ДОГОВІР № ______________
про надання послуг із захоронення відходів
м. Кропивницький

«_____ » ____________ 202 ___ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОСТАЙЛ», іменоване надалі - «Виконавець», в особі
директора Домбровської Олени Вікторівни, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
_______________________________________________________________________________________________,
іменоване надалі - «Замовник», в особі _____________________________________________________, який (а)
діє на підставі _______________________, з іншої сторони, (разом надалі поіменовані – «Сторони»), уклали
даний Договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1.
Згідно з умовами даного Договору, Виконавець здійснює послуги із захоронення відходів: а)
побутових, б) великогабаритних, в) будівельних 4-го класу небезпеки, г) комунальних змішаних, ґ)
промислових 4-го класу небезпеки (відповідно до Специфікації), які доставляються власними транспортними
засобами Замовника на сміттєзвалище, надалі за текстом – «звалище», а Замовник зобов’язується приймати
виконані роботи та оплатити їх в порядку та на умовах, визначених даним Договором.
1.2.
Терміни, що використовуються в даному договорі вживаються у значенні наведеному у
Законі України «Про відходи».
2. Права та обов’язки Замовника
2.1. Замовник має право:
2.1.1. Вчасно отримувати послуги належної якості.
2.2. Замовник зобов’язується:
2.2.1. Ознайомитись із правилами поводження на звалищі (додаток № 1) та ознайомити з ним своїх
працівників, забезпечити їх виконання.
2.2.2. При в’їзді на звалище надати представнику Виконавця належним чином оформлений шляховий
лист, накладну (додаток № 2). Відходи, що зазначені у накладній, повинні відповідати фактичним відходам.
2.2.3. Висипати відходи лише в місцях, визначених працівниками Виконавця.
2.2.4. Своєчасно та у повному обсязі здійснювати оплату, згідно п. п. 4.1., 4.2., 4.3. Договору.
2.2.5. Привозити на звалище лише ті відходи, що вказані в Специфікації (Додаток № 3).
3. Права та обов’язки Виконавця
3.1. Виконавець має право:
3.1.1. Не допустити транспортний засіб із відходами на звалище у разі:
- виявлення у транспортному засобі Замовника заборонених для захоронення відходів (Додаток № 4);
- виявлення у транспортному засобі Замовника відходів, не зазначених у п.1.1 Договору;
- виявлення рівня гама-випромінювання транспортного засобу із відходами вище 0,30 мкЗв/год.
3.1.2. Змінити вартість послуг по захороненню відходів при зміні тарифу, попередивши про це Замовника
за 10 календарних днів.
3.1.3. Змінити вартість послуг із захоронення відходів комунальних змішаних, великогабаритних,
будівельних відходів 4-го класу небезпеки, промислових відходів 4-го класу небезпеки, попередивши про це
Замовника за 10 календарних днів.
3.1.4. Припинити надання послуг у випадку невиконання Замовником умов пунктів 2.2.1. - 2.2.5. та
розділу 4 даного Договору, попередивши про це Замовника телефонограмою за 1 (один) робочий день.
3.2. Виконавець зобов’язується:
3.2.1. Надавати послуги, передбачені п. 1.1. даного Договору, у повному обсязі.
3.2.2. Відшкодувати шкоду, завдану майну та інтересам Замовника неправомірними діями або
бездіяльністю, якщо не доведе, що це сталось не з його вини.
4. Вартість послуг та порядок розрахунків
4.1. Вартість послуг Виконавця із захоронення побутових відходів визначено тарифом, що встановлений
рішенням Виконавчого комітету Міської ради м. Кропивницького з розрахунку на 1 тону (в т.ч. ПДВ) та
визначається згідно з Специфікацією (Додаток № 3).
4.2. Вартість послуг Виконавця із захоронення відходів комунальних змішаних, великогабаритних,
будівельних відходів 4-го класу небезпеки, промислових відходів 4-го класу небезпеки, визначається згідно з
Специфікацією (Додаток № 3).
4.3. Замовник здійснює 100% передоплату, згідно розрахунку загальних обсягів відходів, але не менше
встановленої середньомісячної вартості послуг за роботи Виконавця. Оплата здійснюється шляхом перерахунку
грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця не пізніше 10-го числа місяця, який передує
розрахунковому.
4.4. При зміні вартості послуг, передбачених п. п. 4.1., 4.2. Договору, Сторони вносять зміни до
Договору, шляхом підписання нової редакції Специфікації (Додаток № 3).
5. Відповідальність Сторін
5.1. Замовник несе відповідальність у випадку несвоєчасної оплати послуг Виконавця, шляхом сплати
пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який пеня нараховується, за кожний день
прострочення.

5.2. Виконавець несе відповідальність за шкоду, завдану майну та інтересам Замовника неправомірними
діями або бездіяльністю, якщо не доведе, що це сталось не з його вини.
5.3. Усі невирішені Сторонами питання по даному Договору вирішуються шляхом проведення
переговорів або у судовому порядку.
6. Обставини непереборної сили
6.1. Сторони звільняються від часткового або повного виконання своїх обов'язків та відповідальності за
їх невиконання або неналежне виконання у випадку виникнення обставин непереборної сили, які неможливо
передбачити: війна, стихійні лиха, тощо, надалі – «форс-мажор».
6.2. Дія обставин форс-мажору повинна бути підтверджена компетентним органом, за винятком
випадків, коли ці обставини загальновідомі. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов'язків за даним
Договором через дію обставин форс-мажору, повинна в 3 денний строк повідомити іншу Сторону про початок,
а потім про закінчення дії цих обставин.
7. Термін дії договору та інші умови
7.1. Даний Договір набуває чинності з ________________ р. і діє до 31.12.2021 р., а в частині
взаєморозрахунків - до повного виконання сторонами своїх обов’язків. Договір вважається продовженим на тих
же умовах і на той же строк, якщо за місяць до закінчення строку не буде заявлено однією із сторін про відмову
від цього Договору або його перегляд, та при умові виконання всіх вимог природоохоронного законодавства у
сфері поводження з відходами.
7.2. Даний договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
7.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним - листування, попередні угоди та
протоколи про наміри з питань, що так чи інше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.
7.4. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства
України.
7.5. Всі зміни і доповнення до даного Договору оформлені в письмовій формі та підписані Сторонами, є
невід’ємними частинами даного Договору.
7.6. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одній в письмовій формі про зміни своїх платіжних
реквізитів, юридичних адрес, номерів телефонів, телефаксів у 10-ти денний термін з дня виникнення
відповідних змін.
7.7. До Специфікації вносяться лише відходи із встановленим класом небезпеки за наявності
підтверджуючого документу (копія Декларації на відходи, висновку СЕС, паспорту відходу тощо).
7.9. Всі додатки до цього Договору складають його невід’ємну частину:
1) Додаток № 1 – Правила поводження на звалищі
2) Додаток № 2 - Накладна.
3) Додаток № 3 – Специфікація відходів.
4) Додаток № 4 – Перелік відходів і речовин, заборонених для захоронення на сміттєзвалищі ТПВ.
8. Інші умови
8.1. Сторони надають згоду на обробку та зберігання їх персональних даних з метою реалізації відносин,
які складаються між Сторонами в ході виконання умов Договору та з метою забезпечення реалізації
господарсько-правових відносин відповідно до чинного законодавства України. Сторони гарантують, що будьякі персональні дані, передані відповідно до умов цього Договору, отримані, використовуються і передаються
відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних. У разі порушення
однією із Сторін вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних, інша сторона не несе
відповідальність за таке порушення.
9. Адреси і реквізити Сторін:
Виконавець
Замовник
________________________________________
________________________________________
ТОВ «ЕКОСТАЙЛ»
Код ЄДРПОУ ___________________________________
25030, м. Кропивницький, вул. Лавандова, 27
Адреса:
________________________________________
код ЄДРПОУ 38852421
р/р
№
__________________________________________
IBAN № UA543052990000026002045101448
________________________________________________
в Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО___________________________________________
МФО 305299
ІПН____________________________________________
Тел. ____________________________________________
Платник податку_________________________________
_______________________________________________
Директор
__________________ /Домбровська О.В./

_________________ ________________

Додаток № 1
до договору про надання послуг
із захоронення відходів
№ ______________ від «____» __________________202__ р.

Правила поводження на звалищі

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Перед в’їздом водій зобов’язаний надати приймальнику накладну, шляховий лист та документ, що
засвідчує оплату послуг.
Водій зобов’язаний надати автомобіль для огляду та визначення об’єму, виду відходів. Вимірювання
відходів по спецавтомобілю (сміттєвоз) здійснюється з урахування ущільнення, для звичайного
автомобіля – шляхом добутку ширини, довжини та висоти (висота вимірюється по найвищій точці).
У випадку привезення відходів не спецавтомобілем, вони мають бути накриті тентом.
Водій зобов’язаний поставити підпис в журналі реєстрації відходів.
Водій зобов’язаний одержати перепустку в 2 (двох) екземплярах з вказівкою номера карти
розвантаження.
Водій автомобіля Замовника зобов’язаний виконувати вказівки планувальника.
Водій зобов’язаний одержати у планувальника відмітку в перепустці.
Відстань між автомобілями під час розвантаження має становити не менше 4 м.
З метою уникнення перекидання автомобілів вони повинні розвантажуватись на горизонтальних
ділянках. У зоні розвантаження не повинно бути сторонніх осіб, крім вантажників, які супроводжують
автомобілі.
Розвантаження автомобіля має бути не ближче 10 м від краю схилу.
Якщо автомобіль у розвантажувальній зоні рухається заднім ходом, двері кабіни з боку водія мають
бути відкриті.
Автомобіль, поставлений під розвантаження, має бути надійно загальмований.
Забороняється розвантажування сміттєвозів розхитуванням або різким гальмуванням.
Забороняється під піднятим кузовом під час вивантаження відходів не повинно бути людей.
Працювати під піднятим кузовом можливо після фіксації його підставкою.
Забороняється ремонтувати машини і механізми на території звалища. Ремонтувати машини і
механізми слід в спеціально відведених місцях за межами звалища.
У зоні роботи бульдозерів і котків-ущільнювачів забороняється присутність будь-яких осіб, крім
планувальника.
Заборонено палити, розпалювати вогнища.
При досягненні температури повітря понад +5 оС водій зобов’язаний при виїзді виконати проїзд через
дезбар’єр.
На виїзді водій зобов’язаний повернути перепустку.

З правилами ознайомлений:
Від Замовника ________________

м.п.

/_________________/

Додаток
№2
до договору про надання послуг із захоронення відходів

№ __________ від «____» ______ 202__ р.

НАКЛАДНА №_____
від

" ____ " ___________________ 20 ___ р.

Замовник: ____________________________________
Виконавець: ___ТОВ "ЕКОСТАЙЛ"
Через: _________________________________________
№ Автомобіля _____________________
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Найменування

Тверді побутові відходи (ТПВ)
Відходи комунальні змішані
Відходи великогабаритні
Відходи будівельні (грунт, глина та пісок чисті,
штукатурка мілка тощо)
Відходи будівництва
Промислові відходи:
- матеріали пакувальні змішані, у т.ч.
дерев’яні та металеві, зіпсовані
- шлаки ливарні
- відходи зернових та технічних культур
(відходи очищення насіння, сої, зерна; оболонки
сировини рослинної)
- шлам, що утворюється від освітлення води

11

- відходи деревини (кускові, стружка,
тирса)

12

- шлак паливний (зола)
- глини відбілювальні зіпсовані, забруднені
або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть
бути використані за призначенням

13

14

- відходи виробництва цегли (бій
цегли,недопал цегли, перепал цегли, цегла з
тріщинами)

15

- матеріали абразивні та вироби з них
зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не
можуть бути використані за призначенням (пил
абразивно-металевий)

16

- відходи ливарництва (суміші формувальні,
стержневі; пил та тверді частинки інші
електрофільтрів та інших газоочисних установок)

№ ш.
листа
Клас
небезпеки

Одиниця
виміру

IV
IV
IV

т

IV
IV

т

т
т

т
т

IV
IV

т

IV

т

IV

т

IV
IV

т

IV

т

IV

т

IV

т

IV

т

т

т

Кількість

17

- футерування інші
відпрацьовані (відпрацьовані вогнетриви)

18

- обрізки тканин камвольних та суконних з
суміші вовни та волокон штучних та синтетичних

19
20
21

- відходи торгівлі та ринків змішані
- бій скла технічного та скловиробів, що не
підлягає спеціальному обробленню

IV

т

IV
IV

т

IV

т

IV

т

т

- матеріали, речовини чи продукти, які
виробник або постачальник оголошує відходами,
що не позначені іншим способом
Відходи 1-3 класу небезпеки відсутні
Всього:

Відпустив:

Прийняв:

_______________________________
П.І.П.

м.п.

П.І.П.

м.п.

______________________________

Додаток № 3
до договору про надання послуг
із захоронення відходів
№ _____________ від________202 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
відходів, на які надаються послуги із захоронення відходів
Назва (номенклатура або за класифікатором
відходів)

Клас
Норматив
Щільність,
небезп утворення,
т/м3
еки
т/рік

1

2

Тверді побутові відходи (ТПВ)
Відходи комунальні змішані
Відходи великогабаритні
Відходи будівельні(грунт, глина та пісок чисті,
штукатурка мілка тощо)
Відходи будівництва
Промислові відходи:
- матеріали пакувальні змішані, у т.ч. дерев’яні та
металеві, зіпсовані
- шлаки ливарні
- відходи зернових та технічних культур (відходи
очищення насіння, сої, зерна;оболонки сировини
рослинної)
- шлам, що утворюється від освітлення води
- відходи деревини (кускові, стружка, тирса)
- шлак паливний (зола)
- глини відбілювальні зіпсовані, забруднені або
неідентифіковані, їх залишки, які не можуть
бути використані за призначенням
- відходи виробництва цегли (бій цегли,недопал
цегли, перепал цегли, цегла з тріщинами)
- матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані,
забруднені або не ідентифіковані, які не можуть
бути використані за призначенням (пил
абразивно-металевий)

IV
IV
IV
IV

254,14
324,37
324,37
безкоштовно

IV

254,14

- відходи ливарництва (суміші формувальні,
стержневі; пил та тверді частинки інші
електрофільтрів та інших газоочисних
установок)
- футерування інші відпрацьовані (відпрацьовані
вогнетриви)
- обрізки тканин камвольних та суконних з
суміші вовни та волокон штучних та
синтетичних
- відходи торгівлі та ринків змішані
- бій скла технічного та скловиробів, що не
підлягає спеціальному обробленню
- матеріали, речовини чи продукти, які виробник
або постачальник оголошує відходами, що не
позначені іншим способом
Від Виконавця
_______________________
м.п.

Від Замовника
м.п.

_______________________

3

4

Вартість
послуги,
грн./т
5

324,37
IV
IV

254,14
324,37

IV
IV
IV
IV

254,14
324,37
324,37
324,37

IV
254,14
IV
291,00
IV
254,14
IV
IV
IV
IV
IV
IV
/Домбровська О.В./

/_________________/

Додаток № 4
до договору про надання послуг із
захоронення відходів
№ ________ від «____» _______________202__ р.

Перелік
відходів і речовин, заборонених для
захоронення на сміттєзвалищі
№
Найменування відходів
з/п
1

Відходи промислових підприємств:
- з вологістю більше 85 %;
- з вмістом токсичних речовин, важких металів;
- вибухонебезпечні та самозаймисті речовини

2
3
4

5
6
7

8
9
10

Відходи промислові І – ІІІ класу небезпеки
Відходи з еквівалентною дозою гамма-випромінювань вище
0,30 мкЗв/год
Небезпечні відходи у складі побутових відходів
(люмінесцентні лампи, термометри, комп’ютера, медичні
відходи тощо)
Відходи які мають технологію утилізації
Трупи тварин, конфіскати боєнь м'ясокомбінатів
Відходи лікувальних закладів (хірургічних клінік; пологових
будинків; інфекційних лікарень та відділень, у тому числі
венерологічних та фтизіатричних)
Рідкі відходи
Медичні і фармацевтичні відходи
Відходи олії та жирів

З переліком ознайомлений:
Від Замовника ________________ /_________________/
м.п.

Примітка

