
Виконавець _______________                          1                          Замовник _________________ 

Договір №________ 

на надання послуг з вивезення будівельних та великогабаритних відходів 

м. Кропивницький                                                                         «__»____________202_ року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОСТАЙЛ» (надалі – 

Виконавець), в особі директора Домбровської Олени Вікторівни, яка діє на підставі статуту, 

з однієї сторони, та 

__________________(надалі – Замовник), в особі директора, яка діє на підставі____________ 

(статуту, довіреності),  з другої сторони, а разом – Сторони, уклали договір про надання послуг 

з вивезення будівельних та великогабаритних відходів (надалі – Договір) про нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Відповідно до Договору Виконавець зобов’язується надати послуги з вивезення 

будівельних та великогабаритних відходів 4 класу небезпеки (надалі – Відходи), а Замовник 

зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги (надалі – Послуги). 

2. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

2.1. Послуги за Договором надаються Виконавцем на підставі отриманих Заявок про надання 

Послуг від Замовника (Додаток 1 до Договору). Замовник має право подавати Заявки як у 

письмовій формі так і за допомогою електронної пошти, засобів телефонного зв’язку, що 

визначені в  п.  10 Договору в порядку, визначеному п. 9.8. Договору. 

2.2. Після отримання Заявки Замовника формується графік вивезення Відходів. Надання 

Послуг буде здійснюватись відповідно до затвердженого Сторонами графіку вивезення 

Відходів. 

2.3. Об’єм Послуг за Договором складає 1 вивезення Відходів 1 раз в 3-7 днів. 

2.4. Виконавець встановлює необхідну кількість контейнерів для Відходів об’ємом 7,5 м3 

(надалі – Контейнери) відповідно до погодженої Сторонами дислокації. Кількість 

Контейнерів, місця їх розташування (дислокація) та графік вивезення Відходів визначаються 

Сторонами у Додатку 2 до Договору. 

2.5. Виконавець здійснює передачу необхідної кількості Контейнерів Замовнику у тимчасове 

користування після надходження попередньої оплати на поточний рахунок Виконавця згідно 

з п.4.5. Договору. Факт передачі Контейнерів супроводжується підписанням Акту прийому – 

передачі Контейнерів № 1 (Додаток 3 до Договору) в порядку, визначеному п. 9.8. Договору.  

2.6. Вивезення Відходів здійснюється на сміттєзвалище, що знаходиться за адресою: 

Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Байкальська, 124.  

2.7. Послуги можуть бути обмежені або не надані в строки обумовлені Договором, у разі 

виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор) або з причин, вказаних в п. 3.2.4. 

Договору. 

2.8. У випадках знищення Контейнерів або приведення їх у стан, непридатний для подальшої 

експлуатації, Виконавець робить заміну таких Контейнерів у порядку, визначеному п. 6.4. 

Договору. При цьому зміна Контейнерів супроводжується підписанням Акту прийому-

передачі Контейнерів № 1. 

2.9. Контейнери можуть встановлюватись лише на поверхнях з твердим асфальтовим 

покриттям. 

2.10. У випадку закінчення строку дії Договору або дострокового розірвання Договору, 

Виконавець зобов’язаний протягом 1 (одного) дня повернути Контейнери, передані 

Виконавцю за Актом прийому-передачі Контейнерів № 1, в справному стані, з урахуванням 

нормального фізичного зносу за період користування, а також у чистому вигляді та без 

Відходів.  

2.11. Підтвердженням повернення Контейнерів є належно оформлений та підписаний 

Сторонами Акт прийому-передачі Контейнерів № 2 (Додаток 4 до Договору) в порядку, 

визначеному п. 9.8. Договору.  

2.12. Якщо Контейнер, який повертається Виконавцю, заповнений Відходами, Замовник 

зобов’язаний оплати Послуги з вивезення такого Контейнера. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Виконавець зобов’язується: 
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3.1.1. надавати Послуги своєчасно, якісно, з дотриманням умов Договору та вимог 

законодавства України; 

3.1.2. дотримуватись вимог природоохоронного законодавства, санітарних норм і правил 

України під час надання Послуг; 

3.2. Виконавець має право: 

3.2.1. отримувати від Замовника оплату вартості Послуг у строк та на умовах, передбачених 

п. 4 Договору; 

3.2.2. припинити/зупинити надання Послуг у разі їх не оплати Замовником або оплати не в 

повному обсязі, а також у випадку порушення Замовником умов Договору; 

3.2.3. Виконавець має право за виникнення потреби залучати третіх осіб до надання Послуг 

за Договором. У такому випадку Виконавець несе відповідальність перед Замовником за дії 

залучених третіх осіб; 

3.2.4. у випадку обмеженого доступу спецавтотранспорту Виконавця до місць розташування 

Контейнерів з Відходами, а також порушенням Правил експлуатації Контейнерів (Додаток 5 

до Договору), Виконавець має право не вивозити Відходи та/або не замінювати Контейнери 

до моменту вчинення Замовником відповідних дій, передбачених п. 3.3.2., п. 6.2. Договору; 

3.3. Замовник зобов’язується: 

3.3.1. без узгодження з Виконавцем не переміщувати Контейнери і не змінювати місця їх 

розташування (дислокацію); 

3.3.2. забезпечити вільний під’їзд спецавтотранспорту Виконавця по вулиці і на території 

підприємств (установ, будинків) до місця знаходження (дислокації) Контейнера з Відходами. 

За наявності обставин, що обмежують вільний під’їзд спецавтотранспорту Виконавця до 

Контейнерів (проведення ремонтних або будівельних робіт, неправильне паркування 

транспортних засобів, захаращення відходами або чим-небудь іншим під’їзду і території 

навколо Контейнера) Замовник повинен негайно повідомити про це Виконавця для 

узгодження Сторонами строків та умов вивезення Контейнера(ів), доступ до якого(их) 

обмежений; 

3.3.3. своєчасно оплачувати вартість Послуг Виконавця; 

3.3.4. забезпечити завантаження третіми особами (власниками відходів) Контейнерів 

Відходами власними силами з дотриманням Правил експлуатації Контейнерів; 

3.3.5. забезпечити використання Контейнерів виключно під Відходи і нести за невиконання 

цього обов’язку відповідальність, передбачену Договором та в порядку, передбаченому 

законодавством України;  

3.3.6. власними силами здійснювати розвантаження Контейнерів, заповнених з порушенням 

умов даного Договору; 

3.3.7. утримувати в чистоті зовнішню поверхню Контейнерів; 

3.3.8. забезпечити збереження Контейнерів, переданих Замовнику по Акту прийому-передачі 

Контейнерів № 1 згідно з п. 2.5. Договору; 

3.3.9. відшкодувати Виконавцю вартість знищених або пошкоджених Контейнерів згідно з 

актом про заподіяння шкоди, відповідно до п. 6.4. Договору; 

3.3.10. повернути Контейнери Виконавцю відповідно до умов Договору. 

3.4. Замовник має право: 

3.4.1. вимагати від Виконавця надання Послуг в повному обсязі, в строки і на умовах, 

визначених Договором; 

3.4.2. отримувати необхідну, доступну та своєчасну інформацію, що стосується надання 

Послуг за Договором та виконання Договору. 

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

4.1. Вартість Послуг Виконавця з вивезення 1 (одного) Контейнера з Відходами складає       

3 000 (три тисячі) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ.  

4.2. Вартість вивезення Контейнера іншого об’єму або вивезення Контейнерів понад кількість 

вивезень (ходок), погоджену Сторонами у п.2.3. Договору, або вивезення Контейнерів з інших 

об’єктів (адрес дислокації) визначається окремо у додаткових угодах до Договору. 

4.3. У разі замовлення трьох і більше Контейнерів, діє знижка 500 (п’ятсот) гривень 00 копійок 

за 1 (одне) вивезення Відходів. 

4.4. Початок надання Послуг – «__» _______________ 202_ року. 
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4.5. Не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до початку надання Послуг, 

передбаченого п.4.1. Договору, Замовник сплачує Виконавцю гарантійний платіж у розмірі 

_________ гривень ____  копійок, в тому числі ПДВ: 

4.5.1. у випадку достроково розірвання Договору Замовником сплачена сума гарантійного 

платежу не повертається та залишається у Виконавця; 

4.5.2. у випадку закінчення строку дії Договору сума гарантійного платежу зараховується  у 

якості часткової оплати за останній місяць надання Послуг. 

4.6. Замовник оплачує вартість Послуг на підставі рахунку Виконавця у безготівковій формі 

шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця у наступному 

порядку: 

4.6.1. протягом 3 (трьох) банківських днів з дати початку надання Послуг, передбаченої п.4.4. 

Договору, Замовник сплачує Виконавцю передоплату за період з 1-го по 15-е число місяця у 

розмірі __________ гривень ___ копійок, у тому числі ПДВ. У подальшому вартість Послуг за 

період з 1-го по 15-е число місяця у розмірі ______ гривень ___ копійок, у тому числі ПДВ, 

оплачуються Замовником до 25-го числа місяця, передуючого місяцю, що підлягає оплаті. 

4.6.2. вартість Послуг за період з 16-го по 28/29/30/31 число місяця у розмірі _____ гривень 

__ копійок, у тому числі ПДВ, оплачуються Замовником до 10-го числа місяця, що підлягає 

оплаті. 

4.7. У разі невиконання Замовником п.4.6. Договору Виконавець має право припинити 

надання Послуг за Договором і в  3-денний (триденний) термін зняти з місць дислокації 

Контейнери. 

4.8. Виконавець має право збільшити вартість Послуг за Договором в односторонньому 

порядку у випадках зміни ринкових цін на енергоносії, паливно-мастильні матеріали, зміни 

законодавства України, а також при виникненні будь-яких інших обставин, що впливають на 

собівартість Послуг Виконавця. 

4.9. При зміні вартості Послуг Виконавець письмово повідомляє Замовника та направляє 

Замовнику до підписання та узгодження додаткову угоду про зміну вартості, у 2 (двох) 

примірниках, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до введення їх в дію, в порядку, визначеному 

п. 9.8. Договору. 

4.10. Замовник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днів з дати отримання додаткової угоди про 

зміну вартості Послуг за Договором направити на адресу Виконавця 1 (один) примірник даної 

додаткової угоди або письмову відмову від отримання Послуг за новою вартістю в порядку, 

визначеному п. 9.8. Договору. 

4.11. Якщо у визначений п. 4.10. Договору строк та порядок Замовник не повідомить про 

відмову від отримання Послуг за новою вартістю або не направить Виконавцю додаткову 

угоду, нова вартість Послуг вважається автоматично прийнятою та узгодженою Замовником. 

4.12. У випадку отримання письмової відмови Замовника від отримання Послуг за новою 

вартість в порядку, визначеному п. 4.10. Договору, Договір вважається автоматично 

припиненим з дня отримання Виконавцем такої відмови. 

5. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА НАДАНИХ ПОСЛУГ 

5.1. Результати Послуг Сторони оформлюють шляхом складання Акту про надання Послуг 

(Додаток  6 до Договору).  

5.2. Акт про надання Послуг складається з урахуванням п. 2.3. Договору згідно визначеного 

об’єму Послуг за Договором. 

5.3. Ініціатива складання Акту про надання Послуг покладається на Виконавця, який 

направляє Акт про надання Послуг Замовнику в порядку, визначеному п. 9.8. Договору. 

5.4. Замовник в порядку, визначеному п. 9.8. Договору, повертає Виконавцю узгоджений Акт 

про надання Послуг або мотивовану відмову від узгодження Акту про надання Послуг 

протягом 3 (трьох) днів після його отримання. 

5.5. В разі ненадання Замовником Виконавцю Акту про надання Послуг або мотивованої 

відмови від узгодження Акту про надання Послуг згідно умов п. 5.4. Договору, Акт про 

надання Послуг вважається узгодженим, а Послуги надані належним чином. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 



Виконавець _______________                          4                          Замовник _________________ 

6.1 За прострочення оплати Послуг за Договором, Замовник сплачує Виконавцю пеню у 

розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який нараховується пеня, від суми 

заборгованості за кожен день прострочення платежу. Нарахування неустойки за порушення 

зобов’язань за Договором проводиться за весь період заборгованості (необмежена законодавчо 

встановленим терміном) і на вимоги про її сплату поширюється загальний термін давності. 

Також в цьому випадку Виконавець має право припинити надання Послуг за Договором і в 

триденний термін зняти з місця дислокації надані Контейнери. 

6.2 За порушення п.3.3.2 та/або п.3.3.4 Договору, Замовник на вимогу Виконавця 

зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 50% від вартості одного вивезення (1 ходки) 

Контейнера за Договором та/або додаткових угод до Договору. 

6.3 За порушення Правил експлуатації Контейнерів Замовником або третіми особами 

(власниками Відходів) Замовник сплачує Виконавцю штраф в розмірі 25% від вартості 

вивезення (1 ходки) Контейнера за Договором та/або додаткових угод до Договору, та  

додатково зобов’язується вилучити з Контейнера заборонені відходи та/або відходи, які не 

передбачені Сторонами у Договорі. 

6.4 Якщо Замовник знищить чи іншим чином приведе у стан не придатний для подальшої 

експлуатації, передані за Актом прийому-передачі Контейнерів № 1, Замовник зобов’язаний 

відшкодувати заподіяну шкоду в розмірі ринкової вартості Контейнерів. Якщо Контейнер 

підлягає відновленню, Замовник зобов’язаний оплатити вартість відновлювального ремонту. 

Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю вартість знищеного та/або пошкодженого 

Контейнера протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання акту про заподіяння 

шкоди та рахунку Виконавця в порядку, визначеному п. 9.8. Договору. Встановлення нового 

Контейнера здійснюється Виконавцем протягом 3 (трьох) днів з моменту відшкодування 

Замовником заподіяної шкоди. 

6.5 Відшкодування шкоди, сплата пені та штрафу за Договором не звільняє Сторони від 

виконання зобов’язань за Договором. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань 

за Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок Форс-мажору. 

7.2. Під Форс-мажором розуміються зовнішні та надзвичайні обставини, які не існували під 

час укладення Договору, виникли незалежно від волі Сторін, про виникнення яких Сторони 

не могли знати та дії яких Сторони не могли перешкодити за допомогою засобів та заходів, 

застосування яких у конкретній ситуації справедливо було б вимагати та очікувати від будь-

якої із Сторін. 

7.3. Під Форс-мажором визнаються такі обставини непереборної сили як пожежі, землетруси, 

війни, воєнні дії, терористичні акти, блокади, епідемії, страйки, пожежі, повені, інше стихійне 

лихо, заборонні заходи та санкції міжнародних організацій, органів державної влади та 

місцевого самоврядування, які перешкоджають виконанню Сторонами своїх зобов’язань. 

7.4. Сторона, яка потрапила під дію Форс-мажору та виявилася внаслідок цього 

неспроможною виконувати зобов’язання за Договором, зобов’язана не пізніше ніж за 3 (три) 

дні з моменту їх виникнення, в письмовій формі проінформувати про це іншу Сторону в 

порядку, визначеному п. 9.8. Договору. Несвоєчасне інформування про Форс-мажор позбавляє 

відповідну Сторону права посилатися на ці обставини. 

7.5. Підтвердженням наявності Форс-мажору є довідка, видана Торгово-промисловою 

палатою за місцезнаходженням Сторони, яка була піддана дії обставин непереборної сили. 

7.6. При виникненні Форс-мажору термін виконання зобов’язань за Договором відкладається 

на час, протягом якого Форс-мажор буде діяти. 

7.7. У разі, коли дія Форс-мажору триває більш як 90 (дев’яносто) днів, кожна із Сторін має 

право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, якщо 

вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше як за 30 (тридцять) днів до моменту 

розірвання в порядку, визначеному п. 9.8. Договору. 

7.8. Якщо Сторони не виявили бажання розірвати Договір у зв’язку з виникненням Форс-

мажору, після закінчення дії Форс-мажору відлік термінів виконання зобов’язань за 

Договором продовжується. 
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7.9. Виникнення Форс-мажору не є підставою для відмови Замовником оплатити Послуги, 

надані до початку виникнення зазначених обставин. 

7.10. У випадку змін чинного законодавства України в період дії Договору, що тягнуть за 

собою зміну істотних умов Договору, включаючи зниження покупної спроможності 

національної грошової одиниці внаслідок інфляції, Сторони зобов’язані розглянути всі 

аспекти такого впливу і оформити відповідні додаткові угоди до Договору. 

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

8.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати і не передавати третім особам на протязі 

строку дії Договору та впродовж 2 (двох) років після його припинення, відомості 

конфіденційного характеру, отримані одна від одної при виконанні умов Договору. 

8.2. Конфіденційною також вважається будь-яка інформація фінансового характеру, відносно 

та/або про діяльність Сторін, отримана у зв’язку з виконанням Договору, інформація або 

документи, що отримані від третіх осіб і містять відомості про них, а також інша інформація, 

яка прямо названа Сторонами конфіденційною. 

8.3. Сторони при виконанні Договору надають одна одній згоду на обробку (збирання, 

зберігання, зміну, використання, знеособлення, знищення і поширення) персональних даних 

іншої Сторони, а також здійснення інших дій, визначених законодавством України про захист 

персональних даних. Представники/працівники Сторін за Договором, персональні дані яких 

будуть оброблятися іншою Стороною у зв’язку з укладенням Договору, вважаються письмово 

повідомленими про свої права, визначені законодавством України про захист персональних 

даних, мету збору даних та осіб, яким передаються відповідні персональні дані. 

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами. Строк дії Договору з 

«___» __________ 2021 року по «__» ________ 2021 року. Сторони можуть продовжити дію 

Договору шляхом підписання відповідної додаткової угоди до Договору. 

9.2. Договір може бути припинений достроково за ініціативою однієї із Сторін. В цьому 

випадку Сторона-ініціатор розірвання в письмовій формі за 30 (тридцять) календарних днів 

зобов’язана повідомити іншу Сторону про свій намір розірвати Договір. 

9.3. У разі систематичного порушення Замовником умов Договору Виконавець має право 

достроково розірвати Договір в односторонньому порядку шляхом направлення відповідного 

письмового повідомлення Замовнику в порядку, визначеному п. 9.8. Договору. У цьому 

випадку Договір вважається розірваним в день отримання Замовником повідомлення про 

дострокове розірвання Договору. 

9.4. У разі систематичного порушення Виконавцем умов Договору Замовник має право 

достроково розірвати Договір в односторонньому порядку шляхом направлення відповідного 

письмового повідомлення Замовнику в порядку, визначеному п. 9.8. Договору. У цьому 

випадку Договір вважається розірваним в день отримання Виконавцем повідомлення про 

дострокове розірвання Договору. 

9.5. Будь-які зміни і доповнення до Договору мають юридичну силу і є невід’ємною його 

частиною лише за умови, що вони викладені в письмовій формі та підписані Сторонами.  

9.6. Всі спори та розбіжності між Сторонами, що виникають у зв’язку з  виконанням Договору, 

вирішуються шляхом переговорів, а у випадку неможливості – підлягають розгляду в 

судовому порядку. 

9.7. У всьому іншому, що не передбачено Договором, Сторони керуються законодавством 

України. 

9.8. Документи та повідомлення за Договором можуть направлятись Сторонами одна одній на 

зазначені в п. 10 Договору реквізити одним з нижче зазначених способів: рекомендованим 

листом; за допомогою факсимільного зв’язку; електронною поштою; з використанням 

електронного підпису та печатки; месенджерами (телекомунікаційні служби для обміну 

повідомленнями (текстові, зображення, звукові сигнали, відео тощо) між комп’ютерами або 

іншими пристроями користувачів через комп’ютерні мережі (як правило через мережу 

Інтернет) зареєстрованих через контакти згідно п. 10 Договору), які з дати направлення 

вважаються поданими належним чином. За потреби (обов’язковості) вчинення документу у 

спеціальній формі, направлений Стороною у відповідності до даного пункту електронний 

документ має юридичну силу до моменту обміну оригіналами таких документів. 
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9.9. У випадку зміни реквізитів Сторін, зазначених у п. 10 Договору, Сторона зобов’язана 

протягом 10 днів повідомити про це протилежну Сторону. 

9.10. Договір складений в двох оригінальних екземплярах, які мають однакову юридичну 

силу, по одному для кожної із Сторін. 

9.11. Додатки до Договору: 

9.11.1. Додаток 1 Заявка про надання послуг з вивезення будівельних та великогабаритних 

відходів; 

9.11.2. Додаток 2 Дислокація Контейнерів та Графік вивезення Відходів; 

9.11.3. Додаток 3 Акт прийому-передачі Контейнерів № 1; 

9.11.4. Додаток 4 Акт прийому-передачі Контейнерів № 2; 

9.11.5. Додаток 5 Правила експлуатації Контейнерів; 

9.11.6. Додаток 6 Акт про надання Послуг. 

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Виконавець 

ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» 

25030, м. Кропивницький, вул. Лавандова, 27 

ЄДРПОУ  38852421 

Р/р  UA543052990000026002045101448  в  

Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО  305299 

ІПН 388524211236 

 

Електронна пошта: pom_dir@ecostyle.in.ua 

Засоби телефонного зв’язку:  
+380 50 488-87-47,  

+380 95 190-34-19 

 

Замовник 

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Електронна пошта:______________________ 

Засоби телефонного 

зв’язку:________________________________

_______________________________________ 
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Додаток 1 до Договору № ____ про надання послуг  

з вивезення будівельних та великогабаритних  

відходів від «____» _________202_ р. 

ЗАЯВКА 

про надання послуг з вивезення будівельних та великогабаритних відходів 

 

Виконавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОСТАЙЛ», 

в особі директора Домбровської Олени Вікторівни, яка діє на підставі статуту, з однієї 

сторони, та 

Замовник: __________________в особі директора, яка діє на підставі____________ (статуту, 

довіреності), з другої сторони, а разом – Сторони, уклали дану заявку на надання послуг з 

вивезення будівельних та великогабаритних відходів згідно зазначених характеристик: 

№ 

п/п 
Адреса дислокації Контейнера 

Об’єм 

Контейнера, 

м3 

Кількість 

Контейнерів, 

шт. 

    

    

    

    

 

Виконавець 

ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» 

25030, м. Кропивницький, вул. Лавандова, 27 

ЄДРПОУ  38852421 

Р/р  UA543052990000026002045101448  в  

Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО  305299 

ІПН 388524211236 

 

Електронна пошта: pom_dir@ecostyle.in.ua 

Засоби телефонного зв’язку:  
+380 50 488-87-47,  

+380 95 190-34-19 

 

Директор 

 

_________________  О.В. Домбровська 

Замовник 

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Електронна пошта:______________________ 

Засоби телефонного зв’язку:______________ 

 

 

 

 

 

____________________   ________________ 
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Додаток 2 до Договору № ____ про надання послуг  

з вивезення будівельних та великогабаритних  

відходів від «__» _________202_ р. 

 

Дислокація Контейнерів та графік вивезення Відходів 

 

№ 

п/п 

Адреса 

дислокації 

Контейнера 

Кількість Контейнерів, що підлягають вивезенню по днях тижня, шт 

понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Виконавець __________________                                         Замовник ___________________ 
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Додаток 3 до Договору № ____ про надання послуг  

з вивезення будівельних та великогабаритних  

відходів від «__» _________202_ р. 

Акт 

прийому-передачі Контейнерів № 1 

м. Кропивницький   «__»_________202_ року 

 

Виконавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОСТАЙЛ», 

в особі директора Домбровської Олени Вікторівни, яка діє на підставі статуту, з однієї 

сторони, та 

Замовник: __________________в особі директора, яка діє на підставі____________ (статуту, 

довіреності), з другої сторони, а разом – Сторони, уклали даний акт прийому-передачі 

Контейнерів № 1 (надалі – Акт) про наступне: 

1. Виконавець надає, а Замовник приймає в користування за Договором №___ на надання 

послуг з вивезення будівельних та великогабаритних відходів від «___» _______ 202_ року 

Контейнери згідно зазначених характеристик: 

№ 

п/п 
Адреса дислокації Контейнера 

Об’єм 

Контейнера, 

м3 

Кількість 

Контейнерів, 

шт. 

    

    

    

    

2. Контейнери оглянуто Замовником до підписання Акту, претензій щодо стану, якісних та 

технічних характеристик у Замовника не має.  

 

 

Виконавець __________________                                         Замовник ___________________ 
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_________________ 

 

Додаток 4 до Договору № ____ про надання послуг  

з вивезення будівельних та великогабаритних  

відходів від «__» _________202_ р. 

Акт 

прийому-передачі Контейнерів № 2 

м. Кропивницький   «__»_________202_ року 

 

Виконавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОСТАЙЛ», 

в особі директора Домбровської Олени Вікторівни, яка діє на підставі статуту, з однієї 

сторони, та 

Замовник: __________________в особі директора, яка діє на підставі____________ (статуту, 

довіреності), з другої сторони, а разом – Сторони, уклали даний акт прийому-передачі 

Контейнерів № 2 (надалі – Акт) про наступне: 

3. Замовник повертає, а Виконавець приймає з користування за Договором №___ на надання 

послуг з вивезення будівельних та великогабаритних відходів від «___» _______ 2021 року 

Контейнери згідно зазначених характеристик: 

№ 

п/п 
Адреса дислокації Контейнера 

Об’єм 

Контейнера, 

м3 

Кількість 

Контейнерів, 

шт. 

    

    

    

    

4. Контейнери оглянуто Виконавцем до підписання Акту, претензій щодо стану, якісних та 

технічних характеристик у Виконавця не має.  

 

 

Виконавець __________________                                         Замовник ___________________ 
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_________________ 

 

Додаток 5 до Договору № ____ про надання послуг  

з вивезення будівельних та великогабаритних  

відходів від «__» _________202_р. 

ПРАВИЛА 

експлуатації контейнерів 

Замовник при використанні Контейнерів для будівельних та великогабаритних відходів 

зобов’язаний дотримуватися наступних правил експлуатації Контейнерів: 

1. Замовник повинен використовувати Контейнери виключно під наступні види відходів: 

- Камені, цемент, гіпс, штукатурка, покрівельна черепиця; 

- Грунт: глина, пісок, земля тощо; 

- Плитка облицювальна і тротуарна; 

- Дерево після будівництва, тирса, гілки; 

- Інші види відходів, узгоджені Сторонами за Договором. 

2. Заборонено викидати в Контейнер такі види відходів: тверді побутові відходи, 

вторинну сировину,останки тварин, відходи життєдіяльності тварин; ядерні і радіоактивні 

речовини, в тому числі в розведеному вигляді; медичні та фармацевтичні відходи; рідкі 

відходи; масла і жири; токсичні відходи; відходи, забруднені машинним маслом; заповнені 

ємності; лакофарбова продукція; лампи люмінесцентні; побутова техніка; акумулятори 

кислотні відпрацьовані; оргтехніка та електричні вузли; залишки побутової хімії і тару з-під 

неї; вибухонебезпечні речовини та інші небезпечні відходи. 

3. Замовник при використанні Контейнерів зобов’язаний: 

3.1. не викидати у Контейнер палаючі і легкозаймисті відходи, 

3.2. не викидати у Контейнер неприпустимі види відходів; 

3.3. забезпечувати вільний під’їзд до місць установки Контейнерів; 

3.4. не допускати передачу Контейнерів у користування третім особам без письмової 

згоди Виконавця; 

3.5. не допускати використання поверхні Контейнерів в рекламних цілях без письмової 

згоди Виконавця. 

3.4. всі відходи не повинні перевищувати габарити Контейнера. 

4. Замовник несе відповідальність за знищення, спалення, розкрадання Контейнерів, 

приведення їх у стан не придатний для подальшої експлуатації відповідно до умов Договору. 

 

 

Виконавець __________________                                         Замовник ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виконавець _______________                          12                          Замовник 

_________________ 

 

Додаток 6 до Договору № ____ про надання послуг  

з вивезення будівельних та великогабаритних  

відходів від «__» _________202_р. 

Акт 

про надання Послуг  

Дата складання «___» ___________ 2021 року 

Виконавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОСТАЙЛ», 

в особі директора Домбровської Олени Вікторівни, яка діє на підставі статуту, з однієї 

сторони, та 

Замовник: __________________в особі директора, яка діє на підставі____________ (статуту, 

довіреності), з другої сторони, а разом – Сторони, склали дійсний Акт про те, що відповідно до 

умов Договору № ___ про надання послуг з вивезення  будівельних та великогабаритних  

відходів від «__» _________202_ року Виконавець надав Замовнику:  

№ 

п

/

п 

Послуги  Період 
Вартість,  

без ПДВ 

ПДВ  

(20%) Всього з 

ПДВ 

1.       

2.       

Всього на загальну суму _______________ (_________________) грн., в тому числі ПДВ 

__________ (___________) грн. 

 

 

Виконавець __________________                                         Замовник ___________________ 

 


