
ТОВ «ЕКОСТАЙЛ»
25030, м. Кропивницький

вул. Лавандова, 27
тел./факс: (0522) 22-68-35

ДОГОВІР № 
НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВИВЕЗЕННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ВІДХОДІВ

 м. Кропивницький                                                                                                                 «____»__________2018р.
            _______________________________, в особі   директора ___________________________, що діє на підставі
статуту, в подальшому «Замовник» з однієї сторони, та  ТОВ ЕКОСТАЙЛ, іменоване надалі «Виконавець», в особі
директор  Макаров  С.О.,  що  діє  на  підставі  статуту  підприемства,  з  іншої  сторони,  що  разом  іменуються
«Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет Договору
1.1. Виконавець зобов'язується власними силами і засобами протягом всього терміну дії цього Договору

виконувати комплекс послуг з вивезення великогабаритних відходів (далі - «БВВ»), що утворюються в процесі
господарської  діяльності  Замовника,  а  Замовник  зобов’язується  приймати  послуги  (роботи),  що  виконуються
Виконавцем і своєчасно їх оплачувати. Форма фінансування Замовника -__________________________________

1.2.  Виконавець  здійснює  вивезення   БВВ  з  дотриманням  вимог  Закону  України  «Про  відходи»  від
05.03.1998  №  187/98-ВР і Санітарних правил утримання території населених місць (СанПіН 42-128-4690-88) від
05.08.1988 р.

1.3. Послуги з вивезення НГВ можуть бути обмежені або не надані у строки, обумовлені Договором, у разі
виникнення форс-мажорних обставин або з причин, вказаних в п. 3.2 цього Договору. Режим надання послуг  при
виникненні форс-мажорних обставин встановлюється рішеннями місцевих органів державної виконавчої влади.

2. Умови надання послуг 
2.1. Послуги  з вивезення БВВ надаються на умовах оплати у відповідності з п.4.3. цього Договору.
                                                                            3. Права і обов'язки сторін 
 3.1. Виконавець зобов'язується:

1) забезпечити вивіз БВВ, відповідно до умов цього Договору;
2)  усувати  факти  порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій,   
які пред'являє споживач у зв'язку з невиконанням умов цього Договору.

3.2. Виконавець має право :
1)  у  разі  порушення Замовником встановлених чинним законодавством санітарних норм і/або порядку

поводження з відходами повідомляти про такі порушення до відповідних контролюючих органів;
3.3. Замовник зобов'язується:

1) надавати документи, що дозволяють достовірно розрахувати обсяги накопичення НГВ;
2) своєчасно і в повному обсязі оплачувати послуги , що надаються Виконавцем відповідно до умов цього

Договору, а також на протязі 5 (п’яти)  календарних днів підписувати надані Виконавцем Акти наданих послуг;
3) у разі  виникнення претензій до якості  наданих послуг  Виконавцем,  Замовник зобов'язаний негайно

повідомити про такі диспетчеру за телефоном 050-394-13-36 052224-34-11;22-57-46;
4) забезпечувати спецавтотранспорту Виконавця вільний під'їзд до місць розташування НГВ;
5) у разі наявності перешкод для вільного під'їзду спецавтотранспорту Виконавця до місць розташування

НГВ, у зв'язку з виконанням ремонтних, будівельних робіт, поганим станом доріг, низьким розташуванням віття
дерев, неправильним паркуванням автотранспорту та ін. самостійно забезпечувати доставку НГВ до найближчого
доступного для спецавтотранспорту Виконавця місця, незалежно від того, з чиєї вини створені такі перешкоди.

6) забезпечити присутність представника для підтвердження факту надання послуг, шляхом проставлення
підпису в маршрутному листі.
3.4. Замовник має право

1) достроково розірвати цей Договір, завчасно повідомивши Виконавця у письмовій формі не пізніше ніж
за 20 календарних днів до передбачуваного розірвання цього Договору.

4. Оплата послуг  Виконавця
4.1.  Вартість послуг,  що надаються Виконавцем  і  становить  680,42 грн.з  ПДВ за 1 годину роботи з

вантажниками.
4.2.  При  зміні  вартості  послуг,  зміні  Додатку  №1  цього  Договору  або  зміни  чинного  законодавства,

Сторони підписують нову редакцію Додатки № 1, в цьому випадку попередня редакція Додатку № 1 втрачає свою
силу.

4.3. Здійснюється попередня оплата.
4.4. У разі невиконання Замовником п. 4.3. Виконавець має право припинити надання послуг  по цьому

Договору.
                                                       



5. Відповідальність Сторін
5.1.  У  разі  порушення  Замовником  встановлених  на  даний  час  Договором  термінів  оплати  послуг

Виконавця, Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми
вартості послуг  за кожний день прострочення.

5.2. За невиконання, або неналежне виконання зобов'язань по цьому Договору винна Сторона зобов'язана
відшкодувати іншій Стороні заподіяні збитки в повному обсязі.

5.3. Відшкодування збитків, сплата пені і штрафу не звільняє Сторони від виконання зобов'язань по цьому
Договору.

6. Форс-мажор
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому

Договору (з  урахуванням законодавчо встановлених виключень),  якщо це невиконання зумовлено обставинами
непереборної  сили,  що   виникла  після  укладення  Договору  в  результаті  подій  надзвичайного  характеру,  які
Сторони не могли ні передбачати, ні попередити розумними заходами.

6.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть здійснювати вплив і за
виникнення яких не несуть відповідальності, зокрема, стихійні лиха, пожежі, військові дії, громадський безлад,
події техногенного характеру, що перешкоджають виконанню зобов'язань по цьому Договору.

6.3. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов'язань по цьому Договору, пропорційно
часу дії цих обставин або їх наслідків.

6.4.  Сторона,  для  якої  склалася  неможливість  виконання  зобов'язань  за  Договором  внаслідок  вище
обумовлених непередбачених обставин, повинна негайно, у письмовій формі, повідомити іншу Сторону, як про
виникнення, так і про припинення дії цих обставин.

7. Порядок вирішення спорів
7.1.  Всі  спірні  питання,  що  виникають  при  виконанні  умов  цього  Договору,  вирішуються  Сторонами

шляхом переговорів.
7.2.  У  разі  неможливості  вирішення  суперечок  шляхом  переговорів  вони  підлягають  розгляду  в

господарському суді в порядку, встановленому законодавством України.
                                                          8. Термін дії Договору, порядок його зміни і припинення

8.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до______________________  
8.2. Цей Договір може бути припинений достроково за взаємною домовленістю Сторін. В цьому випадку

Сторона - ініціатор розірвання у письмовій формі за двадцять днів повідомляє іншу Сторону про намір розірвати
Договір.

8.3. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні лише за умови, що вони здійснені у письмовій
формі і підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

9. Інші умови
9.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством.
9.2.  Сторони зобов'язуються  невідкладно повідомляти  один одного про зміну адрес,  телефонів,  інших

реквізитів, вказаних в цьому Договорі.
9.3. Всі додатки до цього Договору складають його невід'ємну частину.
9.4.  Цей  Договір  складений  в  двох  примірниках,  що  мають  однакову  юридичну  силу,  по  одному

примірнику для кожної із Сторін.
9.5.  Виконавець  є  платником податку на  прибуток  по  ставці,  визначеній  ст.  10  Закону України  «Про

оподаткування прибутку підприємств» (в редакції Закону України від 22.05.97 № 283/97) на загальних підставах.

Адреси, реквізити і підписи Сторін:

ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «ЕКОСТАЙЛ»
25013, м.Кіровоград  вул. М.Тореза,27
р/р № 26009000031125
в КФ АБ «Південий» м. Кропивницький

ЗАМОВНИК:
__________________________________
м. Кропивницький, _________________
р/р № _____________________________
в ________________________________

МФО 328209   ЄДПОУ 38852421 МФО  ______ ЄДПОУ ______________

І.П.Н. 388524211236 І.П.Н. ___________________________

тел./факс  в Кропивницькому (0522) 226835 тел./факс  ________________________

директор_______________ Макаров С.О. ____________________(____________)


