ДОГОВІР № _____________ /1__

на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів
м. Запоріжжя

« ____ » __________ 201__ г.

Цей Договір на надання послуг між ТОВ «Екотехнологічна компанія «Гранік» далі „Виконавець", в особі
директора Дубова Геннадія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і ______________ , в
________________________, надалі „Замовник", який діє на підставі Статуту , з іншої сторони, укладено про
наступне:
1. Предмет договору
1.1 За цим Договором Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати останньому послуги з вивозу
твердих побутових відходів 4 класу небезпеки (далі у тексті договору ТПВ) з території Замовн ика згідно
Додатка № 1, який складає невід’ємну частину Договору.
1.2 Вартість вивозу одного контейнера ТПВ ємністю ____ куб. м з урахуванням ПДВ становить ________ грн. (
_________ грн. ___ коп.). Орієнтовна місячна вартість Договору становить _______ грн. з урахуванням ПДВ.
1.3 Замовник самостійно доставляє і встановлює контейнер(и) для ТПВ за адресою вказаною в Додатку №1, а також
самостійно повертає їх на склад Виконавця. У разі доставки контейнера(ів) Виконавцем Замовник оплачує вартість
таких послуг згідно діючих тарифів
2. Обов’язки Виконавця:
2.1 Своєчасно вивозить накопичувані в контейнерах ТПВ в дні тижня, встановлені сторонами в додатку № 1 до
Договору, яке є невід'ємною його частиною. Час вивезення ТПВ встановлюється Виконавцем самостійно.
2.2 Складати щомісячно двосторонній акт виконаних робіт.
3. Обов’язки Замовника:
3.1 Підносить і висипає ТПВ в контейнери своїми силами.
3.2 Не допускає потрапляння будівельних, промислових, легкозаймистих та вибухонебезпечних відходів, а також
відходів І, ІІ та ІІІ класу небезпеки або відходів, які входять в Жовтий перелік відходів, затверджений постановою
КМУ №1120 від 13.07.2000 р., в контейнери
3.3 До прибуття сміттєвоза готує євроконтейнери для вивезення, не допускає перевантаження контейнерів та їх
переповнення при якому відходи перебільшують габарити контейнеру, внаслідок чого можливе складування відходів
на території Замовника, утримує їх у справному та охайному стані відповідно до санітарних вимог.
3.4 Забезпечує постійне місце знаходження євроконтейнерів у відповідності до Додатку № 1 та не змінює місце
дислокації контейнерів без узгодження з Виконавцем.
3.5 Забезпечує вільний під’їзд до контейнерів з 06.00 до 18.00, освітлення в темний час доби та розчищення снігу в
зимовий період. Виконавець за стан дорожнього покриття, прилягаючого до контейнерного майданчика, існуючих
там комунікацій і стан самого контейнерного майданчика відповідальності не несе.
3.6 Забезпечує знаходження контейнерів для ТБО на рівній асфальтованій або бетонованій поверхні. У разі установки
контейнерів на підвищенні відносно проїжджої частини, Замовник зобов'язаний обладнати з'їзд для контейнерів на
рівень проїзду автотранспорту.
3.6 У разі потреби робити зміни графіку вивезення відходів шляхом заявки в диспетчерську службу
(з 8.00 до 15.00 дня передування зміні графіку) по телефону/факсу: 218-55-05. У разі потреби рішення технічних
проблем пов'язаних з вивезенням відходів звертатися по телефону : 769-87-74.
3.7 Утримує контейнер в чистому вигляді і регулярно в міру необхідності проводить чищення і вологе прибирання
контейнерів. Несе відповідальність за санітарний стан контейнерного майданчика і прибирання прилеглої території.
4. Порядок і терміни розрахунку
4.1 Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць. Плата за послуги здійснюється Замовником
шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця не пізніше 20 числа місяця наступного за
розрахунковим місяцем на підставі рахунку та акта виконаних робіт по підсумку місяця з врахуванням обсягу
вивезеного ТПВ.
4.2 Загальне накопичення ТПВ на об'єктах Замовника визначається Виконавцем згідно з графіком вивозу і
оформляється актом виконаних робіт. Акти виконаних робіт можуть бути підписані за допомогою факсимільного
підпису.
4.3 Акти наданих послуг підписуються, та повертаються Замовником протягом 5-ти календарних днів з моменту їх
отримання. У випадку неповернення актів наданих послуг протягом вказаного строку, вони вважаються узгодженими
Сторонами та підлягають оплаті.
4.4 Виконавець має право змінювати тарифи на послуги, про що повідомляє Замовника за 10 діб до введення їх в дію.
Зміна тарифів оформлюється додатковою угодою підписаною Сторонами. У випадку неповернення підписаної
додаткової угоди протягом 10 діб, тарифи вважаються узгодженою Сторонами і підлягають сплаті.

5. Відповідальність сторін
5.1 У разі прострочення виконання грошових зобов’язань, Замовник повинен сплатити на користь Виконавця за
кожний день прострочення платежу пеню в розмірі 0,1% з простроченої суми, але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, яка діяла в період за який сплачується пеня.
5.2 За невиконання або затримку більш ніж на 24 години робіт, передбачених цим Договором, Виконавець сплачує
Замовнику пеню в розмірі 0,1% з простроченої суми, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку
України, яка діяла в період за який сплачується пеня.
5.3 У рази недотримання Замовником п.3.3 , п.3.4 и п.3.5 цього Договору, Виконавець відповідальності не несе.
5.4 У разі прострочення виконання грошових зобов’язань більше ніж на 30 календарних днів Виконавець має право
на призупинення надання послуг по цьому Договору та відновлює надання послуг на наступний день після
остаточного погашення заборгованості.
5.5 Спори за договором між Сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів. Спори, пов'язані з
пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення. Якщо Сторони не
дійшли згоди, спори вирішуються в судовому порядку.
5.6 Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили
(дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та
оплату послуги відповідно до умов цього договору.
6. Термін дії, пролонгація то розірвання Договору
6.1 Договір діє з « __ » « ___________ » 201_ р. до « ___ » « _____ » 201_ р і набирає чинності з дня його
укладення, але в любому випадку до повного виконання обов’язків по цьому Договору.
6.2 Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін та оформлюється додатковою
угодою до Договору. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку.
6.3 Договір вважається таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із
сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд.
6.4 Договір може бути розірваний в односторонньому порядку у разі грубого порушення умов Договору однією із
Сторін. Дострокове розірвання Договору не Звільняє Замовника від сплати за вже виконані Виконавцем послуги и
передбачені Договором штрафні санкції :
7. Інші умови
7.1 Згідно окремих заявок Замовника Виконавець додатково здійснює вивезення будівельних відходів, листя та
інших видів відходів, що дозволені для розміщення на полігоні ТПВ. Порядок вивезення, оплата та строки надання
таких послуг погоджуються сторонами додатково.
7.2 Відповідальна особа Замовника
(прізвище, ім’я та по-батькові, посада, тел./моб.)
7.3 Сторони зобов’язані повідомляти один одного про зміни своєї юридичної та фактичної адреси, номерів
телефонів, банківських реквізитів, статусу платника податків та інших змін протягом 3 (трьох) календарних днів з дати
настання вказаних змін.
7.4 Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається
у Замовника, другий – у Виконавця.
7.5 ТОВ «ЕК «Гранік» має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.
__________ є _______________________________

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «ЕК «Гранік»
Юр. адреса: 69002, м.Запоріжжя, вул.Глісерна,14-А
Пошт.адреса: 69104, м.Запоріжжя, вул. Чумаченка,
30-Б, оф.6
р/р 26001202518002 в ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк»
м.Запоріжжя
МФО 313399
р/р 26003640213800 в АТ «УкрСиббанк» м.Київ
МФО 351005
ЄДРПОУ 23855037
ІПН 238550308268 Свід. плат. ПДВ № 11538340
Тел. (061)217-38-57, т/ф.(061)218-55-05
E-mail: info@granik.com.ua

Директор ________________Г.В.Дубов
м.п.

ЗАМОВНИК
____________________
Юр. адреса:
Пошт. адреса:
р/р
МФО
ЄДРПОУ
ІПН
Св-во плат. ПДВ №
Тел.
E-mail:

______________________________________

м.п.

Додаток № 1
ДО ДОГОВОРУ № __/1__ від “ ___ ” ________ 201__ г.
НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Найменування об’єкту
Адреса установки
м.Запоріжжя,
контейнерів
Ємність контейнерів,
куб.м
Кількість контейнерів, шт.
Вартість вивозу 1
контейнера з ПДВ, грн.
Графік вивозу

ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

ТОВ «ЕК «Гранік»

________________________

Директор ________________Г.В.Дубов

___________________________

м.п.

м.п.

