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договIр
про спiвпрацю та вза€модiю

щодо впровадження заходiв, спрямованих на приймання, зберiгання,

смт. Браiлiв

сорryвання, переробку та захоронення побутових вiдходiв на полiгонi твердих
побутових вiдходiв (Полiгон ТПВ в смт. Браiлiв) з метою полiпшення

екологiчноi сиryацii.

(04) вересня 202а року

Комунальне пiдпри€мство <Браi'лiв-комунсервiс>> (надалi _ <<Сторона 1 >>),

в особi директора Рачка Миколи Iвановичп, що дiс на пiдставi СтатУтУ та

Товариство з обмеясеною вiдповiдальнiстю <<Трацспортно-експедиТОРСьКа

компанiя <<Автобаю> (надалi - <Сторона 2>>), в особi директора .Щанка МИХаЙла

Михайловича, який дiе на пiдставi Стаryту, з iншоi сторони, надалi при спiльноМУ

згадуваннi - <<Сторони>,

- визнаючи важливiсть конституцiйного права кожного громадяниНа на

безпечне для життя i здоров'я довкiлля;
_ пiдтверлжуючи необхiднiсть впровадження заходiв, спрямованих на

зменшення шкiдливих викидiв в атмосферу з полiгонiв твердих побутових вiдходiв;
_ бажаючи здiйснити кардинЕtльне полiпшеннrl екологiчноi ситуацii в YKpaiHi;
_ бер1"lи до уваги необхiднiсть створення нових робочих мiсць;

з метою сприяння виконанню законодавства у сферi екологii; екологiчноi

безпеки; поводження з вiдходами, зокрема Наказу MiHicTepcTBa з питань житлово-

комунагlЬногО господарства УкраiнИ <Про затвердження Правил експлуатацii

полiгонiв побутових вiдходiв>, .Щержавних будiвельних норм в.2.4-2-2а05

<Полiгсjни твердих побутових вiдходiв. Основи проектування),

уюI€tли цей ,щоговiр про спiвробiтництво та взаемодiю tцодо впровадження

заходiв, спрямованих Еа приймання, зберiгання, сортування, переробку та

захоронення побУтовиХ вiдходiВ на полiГонi твеРдих побутових вiдходiв (смт.

Браiлiв Жмеринського район, Вiнницькоi областi, Полiгон ТПВ в смт. БраТлiв) з

метою полiпшення екологiчноi ситуацii (надагli - <<,Щоговiр>) щоло насТУПНОГО:

ВИЗНАЧЕННЯ TEPMIHIB
Вiдходи - буль-якi речовини, матерiапи i предмети, що утворилися у процесi

виробництва чи споживання, а також товари (продукцiя), що повнiстю або частково

втратили своi споживчi впастивостi i не мають подtlльшого використання за мlсцем

ix утворення чи виявлення i вiд яких iх власник позбуваеться, мае HaMip або повинен

шозбутися шляхом утилiзацii чи видалення;

полiгон побутових вiдходiв * полiгон побутових вiдходiв - iнженерна споруда, яка

призначена для зutхоронення побутових вiдходiв i повинна запобiгати негативному

епiдемiологiчним i gftологiчним нормам;

1
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Послугп з шерероблення (оброблення) побутових вiдходiв - здiйснення.буд{

технологiчних операцiй, по"йrаних iз змiною фiзи.шш(, хiмiчlпlх чи бiологii

властивостей побутовI,D( вiдходiв, з метою пiдOтовIш тх до екологiчно безпеч

зберiгання, перевезеннrI, утилiзацii чи видапеЕЕя;

Послуги iз захоронення побутових вiдходiв - посrr5rгп з осгатоIшого розмlщення
побфвих вiдходiв пiсля iх перероблення (оброблешя) 5r спешiагrьнО ВiДВеДеНИХ

*iсц"* чи на об,ектах таким .r""о*, щоб довгосцюковий щiддшвlй ВIIЛИВ ВiДХОДiВ

на навколишне цриродне середовище та здоров'я JIюдщтrr Ее переви]Iýrвав

установлених нормативiв;
iберiгання вiдходiв _ тимчасове розмiщення вiдrодiв у сreцiаш,по вi.шеденrос

мiсцях чи об'сктах (до iх утилiзацii чи видалення);

Сорryвання вiдходiв - механiчний розподiл вiдходiв за fr, фiзшо-хiчfrшш
властивостями, технiчними складовими, енергетдtIною цiннiспю, товflршШ
показниками тощо з метою пiдготовки вiдходiв до ik утилiзшriт w видалення;

Оброблення (перероблеrrня) вiдходiв - здiйснення буль-лсшr техшоJюгiIIЕID(

операцiй, пов'язаi"r. i, змiною фiзичних, хiмiчних чи бiологiщlrо< властивостей

вiдходiв, з метою пiдготовки ix до екологiчно безпечного зберiгання, перевезення,

утилiзацii чи видалення;
Утилiзацiя вiдходiв - використаннrI вiдХОДiВ ЯК ВТОРИННИХ МаТеРlаЛЬНИХ ЧИ

енергетичних pecypciB;
видален", uiдrодiв - здiйснення операцiй з вiдходами, Що не призводять до tx

утилiзацii;
знешкодження вiдходiв - зменшення чи усунення небезпечностi вiдходtв шляхом

механiчного, фiзико-хiмiчного чи бiологiчного оброблення;

захоронення вiдходiв _ остаточне розмiщення вiдходiв при ix видаленнi у

спецiально вiдведених мiсцях чи на об'a*ru* таким чином, щоб довгостроковий

шкiдливий вплив вiдходiв на навколишне природне середовище та здоров'я людини

не перевиIIryвав установлених нормативiв,

1. IIРЕДМЕТ ТА МЕТА ДОГОВОРУ
1.1. Сторони за цим ,Щоговором домовилися спiвпрацювати та взасмодiяти без

об'еднання вкладiв та майна CTopiH з метою досягнення позитивного екологlчного

ефекту, на полiгонi твердих побутових вiдкодiв (смт. Браiлiв Жмеринського район},

Вiнницькоi областi, Полiгон ТПВ в смт. Браiпiв) (надалi - кПолiгонD), шляхом

впровадження та здiйснення заходiв, спрямованих на приймання, зберiгання,

сортування, оброблення (перероблення), утилiзацiю, видаленн,I, знешкодження та

,u"ороо.ння побутових вiдходiв (клас за piBHeM токсичностi 3-4 класiв небезгrеки),

/.2. ПолiгоII, вказаний у п.1.1. цього ,Щоговору, розмiщений в смт, Браiлiв

Жмеринського район, Вiнницькоi областi, реестрацiйний номер 03-35/09,

БалансоУтримуваЧем ПолiГону е Сторона 1, Що володiе ним на пiдставt рlшення

Браiлiвсъкоi селищноi рали Nsl7 вiд 19 грудня z01r7 року.
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2.1. Сторони гарантують, що для спiвпрацi, взаемодii та з метою, визначеною

у цьому,Щоговорi, вiдповiдно до умов цього.Щоговору
2.|.l. мають Bci повноваження та права для спiвробiтництва, взаемодii за цим

.Щоговором;
2.!.2. будуть спiвпрацювати та взаемодiяти у вiдповiдностi до чинного

законодавства Украiни i загальноприйнятих дiлових звичаТв на принцип€lх

добросовiсностi i чесностi;
2.|.3. будуть обмiнюватися нzulвною у iхньому розпоряДженнi iнформацiею у

порядку, встановленому домовленiстю CTopiH;

2.1.4. булуть використовувати iнформацiю, отриману одна вiд одноI, лише для

спiвробiтництва, взаемодiТ та з метою, визначеною у цьому ,Щоговорi, вiдповiдно до

умов цього,Щоговору;
2.1.5. будуть проводити спiльнi консультацiТ у порядку, встановленому

домовленiстю CTopiH з питань, що будуть виникати в ходi виконання цього

,Щоговору;
2.1.6. особи, що пiдписують цей Договiр, мають Bci повноваження на Його

пiдписання.

3. прАвА тА оБов,язки cToPIH
3.1. Сторона 1 у процесi спiвробiтництва, взаемодii CTopiH та з метОЮ,

визначеною у цьому .Щоговорi, за цим,Щоговором зобов'язу€ться :

3.1.1. надати CTopoHi 2 на Ti вимоry необхiдну iнформацiю дJIя належного

виконання обов'язкiв Стороною 2 у процесi спiвробiтництва та взасмодii CTopiH з

метою, визначеною у цъому .Щоговорi;' 3,1.2, надати CTopoHi 2, ii представникам (спiвробiтникам), технiЦi,

обладнанню (таlабо TpeTiM особам, якi дiють за згодою та в iHTepecax Сторони 2)
п

безперешкодний доступ до Полiгону протягом усього строку дii цього ,Щоговору у
процесi спiвробiтництва та взасмодii CTopiH для досягнення мети, визначеНОi У

цьому.Щоговорi;
3.1.3. сприяти CTopoHi 2 у проuесi спiвпрацi та взаемодii CTopiH для виконання

домовленостеЙ за цим ,Щоговором та для досягнення мети, визначеноi у ltboMy

,Щоговорi, у доступi до наявних пiд'iзних шляхiв до Полiгону;

3.1.4. сприяти CTopoHi 2 у процесi спiвробiтництва та взаемодiТ CTopi1-l у
вирiшеннi питань для досягнення мети, визначеноТ у цьому .Щоговорi;

3.1.5. не перешкоджати у будь-який спосiб CTopoHi 2 та ii представникам У

процесi спiвробiтництва та взасмодii CTopiH в органiзацii та здiйсненнi Стороною 2

приймаНня, зберiгання, сортуваНня, переРобкИ та захороненню побутових вiдходiв

на Полiгонi;
3.1,.6. не перешкоджати у будь-який спосiб CTopoHi 2 та tt представникам

(працiвникам) у процесi встановлення, модифiкацii, експлуатацii та обслуговування

обладнання, необхiдного приймання, зберiгання, сортування, переробку та

Сторона ,,t



3.1.7. вживати заходiв щодо захисту довкlлля;

3.1.8. дотримувжися правил технiки безпеки, протипожежноТ,

екологiчноi безпеки згiдно чинного законодавства Украiни у процес1

спiвробiтництва та взаемодii CTopiH;

3.1.9. розробиТи матерiали оцiнКи впливу на навколишне середовище згlдно з

дFН л2.2.2-1,, органiзовувати вiдповiдно до встановленйх TepMiHiB проведення

лабораторних дослiджень та замiрiв повiтря, фунту, води, дозиметричного

контролю та iншi.
3.1.10. не укJIадати протягом дii цього Щоговору аналогiчних договорlв з

третiми особами щодо органiзацii та здiйснення приймання, зберiгання, сортування,

переробки та захороненнrI побутових вiдходiв на полiгонi твердrх побуговlтх

вiдходiв та не надавати доступу до Полiгону TpeTiM особам без погодження iз

мети, визначеноi у цъому ,щоговорi, за цим ,щоговором мае право:

3.2.1, вимагати виконання умов цього ,Щоговору в порядку та у строки,

передбаченi цим ,Щоговором для досягненнrI мети, визначеноi у цьому ,Щоговорi;

3.2.2.на отримання вiд Сторони 2 iнформацii щодо стану справ, якi стOсуютьая

спiвробiтництва та взаемодii CTopiH, вiдповiдно до умов цъого ,Щоговору;

3.2.3. безперешкодного доступу уповноважених представникiв, визначених

СтороноЮ 1, длЯ здiйснеНнrl контРолю та внутрiшнiх перевiрок на Полiгонi;

3.2.4. одержання достовiрноi та своечасноi iнформачii про послуги, якi

надаються Стороною-2 на Полiгонi;

,з.z,5,звертатися з пропозицiями та зауваженнями до Сторони 2 щодо порядку

i якостi надання послуг Стороною 2. Сторона-2 зобов'язана вiдреаryвати на

звернення Сторони 1 згiдно вимог чинного законодавства.

3.2.6.iншi права, вiдповiдно до чинного законодавства Украiни,

3.3. Сторона Z у проuесi спiвробiтництва, взаемодii CTopiH ,га Дпя як

найшвидшого досягнення мети, визначено1 у цьому .Щоговорi, за цим ýоговором

ЗОбОВЪЗУilifr;."ювати 
планування своеi дiялъностi за цим ,Щоговором, вiдповiДНО

до у![оВ чинногО законодавства УкраiнИ та з дотРимання умов цього .Щоговору;

3.3.2. протягоМ всього TepMiHy дii цього ,Щоговору за власний кошт

здiйснюватИ приймання, зберiгання, сортування, оброблення (перероблення),

утилiзацiю, видЕшення, знешкодженнrI та захоронення побутових вiдходiв Еа

Попiгонi у спосiб визначений на розсуд Сторони 2;

з.з.з. вживати буль-якi iншi необхiднi заходи у межах предмету,Щоговору, та

якi булуть потрiбнi для напежного виконання своiх зобов'язань за цим Договором

для досягнення мети, визначеноi у чьому ,щоговорi, у тому числi 3алучати д0

виконання умов цього ,Щоговору TpeTix осiб, з€tлишаючись вiдповiдальним в повному

санlтарно1

аналогiчних договорlв
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1

" обсязi перед Стороною 1 за порушення умов.Щоговору;
3.3.4. у разi виникнення обставин, якi перешкоджають н€tлежному виконанню

cBoix обов'язкiв за цим ,.Щоговором та унеможливлюють досягненця мети, визначеноi

у цьоIчry,Щоговорi, негаЙно повiдомити про це Сторону 1;

3.3.5. дотримуватися правил технiки безпеки, протипожежноi, caHiTapHoT та
екологiчноi безпеки, згiдно чинного законодавства Украiни, пiд час виконання
обов'язкiв та ре€rлiзацii прав за цим ,Щоговором.

3.4. Сторона2 у процесi спiвробiтництва, взаемодii CTopiH та для досягнення
мети, визначеноI у цьому ,Щоговорi, мае право:

3.4.L. самостiйно органiзувати та здiйснити приймання, зберiгання,
сортування, оброблення (перероблення), утилiзацiю, видЕLпення, знешкодження та
захоронення побутових вiдходiв на Полiгонi за рахунок власних сил, матерiалiв,
засобiв, технiки, устаткування;

3.4,2, вимагати виконання Стороною 1 умов цього ,Щоговору в порядку та у
строки, передбаченi цим .Щоговором для досягнення мети, визначеноi у uьому
Щоговорi;

3.4.3. iншi права, вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.

4. ПОРЯДОК СПIВРОБIТНИЦТВА ТА ВЗА€МОДIi CTOPIH
4.1. Порядок здiйснення та впровадження заходiв, спрямованих на приймання,

зберiгання, сортування, оброблення (перероблення), утилiзацiю, вид€lJIення,

знешкодження та захоронення побутових вiдходiв на Полiгонi за цим fiоговором
реryлюеться умовами цього.Щоговору, чинним законодавством УкраiЪи та взаемною
згодою CTopiH.

4.2. Сторона 2 мае право на здiйснення та впровадження заходiв, спрямованLrх
на приймання, зберiгання, copTyBaHHrI, оброблення (перероблення), утилiзацiю,
видаленirя, знешкодження та захоронення побутових вiдходiв на Полiгонi
вiдповiдно до умов цього,Щоговору.

4.3. Сторони домовились, що право власностi на Продукт утилiзацii за

Стороною 2, в результатi виконання Стороною 2 cBoix обов'язкiв за цим,Щоговором,
н€rлежитъ CTopoHi 2 вiдповiдно доЧастини четвертоi cTaTTi 332 L{ивiльного кодексу
Украiни.

4.4. Сторони домовилисъ, що Сторона 2 як законний власник Продукту

утилiзацii мае право здiйснювати щодо нього будь-якi технологiчнi операцii, що не

суперечать чинному законодавству Украiни, вчиняти/не вчиняти буль-якi дii,
правочини тощо, якi, в свою черry, не е предметом реryлюваннrI цього,Щоговору, а €

виключно внутрiшньою господарською дiяльнiстю Сторони 2.

5.домтковI зАходи, спрямовАнI нА полшIшЕннrI
Екологttlноi ситуАцIi

5.1. Сторони домовились, що Сторона 2 у процесi спiвробiтництва, взаемодiТ

CTopiH, oKpiM заходiв, визначених у п. 3.3. цього Щоговору, також здiйснюватиме
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заходи, спрямованi на полiпшеНня еколОгiчноТ ситуацii в селищi, а саме: Стоfi
забезпечуватиме Сторону 1 фiнансовими ресурсами, якi використовуватиму

Стороною 1 з метою полiпшеннrl екологiчноi ситуацii в БраТлiвськiй територiал

громадi, вартiстю 100 грн. за 1 тонну утилiзованих вiдходiв.

5.2. КiлъКiстъ утиЛiзованиХ вiдходiв та сума фiнансових pecypciB, що мае бути

забезпечена Стороною 2 вiдповiдно до п. 5.1 цього ,Щоговору, фiксуеться у
вiдповiдному Дктi, що пiдписуеться сторонами В останнiй календарний день

кожного мiсяця.
5.3. У випадку, якщо Сторона 1 е платником пдtВ вона зобов'язана на пiдставi

Акту зuвначеного в л. 5,2:

зарееструвати податкову накладну в единому peccTpi податковиХ таlабО

розрахунок кориryвання до податковот накладних (даrri - ерпн) у строки,

встановленi п. 20t.0 cTaTTi 201 Податкового кодексу УкраiЪи.

- направити cTopoHi 2 скJIадену в електроннiй формi та зареестровану в Српн
податкову накладну з дотриманням вимог про електронний пiдпис уповноваженот

виконавцем особи i з наявнiстю Bcix обов'язкових реквiзитiв, передбачених

податковим законодавством, не пiзнiше наступного дня з моменту ii реестрацii. У

разi, якщо Сторона 2 зарееструвала податкову накJIадну з порушенням

вищез€вначеного строку, €}ле протягом 180 календарних днiв iз дати скJ]аданнfl,

Виконавець зобов'язаний направити податкову накJIадну Замовнику, оформлену i

зареестровану належним чином, не пiзнiше останнього числа мiсяця, у якому

фактично було зареестровано таку податкову накладну,

5.4. Сторони домовились, що Сторона 2 здiйснюватиме з€Iходи, спрямован1 на

полiпшення екологiчноТ сиryацii, визначенi у,r. 5.1. цього .Щоговору.

5.5. Сторони узгодипи, Що порядок здiйснення Стороною 2 заходiв,

спрямованих на полiпшення екологiчноi ситуацiI в оелищi, зокрема шляхом

забезпечення фiнансовими ресурсами, якi використовуватимуться Стороною 1,

пiдлягае щорiчному перегляду Сторонами.

6. IIрдвовий стдтус мдйнд CTopIH зд договором
б.1. Сторони цього ,,ЩоговоРу домовились спiвробiтничати та гiзаемодiяти для

досягненнrI мети, визначеноi у чьому,Щоговорi, без об'еДНаННЯ СВОiХ ВКЛаДiВ Та беЗ

об'еднання майна CTopiH.
6,2. Сторони погоджуютъся iз тим, що цей договiр не е пlдставою для

виникнення мiж Сторонами вiдносин, предметом яких е спiльна дiяльнiсть.

умов цього ,Щоговору, передбачеЕу чинним законодавством та положеннями

,Щоговору.
7.2.

7. ВIШIОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH
7.1. Сторони несутъ вiдповiдшtьнiсть за невиконання чи нен€Lлежне виконання

I-{ей 
'Щоговi

може бути розiрваний за iнiцiативою однiсi зi CTopiH у
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з дня отримання письмовоt вимоги про виправлення порушення.

7.3. Порушенням .щоговору е його невиконання або неналежне виконання,

тобтО виконанНя з поруШенням умов, визначених змiстом цього,Щоговору.

7.4. Сторgна 2 не несе вiдповiдапьностi за повне або часткове невиконання

cBoik зобов'язань за цим ,Щоговором, якщо таке невиконання було спричинене

неналежним виконанням або повним/частковим невиконанням Стороною 1 cBoix

зобов'язань за цим ,ЩогОвороМ для досяГненнЯ мети, визначенilТ у цьому ,Щоговорi.

8. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СШОРIВ
8.1. Bci спорИ мiж СтоРонамИ вирiшуЮться шlляхом переговорiв. У випадку

недосягнення згоди, спiр передаеться на розгляд до суду, вiдповiдно до чинного

законодавства УкраТни.
8.2. Сторона направляе претензiю у письмовому виглядi, а iнша Сторона

зобов'язуеться Ti розглянути протягом 30 (тридцяти) робочих днiв з моменту

отриманнrI такоi претензii.

9. змIнА умов договору
9.1. Умови цього .ЩоговорУ мають однаковУ зобов'язуючу силУ Для обох

CTopiH i можуть бути змiненi за взаемною згодою CTopiH шляхом пiдписання

Додатковоi угоди до,Щоговору.

10. строк дII договору
10.1. Цей Договiр набирае чинностi з моменту його пiдписаяня Сторонами i

дiе до 31 грулня2020 року.
10.2. У випqдку, якщо жодна iз CTopiH не зЕUIвить про свiй HaMip розiрвати або

змiнити договiр за один мiсяць до його закiнчення, даний ,щоговiр вважа€ться

пролонгований на наступний календарний piK.

10.3. L{ей.ЩогОвiр може бутИ розiрвано в односторонньому порядку, у випадку

невиконання Стороною cBoik зобов'язань, шляхом направлення листа на адресу

сторони, зазначену у,щоговорi, пф розiрвання договору впродовж2 (двох) мiсяцiв.

11. ПОРЯДОК ТД УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНДЛЬНИХ ДДНИХ
11.1. Повноважнi представники

пiдтверджують, що:

CTopiH, якi пiдписали цей fоговiр,

-вонИ надаютЪ згодУ на обробкУ cBoix персоналъних даних

сторони 1/сторони2 длядосягнення мети, визначеноi у чьому,щоговорi та ведення

внутрiшнiх баз даних CTopiH;

-вони належним чином повiдомленi про включення ix персон€tльних даних до

бази даних Сторони 1/Сторони 2; про метУ отримання та обробки cBoix

персон€lльних даних;
-умовИ iХ згодИ на обробкУ персонЕlпьних даних потребують окремого

повiдомЛеЕнЯ та погрДженнЯ щодО передачi персон€tПьних даних будь-яким TpeTiM

Сторона ,,t сторона tЖТ



особаN,I. Вказане повiдомЛеннЯ мае бутИ письмово надiслане вiдповiднiй

7 (ciM) робочрD( днiв до TaKoi передачi;

-уIшовИ iх згодИ на обробку персОнальнIт>( даних не потребують окре

повiдомлення щодо включення/змiни iнформаltii про них до баз персонЕtльних дан

Сторони liСторони 2;

-вонИ ознайомленi зi своiми праваI\{и як суб'ектiв персон€rльних даних,

вiдповiдно до Закону Украiни <<про з€lхист персональних даних).

12. Форс-мАжорнI оБстАвинЙ
!2.1.кожна зi cTopiH звiльняеться вiд вiдповiдальностi за часткове або повне

невиконання cBoix зобов'язанЬ за циМ ,Щоговором, якщо це невиконання було

викJIикаНе обставИнами непереборноi сили, якi виникли пiсля пiдписання,Щоговору,

i яких не бупо можливостi уникIтути або усунути. ,що таких обставин за цим

,Щоговором належать: вiйськовi дii, незалежно вiд фчоу оголошення вiйни,

повстання, стихiйнi лиха, рiшення державних органiв, якi icToTHo погiршують умови

викснання ,Щоговору або унеможливJIюють iх виконання повнiстю або частково;

пожежi, повенi, ,.*п.rруси й iншi стихiйнi лиха, технiчнi аварii, епiдемiТ, епiзоотii,

технiчнi несправностi, пошкодження обладнання, технiки, системи дегазацiТ

Полiгону призначеноi для виJryчення, знешкодженнrI та утилiзацii сумiшi газiв, що

утворюеться при анаеробному розкJIаданнi органiчноi складовоi побутових вiдходiв

на цьому Полiгонi, Що не .*.*ur" вiд волi Сторони 2, та iншi оботавини

неперебОрноi силИ (далi - <<обставинИ непереборноi силп>),

|2.2. Сторона, для якоi стапо неможливим виконання ,Щоговору у зв'язку з

обставинu*14,ьrr.реборноi сили,повинна негайно повiдомити iншу Сторону як про

HacTaHHrI таких обсrа""r, так i про припинення таких обставин або ik наслiдкiв.

|2.3.сторона зобовоязана негайно повiдомити iншу Сторону про настання та

припинеНня дii обставиН неперебОрноi сили, з наданням належно оформленого

пiдтверДженнЯ компетеНтного органу, протягом 7 (семи) робочих днiв вiд дати iх

HacTaHHrI. НедотриманнrI cTpoKiB повiдомлення про настання обставин непереборноi

сили позбавляе Сторону права посипатися на обставини як на пцставу

звiлънення вiд вiдповiдальностi.t
l2,4.Якщо обставини, визначенi п. |2.|.цъого,Щоговору, будуть дiяти бiльше

3 (тръох) мiсяцiв, .Щоговiр може бути припинений Сторон€lми шляхом нашравленн,I

письмового повiдомпення iншiй CTopoHi,

12.5. Виникнення обставин непереборноi сили в перiод прострOчення

виконання Стороною зобов'язань за цим,щоговором позбавляе цю Сторону права

посилатися на обставини непереборноi сили як на пiдставу, яка звiльняе вiд

вiдповiдапьностi за цим,Щоговором,

l3. осоБливI умови договору

TaKi
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l3.1. Сторони домовилися, що текст,Щоговору та,Щодаткiв, будь-якi матерiали

та вiдомостi, якi стосуються ,щоговору е конфiденцiйними i не можуть передаватися

TpeTiM особам без попередньоi писъмовоi згоди iншоi Сторони ,Щоговору.

l3.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати усну iнформацiю таlабо

письмовi документи та матерiали, що мiстять комерцiйну таемницю cTopiH таlабо

визначенi Сторонами як конфiденцiйна iнформацiя (дагri - <IнформацiD) будь-яким
та не булуть

Iнформацiю та

iншим особам, пiдприеrпrствам, установам, органiзацiям

використовувати вк€вану iнформацiю для власноi користi.

13.3. Сторони зобов'язуються зберiгати отриману

застосовувати заходи щодо недопущення фактiв розголошення або використання

цiеi Iнформацii будь-якими третiми особами таlабо самостiйно.

|з.4.У випадку, якщо одна зi CTopiH повинна надати Iнформаuiю в результатi

судового рiшення або внаспiдок офiцiйного запиту правоохоронних, 1нших

компетентних державних органiв, фiзичних та юридичних осiб будъ-якоi форми

власностi, то така Сторона може надати таку iнформацiю у порядку та в обсязi, якi

потрiбнi у сиJIу судового рiшення, запиту компетентного державнОго органУ, ПРИ

цъоIчгу така Сторона негайно направляе вiдповiднiй cTopoHi письмове повiдомлення

про таку вимоry (запит), i узгоджуе з вiдповiдною Стороною можливiстъ, обсяг та

порядок надання такоТ iнформачiТ.

14. IHшI умови договору
14.1.сторони несуть повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть вказаних ними у

цьому,Щоговорi реквiзитiв та зобов'язуються своечасно (протягом 5 (п'яти ) робочих

днiв) у письмовiй формi повiдомляти iншу Сторону про ix змiну, а у разi

неповiдОмленнЯ несутЬ ризик HacTaHHrI пов'язаних iз цим несприятпивих наслiдкiв.

L4.Z,Bci Додатки, додатковi угоди до цього.Щоговору, оформпенi в письмовiй

формi, погоджеЕi належним чином Сторонами, засвiдченi пiдписами та печатками

CTopiH, е невiд'емними частинами цього ,Щоговору,

14.3. У випадках, не передбаЧениХ цим ,Щоговором, Сторони керуютьая

чинним законодавством Украiни.
!4.4. сторони зобов'язуютiся у проuесi спiвробiтництва та ВЗаСМОДtt ДЛЯ

досягнення мети, визначеноI у чьому ,Щоговорi не зводити дiяльнiсть лише до

дотримання вимог, що мiстяться в цьому,щоговорi, пiдтримувати дiловi контакти та

вживати Bcix необхiдних заходiв для забезпечення ефективностi та розвитку ixHix

зв'язкiв та досягнення мети цъого ,Щоговору.

15. шрикIнцЕвI положЕння
15.1. Yci правОвiдносинИ, Що виникають з цього,Щоговору або пов'язанi iз ним,

у тому числi, пов'язанi iз дiйснiстrо, укладенням, виконанням, змiною та

припиненняМ цьогО ,.ЩоговорУ, тлумаченЕям його умов, визначенням наслiдкiв

нЪдiйсностi або порушення,ЩоговорУ, реryлюються цим Договором та вiдповiдними

нормами чинного Законодавства Украiни, а також звичаями дiлового обороту, якi
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застосовуютъся до таких правовiдносин на пiдставi принципiв добросовiсностi,

розумностi та справедливостi.
l5.2. Пiсля пiдписання цього ,Щоговору Bci попереднi перёговори за ним,

листування, протоколи про намiри та буль-якi iншi ycHi абО ПИСЬМОВi ДОМОВЛеНОСТi

CTopiH з питань, що так чи iнакше стосуються цьоГо ,Щоговору, вц)ачаютъ юридичну

силу, але можутъ братися до уваги при тлуN{аченнi yN[oB цього .Щоговору,

15.3. Bci випРавленнЯ за текстом цього ,Щоговору мають силу та можуть

братисЯ до увагИ викJIючНо за умоВИ, ЩО вонИ у кожноМу окремЬму випадку датованi,

засвiдченi пiдписами cTopiH та скрiпленi ix печатками.

15.4. L{ей ЩоГовiр складений при повному розумiннi Сторонами його умов та

термiнологii украiнською умовою У Двох автентичних примiрниках, якi мають

однакову юридичну силу, - по одному для кожноi зi CTopiH.

1б. рЕквIзити тА пIдписи cToPIH
Сторона 1

КП <Браiлiв-комунсервiс>>
23|30,Вiнницька областьо Жмерияський

район, смт. Браiлiв, вул. Лепiна, 13

Код еДРПОУ ЗЗ286680
рр UA703026890000026009055 3|2929

Сторона 2
ТоВ (ТЕк (АВтоБАн>)
23 l 30, Вiнвицька область, Жмеринський

район, смт. БраТлiв, вул. Гагарiна,4
Код еДРПОУ З8З26235
ГЛ V ý\<5gl5аЪLъьаьхýьчsSзд

Щарц9_,Михайдо Михайло вич
,. i,! l
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