
Товариство з додатковою відповідальністю 
«ЛНІПРОКОМУНТРАНС»

Аб

ДОГОВІР № 2156

про надання послуг
з вивезення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ)

м. Дніпро

Товариство з додатковою відповідальністю «Дніпрокомунтранс», що має статус платника податку на прибуток на 
загальних підставах, пойменоване надалі «Виконавець», в особі Директора Лубинського Валерія Олександровича, який діє на 
підставі Статуту, з одного боку, та КЗО "НВК №144 "Спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії 
єврейського- народу, єврейських традицій-дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради, 
пойменоване надалі «Споживач», що має статус бюджетної організації в особі Директора Краснової О.Л, який(яка) діє на 
підставі Статуту, з іншого боку, уклали договір про нижченаведене: и

І.Предмет договору
1.1. Виконавець зобов’язується надати послуга з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, надалі ТПВ, відповідно до 
адреси об’єктів і періодичності вивозу, заявлених в довідці про дислокацію, а Споживач зобов'язується прийняти ці послуги та 
оплатити їх на умовах даного Договору.
1.1. Дні вивезення ТПВ: понеділок,вівторок,четвер,п'ятниця;червень, липень, серпень- 2 рази на тиждень 
(вівторок,п'ятниця).

2. Ціна та сума договору.
2.1. Ціна та сума договору складає 11 143,44 грн. з урахуванням ПДВ 20%.(Одинадцять тисяч сто сорок три грн. 44 коп)

3. Обов'язки Споживача
3.1. Споживач зобов'язується:
3.1.1. Оплатити Виконавцю послуги з вивезення та захоронення ТПВ, у порядку і терміни, що зазначені в ст. 5 даного Договору.
3.1.2. Надати Виконавцю копію свідоцтва про державну реєстрацію (витягу, виписки), копію свідоцтва платника ПДВ чи єдиного 
податку, копію довідки з Єдиного Державного Реєстру Підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
3.1.3. Представити Виконавцю довідку про дислокацію об'єктів, що обслуговуються, з зазначенням розрахункових одиниць об’єму 
послуг.
3.1.4. Погодити з Виконавцем необхідну кількість стандартних контейнерів (сміттєзбиральників) місткістю 1,1 м3 для збирання 
ТПВ, а також місце їхньої установки. Не змінювати в односторонньому порядку погоджене з Виконавцем місце дислокації 
контейнерів та їх кількість.
3.1.5.Забезпечити збереження ТПВ в технічно справних стандартних контейнерах місткістю 1,1 м3, (євроконтейнери) повинні 
вільно пересуватися по майданчику на своїх колесах та мати справно діючу кришку.
3.1.6. Завантажувати ТПВ у контейнер не вище його верхнього краю і не більш 300 кг, та не допускати примусового 
трамбування ТПВ у контейнері.
3.1.7. Забезпечити вільний під'їзд спецавтотранспорту до контейнерів у будь-яку пору року, а також освітлення в темний час доби.
3.1.8. Утримувати в чистоті майданчики біля контейнерів. Після розвантаження контейнерів очистити їх від залишків ТПВ, 
промити і при необхідності продезінфікувати.
3.1.9. Не допускати складування разом із ТПВ в контейнерах та на майданчиках біля них, ремонтних відходів, рідких нечистот, 
великогабаритних відходів та небезпечних відходів які створюють або можуть створити значну небезпеку для 
навколишнього природного середовища або здоров'я людини та потребують спеціальних методів і засобів поводження 
з ними та відповідно до вимог санітарного законодавства повинні передаватися спеціалізованим підприємствам, що 
одержали ліцензії на здійснення операцій у  сфері поводження з небезпечними відходами.
3.1.10. Дотримуватися «Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070.
3.1.11. Щомісяця, протягом двох робочих днів наступного місяця, підтверджувати виконання Виконавцем своїх договірних 
зобов'язань шляхом підписання акта виконаних послуг.
3.1.12. При зменшенні обсягів вивезення ТПВ, розрахованих у п.5.6 даного Договору, Споживач зобов'язується надати про це 
лист, погоджений з санітарно-епідеміологічною службою.
3.1.13. Не рідше, ніж один раз на місяць направляти свого представника для проведення звіряння взаємних розрахунків за даним 
Договором. При неявці представника Споживача на. звіряння до 5 числа наступного місяця, виконані послуги і суми, нараховані за 
них, вважаються підтвердженими Споживачем.

4. Обов'язки Виконавця
4.1. Виконавець зобов'язується:
4.1.1. Виконувати вивезення та захоронення ТПВ з об'єктів Споживача відповідно до довідки про дислокацію, маршрутів і 
графіків погоджених з Споживачем в обсягах, зазначених у п.5.6 даного Договору.
4.1.2. Дотримуватися «Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 грудня 2008 р. № 1070.

5. Вартість послуг і порядок розрахунків
5.1. Тарифи на послуги з вивезення та захоронення ТПВ встановлені Рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської міської 
Ради від 31.08.2011 р. № 1147 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення (збирання, перевезення), утилізації або 
захоронення твердих і великогабаритних? побутових відходів для всіх груп споживачів» зі змінами, що затверджені Рішенням 
виконавчого комітету Дніпропетровської міської Ради від 16.04.2014 р. № 177.
5.2. Кількість ТПВ, що підлягає вивезенню за даним Договором, визначаєгься на підставі норм, затверджених Рішенням Сесії 
Дніпропетровської міської Ради V скликання від 28.11.2007 р. № 25/25 «Про затвердження норм утворення ТПВ для житлових 
будинків територіальної громади м. Дніпропетровська незалежно від форм власності та для підприємств невиробничої сфери» чи 
по фактичному накопиченню ТПВ (але не менш затверджених норм утворення).
5.3. Оплата послуг здійснюється Споживачем шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця не 
пізніше 5 (п’яти) банківських днів після підписання акту виконаних робіт за попередній місяць.



5.4 При наявності неоплаченого боргу Споживача по раніше діючих між Сторонами договорах, сума боргу зараховується до нового 
договору на день його укладення та оплачені Виконавцю суми направляються на погашення заборгованості Споживача до повної її 
сплати по попередньому договору, не зважаючи на призначення платежу у платіжних документах Споживача.
5.5 У випадку зміни ціни послуг, діючих тарифів чи підвищення коефіцієнтів до них -  Виконавець зобов'язується повідомити за 

ЗО календарних днів Споживача про зміну вартості виконуваних послуг. При відсутності письмових заперечень Споживача 
протягом 10 робочих днів з моменту одержання такого повідомлення, нова вартість виконуваних Виконавцем послуг, 
вважається погодженою і підтвердженою Споживачем.

5.6 Розрахунок обсягу послуг, виконуваних Виконавцем за даним Договором:

Об’єкт Кількість 
контейнерів, шт.

Об’єм, 
м 3

Вартість 1 м3,
гри.

Сума, грн.

м. Дніпро, вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 
буд.1 1(один) 184,80 50,25 9 286,20

ПДВ 20% 1 857,24
Разом, загальна вартість робіт 11 143,44

6 Відповідальність сторін 4
6 .1 За невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору сторони несуть відповідальність відповідно до чинного 

законодавства України.
6.2 Відповідальність Виконавця: *.

6.2.1 У випадку невиконання Виконавцем робіт з вивезення ТПВ відповідно до дислокації, за умови оплати Споживачем 
послуг Виконавця, Виконавець сплачує Споживачу штраф у розмірі 2 %  (два відсотки) від вартості фактично не 
зроблених робіт з вивозу ТПВ за умови наявності двостороннього акта між сторонами, а також відшкодовує 
Споживачу витрати, понесені їм на вивезення ТПВ (в обсягах, не виконаних Виконавцем робіт) за умови наявності 
документації, що підтверджує самовивезення та захоронення ТПВ.

6.2.2 Факт невиконання Виконавцем робіт відповідно до умов даного Договору підтверджується двостороннім актом, для 
складання якого уповноважений представник Споживача викликає уповноваженого представника Виконавця 
телефонограмою в день порушення Виконавцем договірних зобов'язань. В акті вказуються терміни, види і показники 
порушень договірних зобов'язань Виконавця. Складання акта в однобічному порядку не допускається.

6.2.3 Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання договірних зобов'язань відповідно до ст.4 даного 
Договору у випадку порушення Споживачем термінів і порядку розрахунків, а також у випадку невиконання чи 
неналежного виконання Споживачем своїх договірних зобов'язань.

6.3 Відповідальність Споживача:
6.3.1 У випадку несвоєчасної та/або не повної оплати Споживачем послуг з вивезення та захоронення ТПВ, Споживач 

зобов'язаний оплатити Виконавцю суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час 
прострочення, а також 3% (три відсотки) річних від простроченої суми.

6.3.2 У разі порушення Споживачем строків оплати отриманих послуг, передбачених пунктом 5.3. договору, із Споживача 
стягується пеня у розмірі 0,1 % вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день 
прострочення, а за прострочення понад ЗО днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної 
вартості.

6.3.3 Оплата Споживачем штрафних санкцій Виконавцю не звільняє Споживача від виконання фінансових зобов'язань за 
цим Договором.

6.4 У разі відсутності ТПВ у контейнері Споживача на узгоджений час вивозу послуга вважається наданою у повному обсязі.
6.5 Сторони звільняються від відповідальності за не виконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у 

випадку настання форс-мажорних обставин -  надзвичайних і непередбачених подій, що знаходяться поза контролем і 
волею сторін. Форс-мажорними обставинами визнаються: воєнні дії, страйки, цивільні безладдя, стихійні лиха, 
екстремальні погодні явища, рішення державних органів і органів місцевого самоврядування чи інші причини, що не 
залежать від волі якої-небудь зі сторін.

6.6. Форс-мажорні обставини підтверджуються відповідними довідками уповноваженими державними органами.
7 Додаткові умови

7.1 Усі суперечки, що виникли при виконанні цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів, а при не досягненні 
згоди -  у Господарському суді Дніпропетровської області.

7.2 У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством.
7.3 Усі зміни і доповнення в даний Договір вносяться тільки за згодою сторін і в письмовому виді.

8 Термін дії Договору
8.1 Даний Договір вважається укладеним з моменту його підписання і дійсний з 01.01.2017 до 31.12.2017 р. згідно ст. 631 

ЦКУ та ст. 180 Г осподарчого кодексу У країни.
8.2 Договір складений у двох екземплярах, кожний з яких має однакову юридичну чинність, по одному для кожної із сторін.
8.3 Кожна із сторін вправі в будь-який час достроково відмовитися від виконання даного Договору, попередивши іншу 

сторону за 14 (чотирнадцять) днів у письмовій формі. Споживач не має права достроково розірвати даний Договір при 
наявності непогашеної заборгованості.

8.4 Споживач не має права достроково розірвати даний Договір при наявності непогашеної заборгованості за отримані 
Послуги.

Прикінцеві положення.
З Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів та витягами із законодавства про відходи, санітарними 

нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів Споживач вважається 
ознайомлений з моменту підписання цього договору.

9 Юридичні адреси
СПОЖИВАЧ

КЗО "НВК №144 ''Спеціалізована школа з пог либленим вивченням 
івриту,історії єврейської о ішроду.ифсііськнх традицій-дошкільний 

навчальний.'заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради 
49101 м. Дніпро, вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, буд.1 

код ЄДРПОУ 23067811
п/р 35410001049528 у 1 У ДКСУ Дніпропетровської області 

МФ0805012 
Тел. 32-27-17, 32-27-18

Директор__ V I . . іКраснова О.Л

і  банківські реквізити сторін
ВИКОНАВЕЦЬ

ТДВ «Дніпрокомунтранс»
49107, м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд.26, 

п/р26001010100026 у ПАТ Укрсоцбанк>ьКйїв, 
МФО 30002 

код ЄДРПОУ 02128)
ІПН 021281504023/стдот вб Ле 100342702, 

тел. (056) 776-57-71,' 776-57-63 
Факс (056) 776-56-61

Директор В.О. Лубинський


