
.пронадан"""""rf :l1:i"**J"'.1}rтовимивiдходами
(вивiз та захоронення побутових вiдходiв)

м. Охтирка tr аf 2021 року

ДОЧIРН€ ПIДПРИ€МСТВО <ВЕРП> ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦДЛЪНIСТЮ
(ВОДОТОРгприлАД>>, в подальшому "Виконавець", в особi директора Зюзi Геннадiя Васильовича,
цо дiе на пiдставi Статуту, з однiсi сторони i Охтирська заfальноосвiтня школа I-III сryпенiв Лъ 1
ОхтирськоТ MicbKoT ради CyMcbKoi областi, в особi директора Шульженко Iннеси ДнатолiТвни , в
гIодiLльшому ,,Споживач", що дiс на пiдставi CTaT)zT),, з другоТ сторони уклали цей договiр про наступне.

1.Предмет договору
1.1. Виконавець зобов'язуеться надавати послуги з поводження з побутовими вiдходами

( вивезення та захQронення побутових вiдходiв (код за {К 021-2015 : 90510000-5 Утилiзацiя,
видaL,Iення смiття та поводження зi смiттям), що накопичуються в нежитловому примiщеннi
за адресою м. Охтирка, вул. Перемоги,2 ), а Споживач зобов'язусться своечасно та в повному
обсязi оплачувати лослуги за встановленими тарифами у строки i на умовах, передбаче""* ц"й
договором (далi - послуги).

1.2, Виконавець визначений вilконавцем послуг на
ОхтирськоТ MicbKoi ради Nч 46 вiд 08.04.2021 р. кПро
визначення виконавця послуг з вивезення побутових
територiальноТ громади>.

1.3. За цим !оговором сторони керуються Законом УкраiЪи <Про вiдходи>, Правилами
благоустрою м. Охтирка, Законом УкраТни <Про житлоuо - поrупЪ"lьнi послуги,i По.ruповою вiд 26
липня 2006 року лъ 10l0 кпро затвердження Порядку формування тарифiв на послуги з поводження з
побутовими вiдходами>), постанова вiд 10 грудня 2008 року м l070 ,iПро .uru"рдження Правил
надання послуг з поводження з- побутовими вiдходами>, IJивiльним кодексом Украiни, порматив"о -
законодавчими актами у сферi поводження з вiдходами.

2. Перелiк послуг

2,1. Виконавець надас Споживачевi послуги з вивезення та ?ахоронення Тпв на полiгонi Тпв за
попередньо отриманими т,L]lонами вiд Споживача, якi вiдповiдають класифiкацiТ наявних вiдходiв.

2.2. Послуги з вивезення ТПВ надаються за контейнерною схемою. В разi вiдсутностi успоживача контейнера для Пв або не придбання у Вико*rавця талонiв на контейнерний вивiз Тпв *
послуги не надаються.

2.З. ДllЯ вивезеннЯ ]пв 3 контейнерною схемоЮ використовуються технiчно справнi
контейнерИ мiсткiстю о5 куб. MeTpiB, що належать едQ2цивачевLу тому числi для роЪдiльногозбирання,зокрема,таких ТПВ :

пoлiмеpнiвiДхoДи(ПЕTбyтилКИ)-кoнтейнеpiвмiсткicтю
(споживачевi, вицонавцевi-зазнач ити );

мlсткlстю - куб. MeTpiB,
(споживачевi, виконавцевi-зазначити);

пiдставi Рiшення виконавчого KoMiTery
введення в дiю рiшення конкурсноТ KoMiciT з
вiдходiв на територii Охтирськоi MicbKol

па[lр - \ контейнерiв
що н€LГIежать 

-
кольоровI метЕLли -

що HzL.IeжaTb

MlcTKlcTK) куб. MeTpiB,
(споживачевi, виконавцевi-зазначити);

(споживачевi, виконавцев i-зазначити) ;

контейнерiв мiсткiстюорганlчна речовина, що с у складi побутових вiдходiв
куб.метрiв, що нutлежать *

вторинна сировина, що с у складi побутових вiдходiв
куб.метрiв, що належать _

небезпечнi вiдходи у складi ТПВ

HzIJleжaTb

(споживачевi,' виконавцев i-зазначити) ;

контейнерiв мiсткiстю
(споживачевi, виконавцевi-зазначити);

куб.метрiв, що



(назва та мiсцезнаходження пiдприемства, що одержало лiцензiю на здiйснення операцiй усферi поводження з н9безпечними вiдходами). ' 
t

2.4. Виконавець вивозить ТПВ за контейнерною схемою пiсля отримання заявки вiд Споживача
по телефону 099-458-9l -1 0.

2.5. Передача небезпечних вiдходiв у складi Тпв (лампи люмiнесцентнi, батарет акумуляторнi цiлi
чи розламанi i т.д.)здiйснюсться

едоживачем (Споживачем чи Виконавцем - зазначити) вiдповiдно до вимог санiтарного
законодавства спецiалiзованим пiдприсмствам, що одержаJIи лiцензii на здiйснення операцiЙ у сферi
поводження з небезпечним и вiдходам и.

2.6. Завантаження повних контейнерiв з ТПВ здiйснюеться у спецiально обладн аний для цього
транспортний засiб - Виконавцем при yMoBi забезпечення Споживачем вiльного пiд'iЪду до
контейнерiв в буль - яку пору року.

2.'l . Тип та кiлькiсть спецiально обладнаних для цього транспортних засобiв, необхiдних для
перевезення вiдходiв, визначаються Виконавцем,

3. ВизначенIIя BapTocTi послуг

З.1. Сума .Щоrовору становить 1062В грн.04 коп. у тому числi пдв 1 77\ грн.34 коп.
З. 2. Згiдно з рiшенням виконавчого KoMiTeTy ОхiирськоТ MicbKoT рад и вiд)t J2.2020 року ЛЪ 174

,,Про внесення змiН до рiшеннЯ виконавчоГо KoMiTeTY Охтирськоi MicbKoi ради вiд zц.оi.zоig року ЛЪ
89 ,,ПрО встановлеНня тарифiВ шляхом коригування на послуги з поводження з побутовими
вiдходами для населення, бюджетних установ та iнших споживачiв MicTa, якi надаються Ш кВерп>тов <<водоторгприлад>" тариф на вивизення та захоронення Тпв за 1 куб, метр становить
171,42 грн.

4. Вимоги до якостi послуг
КритерiеМ якостi послуГ з вивезеннЯ побутовиХ вiдходiв с дотримання графiка вивезення побутових
вiдходiв, правил надання послуг з поводження з побуто""r, uiд*одами,-iнших вимог законодавства
щодо надання послуг з вивезення побутових вiдходiв.

5. Оплата послуг
5,1,"Споживач"виходячИзcBoixпотреб, оплачуСBapTicTbталонiвнавивiзтазахороненняТПВ,

одержус ix i при вивозi поступово повертае водiю a.r"цuuiоrобiлf ,,Виконавця''.
5,2, Послуги оплачуються Споживачем ,rвиконавцю" по безготiвковому розрахунку протягом

трьох банкiвських днiв згiдно виписаного Виконавцем ра}унку та акту здачi - прийняггя
виконаних робiт (наданих послуг) в яких зазначасться об'ьм та сума до сплати.

5,з, У разi змiнИ BapTocTi послуг, Виконавець повiдомляе не пiзнiше нiж за З0 днiв про цеспоживачевi iз зазначенням причин i вiдповiдних обrрунryвань та проводить перерахунок за
придбанi, ,L,Ie не використанi талони з моменry введення в дiю новихъарифiв шляхом укладання
додатковоТ угоди.

6.1. Споживач мас право на: 
6, Права та обой'язки споживача

6. l .1. одержання достовiрноi та своечасноi iнформацii про послуги
з вивезення та захоронення ТПВ, зокрема про ix BapTicTb, загальну суму мiсячноi плати, структуру
тарифiв, норми надання послуг i графiк вивезення 

'обуrо""* 
вiдходiв;-

6,1,2, усунення Виконавцем недолiкiв у пuлuпri послуг у п'ятиденний строк з моменту
звернення Споживача;

6.1.3. переВiрку станУ дотримання критерiТв якостi послуг;

6.2. Споживач зобов'язусться:
6,2,1, укласти договiр на послуги з поводження з побутовими вiдходами, пiдготовлений

Виконавцем,
6,2,2, надавати Виконавцю телефонну заявку (099-458-91-10) на вивiз та захоронеIlня ТПВ тiльки

за наявностi талонiв на вiдповiдний об'см ТПВ;
6,2,3, сприяти Виконавцю у наданнi послуг в обсязi та порядку, передбачених цим договором;
6.2.4. визначити разом з Виконавцем мiсце розташування контейнерного майланчика, створювати

умови для вiльного доступу до нього в будь-яку пору року;
6,2,5, облаДнати контеЙнерниЙ майданчиК та утримуВати його у належному caHiTapHoMy cTaHi;

\



г

6.2.6. не допускати складування в контейнерах з ТПВ
вибулхонебез печн их речовиry, великогабаритних вiдходiв

6.2.7 . у разi встановлення контейнерiв для роздiльногозгiдно виставлених контейнерiв,

рiдких вiдход iB, самозаймистих,
та ремонтних вiлходiв;
методу збирання ТПВ викидати вiдходи

7. Права та обов'язки Виконавця
имагати вй Споживача:

вiдповiдальностi за невиконанн я або часткове невиконання
невиконання е наслiдком форс-мажорних обставин (обставин

цього договору

ДО З1 грудця 2021 року.

-11/, L l, ооладнати контейнернi майданчики та забезпечуйr" уrр"rання у належному caHiTapHo-*Т',Ч"У*:::l_y::il:оl" (контеЙнера), 
то n"p"Oyubru у власностi С поживача 

17. 1 2 заб езп.,пу* u," р;;; i;";; ; а;;;# ;;;;;Ё;;;ЖЖffifi ;'#;Ж:iff;" роздiльногометоду збирання побутових вiдходiв;
J2. Виконавець зобов'язyсться:
J,2,7 надаВати послуГи вiдповiдНо до вимоГ законодавСтва про вiдходи, санiтарних норм iправил, Правил надання послуг з поводження з побутоuими вiдходами, ruruaро*"пих КабiнетомMiHicTpiB Украiни, та цього договору;
],2,2, обладнати контейнернi майданчики та забезпечувати утримання у належному caHiTapHo-технiчному cTaHi контейнерiв та контейнерних майданчикiв у разi перебування ix у власностiВиконавця;
7,2,З, перевозити вiдходи спецiально обладнаними для цього транспортними засобами;7,2,4, пiсля отримання талонiв *,u ur"Ёa"ппя та захоронення ТПВ та заявки вiд Споживача,дотримуючись графiка руху по маршруту свосчасно вивозити та напежним чином проводитизахоронення ТПВ на полiгонi ТПВ MicTa.
] ,2,5, навиМогу СпожИвачu *ruouuurri ."осчасну та достовiрну iнформацiю про тарифи на наданняпослуг, умови оплати, графiк вивезення Тпв, ознайомити з Правилам" *ou'n" ll.,слуг з поводженняз побктовими вiдходами та витягами iз законодавства про вiдходи;

7,2,6, усувати факти порушення вимог щодо забез.r"r""rr" належноi якостi послуг та вести облiкпретензiй, якi пред'являс Споживач у зв'язку з невиконанням умов цього договору;

} Р,rул":,ra:j* 
HicTb сто pi н. за нев ико н ан ня умо в до гов о ру

9 l ? ,u вiдсутнiсть пiд'iЪду до контейнерного майданчика;

';' 
j_ 

]," 
необгрунтований в иклик rрu""'Ьрrу В иконавця(вiдсутнiсть {алонiв тощо)

8,2,1, своечасне вивезе,r"" ТПý 
"fr-ок 

обумовлений цим лог9вором тамаршрутi; графiком роботи на

В.2.2. ненаДання або надання не в повному обсязi послуг;
8,2,З, невиконання зобов'язань, визначених цим договором, якщо це не пов'язано з неповноюоплатою Споживачем послуг.

9.Розв'язання спорiв
9.1. Yci спори за дого.вором мiж сторонами розв'язуютiся шляхом проведення переговорiв. Вразi, якщо сторони не цi!шли згоди, у судовому порядку.

_j_lr'.i"|*"Х"J#Н:Ъ "ред'яuлеrп"Й пр.r.нзiи, MoiyTb розв,язуватися в досудовому порядку

9,3 Виконавець звiльняеться вiд вiдповiдальностi за невиконання своТх обов'язкiв в разiвiдсутностi у,,С пожи вача " талонiu nu по"r.i""й;;; }ь
10. Форс-малсорнi обставини

l0.1, Сторони звiльняються вiд
зобов'язань за цим договором, якщо це
непереборноТ сили).

l0,2, Пiд форс-мажорними обставинами розумiються обставини, якi виникли в результатiнепередбачених сторонами подiй надзвичайного характеру, що в}0,Iючають пожежi, землетруси,повенi, зсуви, iншi стихiйнi лиха, вибухи, вiйну або вiйсiковi дii, страйк, блокаду, пошкодженнямереЖ стороннiми юjидичними чи фiзичними особами тощо. !оказом настання форс-мажорнrтхобставин с документ Торгово-промисльвоi,палати або iншого компетентного органу.

11.строк дii, умови продовжецня та припинення дiт
l l ,1, Щоговiр набувас чинностi пiсля пiдписання Сторонами i дiе



l

l

l
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1 1,З, Виконавець послуги ма€ право розiрвати договiр в односторонньому порядку у разi, якщоСложивач Продовжус не сплачувати забЪргованiсть au no","y., uiдпо"iд*rо До договору, пiсляотриманнЯ претензii вiД ВиконавцЯ протягоМ з0 кirлендарниХ днiв, та не уклаВ договiрРеСТРУКТУРИЗаЦii ЗабОРГОВаНОСТi, абО СУМаяку. BiH сплачус не вiдповiдu. ,opruno 
"к oyn, .*"*Ы"",рiшенням виконавчого KoMiTery ОхтирЪькоi MicbKoi ради.

12. Прикiнцевi положення
12,1, С_пори та розбiжностi, що можуть виникнути пiд час надання послуг, якщо вони не будутьузгодженi шляхом переговорiвяп,tiж сторонами, вирiшуються в судовому порядку.|2,2, L\ей договiр скJIадено У дuЪ* примiрчrикаХ, Що мають однакову юридичну сйлу. Один зпримiрникiв зберiгасться у споживача, другий - у виконавця.

стороною.
У разi розiрвання договору

про розiрвання догоtsору.

13. i. Споживач погоджуеться на
порушуючи чинне законодавство.

дiя договору припинясться шляхом розiрвання за:
взаемною згодою cTopiH;
рiшенням суду на вимоry однiсi iз cTopiH у разi порушення iстотних умов догоВорУ другою

зобов'язанНя припиняЮться З моменry досягнення домовленостi

13. Iншi умови
передачу його персонu"rь"иi даних TpeTiM особам, не

14. Прикiнцевi положення
14.1. I]ей

примiрникiв
договlР складено у двох примiрниках, що мають однакову юридичну силу, Один ззберiгаеться у Споживача, другий * у Виконавця.

15. Юридичнi адреси

Споживач
Охтирська загальноосвiтня
Школа I-III ступенiв Л} 1
Охтирськоi MicbKoТ ради
CyMcbKoi областi
42700 Сумська область, м. Охтирка
вул. Перемоги,2
р/р UA3 782 0 1'7 20З 44210005000033 8 l2
банк Щержказначейська служба УкраiЪи
м.Киiв, МФо 820172
едрпоу 2291710з
Тел, 05446-2-20-80

Пiдписи ёhорiн

виконавець

Шульженко I.A.
печатки)

та реквiзити cTopiH
q

Виконавець
ЩI] <<Верп>> ТОВ <<Водоторгп рI1.1ад)>

У709, м. Охтирка, вул. ЯрЪславського,15
мФо зз7546
р/р UA 65ЗЗ 75460000026000060280990
в СФ_ПАТ КБ <Приват Банк> м. Охтирка
Код З2413898
Тел.066-104-44-7'7

laа! Г.В,Зюзя
тки)
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