертифiкаТiв та iншИх необхiдних документiв, передбачених
законодавством на весь перiол дii цього,Щоговору.

2.1.2. Забезпечити обов'язкове страхування цивiльно-правовоi вiдповiдальностi
Виконавця як власника наземних транспортних засобiв на весь перiод дii цього !оговору.

2.|.3. ЗабеЗпечити обов'язкове страхування вiдповiдальностi Виконавця як перевiзника
на весь перiод дii цього !оговору.

2.1.4. Забезпечити проведення необхiдних заходiв щодо технiчного контролю стану
eBaKyaTopiB' щО надаютьсЯ за викликоМ Замовника, В томУ числi устаткування дJIя
завантаження/розвантаження транспортного засобу, а також медичного огляду працiвникiв, якi
керують евакуатором та здiйснюють роботи iз завантаження та розвантаження на весь перiод
дiI цього Щоговору.

2,1.5. ПРИйНяти вiд Замовника виклик на доставления евакуатора до мiсця тимчасового
затримання трЕlнспортного засобу, здiйснений у вiдповiдностi до пункту 2.2.1 цього ,.Щоговору.

2.1.6. Забезпечити безперебiйне надання eBaKyaTopiв за викликом Замовника.



2.|,1 . Забезпечити прибутгя евакуатора
паркування. в найкоротший час. але не пiзнiше 15

2.1.8. Забезпечити пiдписання особою,

за адресою, повiдомленою iнспектором з
хвилин з моменту отримання виклику.
що виконуватиме роботи з доставления

транспортного засобу на мiсце зберiгання, akTiB огляду та тимчасового затримання
транспортног0 засOбу у двох примiрниках, наданих iнспекторOм з паркування.

2.|.9. Забезпечити завантаження транспортного засобу на евакуатор, його доставленияпа
мiсце зберiгання та розвантаження.

2.1.10. З прибутТям на мiсце зберiгання передати транспортний засiб на зберiгання
спiвробi,гнику Нацiональнот полiцiт або irrпriй уповнова}кенiй особi,

2,1.11, У РаЗi ЗаПОДiянняt траFIспортI]ому засобу шкоди пiд час його
заванта}кення/розваtrта}кення та траI{спортуваI-IFIя на мiсце зберiгання вiдшкодувати завданi
збитки за власний рахунок таlабо вiдповiдного страхового вiдшкоДуваIIня, що здiйснюсться за
правовiднОсинамИ обов'язкоВого страхування вiдпъвiдальностi Виконавця як перевiзника.

2.|.|2.Про кохtНий випадок заподiяння транспортному засобу шкоди пiд час його
завантo)кеНня/розванТая(еннЯ га транспорТуваннЯ протягоМ 3-х днiв письмово надавати
iнформацiю ЗамовНику щодО вирiшення питання вiдшкодування завданих збиткiв власниlсу
транспортногО засобУ за власниЙ рахунок Виконавця таJабо за доr-овором страхування
вiдповiдальностi.

2.|.lз. Надiслати Замовнику до l0 (десятого) числа мiсяця, наступного за звiтним, лва
примiрниКи актУ IIро наданi послуги з транспортування, пiдписанi зi cBoio боку.

2,2. Замовник зобов'язаний :

2,2,1. ПОВiДОМИТИ ВИКОНавця про виклик евакуатора засобами мобiльного зв'язку на
абонентсьКий номер (050) 4747б25. Виклик евакуатору зi"rорони Замовника здiйснюсться
iнспекторОм з паркУваннЯ або особою, уповноваженою Замовником на виконання функцiй
диспетчера з евакуацii.

2.2.2, Надати Виконавцtо ToLIHy та достовiрну iнформацiю, необхiдну для наJlеItного
виконання зобов'язань за L{им !оговором.

2,2,з. Забезпечити оперативне та повне оформлення У BcTaнotsJle'oмy порядку та
пiдписання iнспектором з паркування акту огляду,Iа тимчасового затримання транспортного
засобу У двох примiрниках з детальним описом зовнiшнiх пошкоджень тимчасово затриманого
транспортного засобу.

2.2,4. Забезпечити надання особi, що виконуватиме роботи з достаtsJIения транспортного
засобУ до мiсця зберiгання, пiдписаних aKTiB огляду та тимчасового затримання транспортного
засобу.

2.2.5. Повiдомити Виконавцю адресу та номери телефонiв мiсця зберiгання, на яку мае
бути здiйснено доставления транспортного засобу.

2.2.6. Пiдписати акт прО наданi Послуги з транспортування протягом 3 (трьох) робочих
днiв з дня отримання його вiд Виконавця та один примiрник no".pnyr" Виконавцевi або
направити вмотивовану вiдмову у пiдписаннi акту.

3. оБмIн IнФормАцI€ю
з.1. Умовою належного виконання Сторонами своiх обов'язкiв с надання ними

оперативноi, повнот та дос,l,овiрнот iн(lормацiт, а також документiв, необхiдних Сторонам дJIя
якiсного та своечасного FIадання Послуг з транспор.гування :]а цим Щоговором.

3,2. обмiн iнформацiсю MirK Сторонами здiйснюсться уповновarкеними представниками
замовника та Виконавця в уснiй формi, за допомогою засобiв мобiльного зв'яъку, а також уписьмовiй формi шляхоМ проставляння пiдписiв у aKTi огляду та тимчасового затримання
транспортного засобу,

З.3. СторОни зобов'язуються не використовувати iнформацiЮ, Що надасться при виконаннi
цього Щоговору, не за призначенням.

4. порядок розрАхункIв
4.1. ВикоНавецЬ отримуе на власний рахунок оплату BapTocTi послуг з доставляння

транспортного засобу До мiсця зберiгання вiд особи, яка керувала транспортним засобом на
моменТ учинення правопорУшIен}Iя, або вiдt-tовiдальноТ особи, зазначеноi в частинi першiй cTaTTi
142 КодекСу УкраТrrИ про адмiНiстраr,ивнi правопорушення, або особи, яка ввезла затриманий
транспортний засiб на тери-горilо Украi'гrи.

4.2, Розмiр плати за трансIIор],уваIIIIя тимtIасово затриманих транспортних засобiв на



мiсце зберiгання мас бути економiчгtо-обl,руrtr,оваI{им та визначаеться Виконавцем вiдповiдно
до законодавстRа УкраIни.

5. ВIДПОВIЛАЛЬНIСТЪ CTOPIH
5.1, У випадку порушення свотх зобов'язань за цим !оговором Сторони несуть

вiдповiдальнiсть вiдповiдно до цього !оговору та законодавства.
5.2. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання

зобов'язань за цим Щоговором, якщо це невиконання було наслiдком дii обставин непереборноТ
сили (форС-мажор)таких як: стихiйнi лиха, поlкеяti, повенi, земJIетруси, вiйна, блокада, опупuцiо,
акти або закони, виданi державними органами ,га якi знаходяться пiд ixHiM контролем,

Сторона, для якоi створиласЯ немоitсливiсть виконання зобов'язань aа цй, /{оговором у
зв'язкУ з настанням форс - мажорних обставин, зобов'язана негайно повiдомити iншу arорЬ"у, u
також протягом 15-ти календарних днiв iз дrrя настання фор. - мажорних обставин вислати
повiдомлення усr,ановленоТ форми, видана Т'орговоi-промисловою палатою з указiвкоюнаявностi зазначених виttlе ltодiй, лати Тх настанrIя i триваrос,I,i, Не повiдомлення або невчасне
повiдомлення про настання форс - мажорних обставин позбавляс Сторону права посилатися на
буль-яку вищевказану обставину як на пi2дставу, Що звiльняе вiд вiдповiдальностi за не
виконання зобов'язань.

5.3. ВикоНавецЬ несе повну матерiальну вiдповiдальнiсть за транспортнi засоби, що
доставляються на мiсце зберiгання, за пошкодження таlабо знищення таких транспортних
ЗаСОбiВ ПРИ ix ЗаВаНТаЖеннi, транспортуваннi та розвантаrкеннi та у випадr,у .uподi"ння будь-
якоi шкоди таким транспортним засобам в процесi надання Послуг з транспортування
зобов'язуеться у повному обсязi вiдшкодувати TpeTiM особам (власникам транспортних засобiв,
що пошкодженi), завданi збитки.

6. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
6,1. Yci спори та розбiжностi, якi мох(уть виникнути мiж Сторонами при виконаннi умов

цього Щоговору, вирiшуються шляхом переговорiв.
6.2.У РаЗi ЯКЩО СТОРОни в результатi переговорiв не змогли досягги згоди шодо

розбiясноСтей, ttlo виникли, а такоЖ у разi, якI_I{О одна iз CTopiH ухиляеться вiд проведення
переговорiв, спiр вирiшусться в судоВому поряДку, встановленомУ законодавстI]ом.

6.З, Спори, пов'язанi iз шкодою, п{о заподiяна тимLIасово затриманому транспортному
засобУ пiд чаС його завантаження/розвантаЖення та транспортування на Micrie зберiгання,
розв'язуються в установленому законодавством порядку.

7. строк дIi договору
7. 1 . L{ей Щоговiр е укладеним з 04.01 .2О21 та дiс до З\,12,2021.
7,2.IJей !оговiр Moxte бути припинений у порядку та на пiдставах, передбачених цим

flоговором та чинним законодавством Украiни.
7.3. !оговiр моя<е бути продовжений шляхоМ укладення додатковоТ угоди ло !оговорУ, Що

е невiд'емною частиною Щоговору,
7,4 I]ей Щоговiр може бути в односторонньому порядку розiрваний Замовником у разi

систематичного невиконання Виконавцем умов цього {оговору, а саме: протягом чотирьох разiв
на ти)ItдеНь незабезПеченнЯ прибуття евакуатору на виклик iнспектора з паркування протягом 1 5
хвилин з моментУ здiйснення викликУ у порядку' передбаченому пуFIКтом 2.2.1 цьогоЩогоВорУ,
а також поруIJIення Виконавцем умов llyHTc,I,iB 2.1.2,2.1 .3 цього ffоговору.

8. прикIнl{ЕвI положЕння
8,1. ЩогоВiр складеНо у двоХ оригiтtальГlих примiрниках, по одному для кожноТ Сторони.
8,2, У випадках, не передбачених цим !оговором, Сторони керуються законодавством.
8.З. Yci змiнИ та доповнення дО цьогО {оговорУ допускаюТься за взасмною згодою CTopiH

та оформлюються додатковими угодами до Договору, що € невiд'емною частиною цього
Щоговору.

8.4. Усе листування мiж Сторонами здiйснюсться за поштовими адресами, зазначеними в
Щоговорi. Повернення CTopoHi поштового вiдправлення, яке направлялося iншiй CTopoHi

щоговору, iз вiдмiткою про вiдсутнiсть адресата за вказаною в Щоговорi адресою (або адресою,
вказаноЮ в письмовому повiдомленнi про змiну адреси для надсилання кореспонденцiТ, яке
було отримане Стороною до вiдправлення поштового вiдправлення), або з вiдмiткою про
неявку представника Сторони до вiддiлення поштового зв'язку за адресованим йому поштовим



вiдправленням, вважаеться нале)t(ним повiдомленням iншоТ Сторони про обставини, якi
мiстилисЬ У письмовому повiдомленнi, що мiстилсlсь у поштовому вiдправленнi, яке
повернулось.

В.5. Сторони зобов'язуIоться письмово повiдомляти одна одну у випадку змiни статусу
платника податкiв, адрес та банкiвських реквiзитiв Сторони, iнших змiн, щ0 мо)ryть вплиLIути
На ВИКОНаННЯ ЗОбОВ'ЯЗаНЬ За Щоговором, негаЙно, але не пiзнiпrе 7 робочих днiв з дати настання
вiдIlовiдних змiн. У разi ненадання у встановJtений строк Стороною повiдомлення llpo змirtу
адреси, кореспонденцiя, надiслана на алресу С,горогtи, зазIIаr{ену в !оговорi, вважаеться
надiсланоtо IIzuIежним чи[Iом.

8,6, Сторони заовiдчую,гь,га гараLI,гують, Iцо Тх дiялt,гIiс,гь (дiя.lrьгriсть Тх представгIиl<iв та
посадовиХ осiб) вiдпОвiдас вимогам закоFiодавс,гва УкраТни.

8,7, Кохсна iз CTopiH !оговорУ стверджуе, що особи, якi його пiдlrисують, мають Bci
передбаченi чинним законодавством Украiни та iх установчими документами повноваженFIя на
здiйснення представництва вiд iMeHi Сторони без будь-яких обмеrкень та мають право на
пiдписання !оговору.

9. MIc нАхо ННЯ ТА РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Замовник

{епартамент транспортноi
чФпастRvктури виконавчого органу

коI MicbKoi ради (КиiЪськоТ MicbKoT
вноi адмiнiстрацii)

ридичiIа адреса та мiсlдезнаходження:
l030, м.Киiв, вул. Леонтовича, 6

Код ЕДРПоУ 37405284

Засryп ка
правлi вання

хмаryллiн

Виконавець

'овариство з обмеженоi вiдповiдальностi
УКРТРАНСКОНТРАКТ)

идиLIна адреса та мiсtlезнахо/IжеIIня :

l 3 1, Киiвська обл., Киево-Свяr.ошиtlсьtсий
н, село СофiТвська Борщагiвка, вул. Кошова,
удинок 122, нlп 5] lб

од ЕДРПОУ 4|79З5lЗ

Iпн 417935105810
IBAN UA49 0026001055761330 в АБ##%

ffi,,'вр Ё

л-W;,ff*ь{рдiни


