Договір № ______/С-Х
м. Київ

«____»_________ 2014 року
_________________________________________________________________________________
(організаційно-правова форма та назва підприємства)

в особі

________________
(посада)

_____________________________________________________________,
(ПІПб)

що діє на підставі ____________________________, надалі - Замовник, з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІМАР» в особі директора Орлова В.А., що діє
на підставі Статуту та ліцензії на операції у сфері поводження з небезпечними відходами серія АЕ №
288599, надалі – Виконавець, з другої сторони, в подальшому разом Сторони, уклали цей Договір про
наступне:
1. Предмет Договору
1.1. На підставі Закону України «Про відходи» № 187/98 - ВР від 05.03.98 р. Виконавець бере на
себе зобов'язання надати послуги по прийому тари від використаних пестицидів і агрохімікатів,
поліпропіленова та паперова мішкотара, надалі «відходи» від Замовника для зберігання та подальшої
утилізації.
1.2. Замовник зобов’язується здавати наявні у нього відходи, вказані у п.п. 1.1. Виконавцю протягом
терміну дії даного Договору.
2. Номенклатура й обсяг здачі
2.1. Даний Договір передбачає здавання для зберігання для подальшої утилізації відходів наступної
номенклатури:
- не придатна для використання тара від пестицидів та агрохімікатів.
- поліпропіленова мішкотара (мішки та біг-беги);
- паперова мішкотара.
2.2. Обсяг здачі не обмежується і визначається обсягом накопичення відходів у Замовника.
2.3. Збирання, перевезення, зберігання та утилізація використаної тари з-під засобів захисту рослин
імпортерів, що попередньо сплатили за утилізацію, здійснюється безкоштовно.
3. Умови передачі відходів
3.1. На тарі з-під використаних пестицидів та агрохімікатів не повинно бути сторонніх металевих
та інших предметів, грудок бруду, слідів пожежі, не повинна бути заповнена іншими рідинами. Тара
після використання агрохімікатів повинна бути тричі промита водою та закрита кришкою.
3.2. Порядок, чи умови передачі погоджуються сторонами додатково.
3.3. Рівень радіації відходів не повинний перевищувати припустимих норм радіаційного
контролю - 30 мкрг./годину, включаючи компоненту від природного фону.
4. Обов'язки сторін
4.1. Виконавець зобов'язується на підставі листа – заявки Замовника прийняти відходи для
подальшої утилізації. В листі-заявці обов’язково повинно бути зазначено наступну інформацію:
імпортер пестициду-назва препарату (бажано) - вага тари. Якщо Замовник передає тару від
агрохімікатів різних імпортерів, інформація надається по кожному імпортеру окремо загальним
листом.
4.2. Замовник зобов'язується своєчасно передати відходи для подальшої утилізації.
5. Порядок надання послуг
5.1. Транспортування відходів до місця зберігання для подальшої утилізації здійснюється
транспортом Виконавця.
5.2 Приймання – передача відходів (тари з-під ЗЗР) здійснюється на складі Замовника. Місце і час
передачі відходів погоджується Сторонами додатково.
5.3. Після надання послуг на умовах даного Договору, сторони складають Акт здачі прийняття
робіт ( надання послуг ) передачі на утилізацію тари.
5.4. В акті передачі на утилізацію тари зазначається імпортер-назва препарату (бажано)- вага тари.
6. Вартість послуг та порядок оплати.

6.1. Вартість послуг Виконавця становить 12 500, 00 грн., ПДВ 2500,00 грн. , всього з ПДВ
15 000,00 грн. за 1 тонну тари з-під ЗЗР та може змінюватись в залежності від зміни ціни на дизельне
пальне, про що Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника.
6.2. Вартість послуг Виконавця становить 5833,33 грн., ПДВ 1166,67 грн. , всього з ПДВ 7000,00 за
1 тонну паперової тари, на умовах франко-склад Виконавця.
6.3. Послуги Виконавця з утилізації поліпропіленової мішкотари на умовах поставки Замовником
франко-склад Виконавця здійснюються безкоштовно.
6.4. При укладенні договору Замовник здійснює передплату Виконавцю в сумі 2100 гривень (Дві
тисячі сто грн. 00 коп) гривень з ПДВ на підготовку та бронювання потужностей, які необхідні для
надання Виконавцем послуг за умовами цього договору.
6.5. Після надання Замовником заявки, Замовник здійснює оплату послуг Виконавця на його
розрахунковий рахунок згідно виписаного рахунку на проведення оплати.
7. Інші умови
7.1. Додаткові угоди, розбіжності, зміни і додатки до цього Договору оформляються в двох
екземплярах, що мають однакову юридичну чинність, підписуються обома Сторонами і становлять
невід'ємну частину цього Договору.
7.2. Цей Договір складений у двох екземплярах українською мовою. Обидва екземпляри мають
однакову юридичну силу.
7.3. Місце розташування складу Виконавця: Житомирська область, м. Баранівка, вул. Івана Франка
104-А. Контактна особа на складі: Олександр Георгійович 097 237-90-01.
8. Термін дії договору
8.1. Договір набирає силу після підписання його Сторонами та внесення передплати і діє до 31
грудня 2016 року.
8.2. У випадку дострокового розірвання Договору Сторона, що розриває Договір зобов'язана
повідомити іншу сторону не менш чим за 21 календарний день.
8.3. У разі відмови від використання передоплати або невикористання протягом строку дії
Договору Замовником, передоплата залишається в розпорядженні Виконавця для покриття ним своїх
витрат та збитків, у тому числі втраченої вигоди.
8.4. Даний Договір може бути змінений чи розірваний на підставах, передбачених чинним
законодавством.
8.5. Якщо по закінченню терміну дії Договору, жодна з сторін не заявила про його розірвання,
договір вважається пролонгованим на один календарний рік.
9. Юридичні, фактичні адреси, банківські реквізити Сторін
ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

ТОВ «ІМАР»
Юридична/фактична адреса: 03148, м. Київ,
вул. Жмеринська, буд. 11, кім. 27
код ЄДРПОУ 32154593
П/р 26000001108916,
В Банк ПАТ «КБ» Хрещатик»,
МФО 300670
Платник податку на прибуток на загальних
умовах
Реквізити платника ПДВ:
Свідоцтво ПДВ № 36089710;
Інд. податковий № 321545926583
E-mail: tov_imar@ukr.net
Тел.: 044 538 16 33

Юридична/фактична адреса:

___________________ В.А.Орлов

___________________ /_______________/

код ЄДРПОУ
П/р
МФО
Реквізити платника ПДВ:
Свідоцтво ПДВ №
Інд. податковий №
E-mail:
Тел.:

