Договір №____
на приймання та очищення стічних вод і рідких відходів.
м. Вінниця.
«
»__________20__ р
КП «Вінницяоблводоканал», в особі __________________________________________, надалі
«Підприємство», що діє на підставі СТАТУТУ, з однієї сторони,_______________________________
__________________________________________________________________________________надалi
«Перевізник», що діє на підставі_____________________________________________, з другої
сторони, уклали даний договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1.
ПІДПРИЄМСТВО, як виробник послуг по забезпеченню безаварійної роботи мереж
системи каналізації (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки трубопроводів),
забезпеченню стійкої роботи місцевих очисних споруд (запобігання порушення
технологічного режиму очистки внаслідок наднормативного надходження забруднюючих
речовин), забезпечення екологічної безпеки р. Південний Буг (попередження його
забруднення недостатньо очищеними стічними водами) надає ПЕРЕВІЗНИКУ можливiсть на
транспортування стічних вод, рідких відходів і стоків, їх злив на ОСК.
1.2.
ПЕРЕВIЗНИК бере на себе зобов’язання по виконанню послуг по збору та
транспортуванню стiчних вод, рiдких вiдходiв i стокiв на умовах даного договору та у
вiдповiдностi до чинного законодавства.
1.3.
СТОРОНИ зобов’язуються керуватись “Правилами користування мережами
комунального водопостачання та водовiдведення в мiстах та селищах України” затверджених
наказом Держжитлокомунгоспу України вiд 1.07.1994 року № 65, Законом України „Про
житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004 р., “Правилами технiчної експлуатацiї систем
водопостачання та водовiдведення населених пунктiв України”, Наказом Держбуду України
№ 37 від 19.02.02 р. „Про затвердження Інструкції про встановлення та стягнення плати за
скид промислових та інших стічних вод у систему каналізації населених пунктів та правил
приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізацій населених
пунктів України” , “Правилами приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м.
Вінниці”, затвердженими рiшенням виконкому Вiнницької мiської ради вiд 9.09.03 року №
1484 та доповненнями від 24.04.2008 року № 1013 (Далі Правила), “Методичними
рекомендацiями з планування, облiку i калькулювання собiвартостi робiт (послуг) на
пiдприємствах i в органiзацiях житлово – комунального господарства”, затверджених наказом
Держбуду України вiд 6.03.2002 року № 47, iншими нормативними документами, чинними в
перiод дiї договору.
1.4.
Договір одночасно є дозволом ПЕРЕВIЗНИКУ на виконання вказаних послуг.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН
2.1. Права і обов’язки ПІДПРИЄМСТВА:
2.1.1. Приймати вiд ПЕРЕВIЗНИКА стiчнi води, рiдкi вiдходи, стоки з вмістом забруднюючих
речовин на рівні затверджених ДВП (таблиця №1) згiдно “Правил приймання стiчних вод у мiську
каналiзацiйну мережу м. Вiнницi”.
(Таблиця №1) Допустимі величини показників (ДВП).

№
п/п
1

Показники якостi стiчних вод

Допустимi
величини

Нормативні документи, згідно яких
прийняті ДВП

2

3

4

1.

РН

6,5 - 9,0

Регламент ОСК

2.

ХСК

585

Регламент ОСК

3.

БСК5

234

Регламент ОСК

4.

Завислі речовини

302

Регламент ОСК

5.

Хлориди

161

Регламент ОСК

6.

Сульфати

80

Регламент ОСК

7.

Азот амонійний

18

Регламент ОСК

8.

Азот нітритів

0,74

Регламент ОСК

9.

Азот нітратів

2.1

Регламент ОСК

10.

Нафта та нафтопродукти

2,8

Регламент ОСК

11.

Жири

4,4

Регламент ОСК

12.

СПАР

0,72

Регламент ОСК

13.

Фосфати

7,5

Регламент ОСК

14.

Сульфіди

1,0

Регламент ОСК

15.

Залiзо (загальне)

2,5

16.

Хром3-

2,5

17.

Цинк

0,4

Регламент ОСК
ДВП Наказ Держбуду України № 37
від 19.02.02 р.
Регламент ОСК

18.

Мідь

0,06

Регламент ОСК

19.

Нікель

0,02

Регламент ОСК

20.

Сухий залишок
643
Регламент ОСК
ДВП по показникам, які не увійшли у даний перелік приймаються по ГДК шкідливих речовин у
воді водних об’єктів рибогосподарського призначення.
2.1.2. Періодично проводити аналіз проб прийнятих рідких відходів, аналіз проводиться по
основних інгредієнтах.
2.1.3. Надавати ПЕРЕВIЗНИКУ можливiсть та всi необхiднi технiчнi засоби для скидання
вiдходiв на ОСК.
2.1.4. Вимагати у ПЕРЕВIЗНИКА всi необхiднi документи, що засвiдчують законнiсть його дiй.
2.2. Права і обов’язки ПЕРЕВІЗНИКА:
2.2.1 Не виконувати дії, якi не вiдповiдають умовам даного договору, санiтарно-гiгiєнiчним
нормам та чинному законодавству України.
2.2.2. Скидати рідкі відходи на зливних станціях. В зв’язку з тим, що єдина зливна станція м.
Вінниці не працює на протязі тривалого часу додатковою точкою скидання рідких відходів
приймається камера гасіння на очисних спорудах каналізації, які обслуговуються Водоканалом.
2.2.3. Укладати з замовниками послуг договір на вивіз стоків та підписувати акти виконаних
робіт.
2.2.4. Надавати достовірну інформацію щодо кількості наданих послуг та замовників.
2.2.5. Забезпечити, за вимогою ПІДПРИЄМСТВА надання усієї необхідної інформації, що
стосується вивезення та скиду стічних вод від замовників.
2.2.6. Проводити скидання стічних вод, рідких відходів з вмістом забруднюючих речовин на
рівні затверджених ДВП (Таблиця № 1).
2.2.7. Проводити оплату за надані послуги з прийому та очистки стоків, стічних вод, рідких
відходів.
2.2.8. Надавати пiдприємству можливiсть для проведення контролю якостi стiчних вод, стокiв,
рiдких вiдходiв доставлених для зливу на ОСК.
2.2.9. За вимогою ПIДПРИЄМСТВА пред’являти документи, що засвiдчують законнiсть його
дiй.
2.2.10. Не передавати право на виконання послуг по договору iншiй особi, установi, органiзацiї
чи пiдприємству без дозволу ПIДПРИЄМСТВА.
2.2.11.Протягом 10 днів, повiдомляти ПIДПРИЄМСТВО про технiчні змiни та переобладнання
автотранспорту, що є в його розпорядженнi, повідомляти про змiни реквiзитiв ПЕРЕВIЗНИКА.
2.2.12. Надавати послуги на автотранспортi, що вiдповiдає вимогам спецiальних автомобiлiв
типу КО – 503 Б, КО – 503 Б – 1 та iнших.
2.2.13. Надавати ПIДПРИЄМСТВУ для огляду автотранспорт, що є в його розпорядженнi на
предмет вiдповiдностi нормам п. 2.2.12. договору, про що складається вiдповiдний акт в 2
примiрниках, який є невiд’ємною частиною договору.
2.2.14. Проводити санiтарно – гiгiєнiчне обслуговування автотранспорту, що перебуває у його

розпорядженнi i використовується у вiдповiдностi з п. 1.2. договору згiдно вимог ПIДПРИЄМСТВА.
2.2.15. ПЕРЕВІЗНИК буде здійснювати перевезення рідких відходів наступним
автотранспортом:
Марка автомобіля ____________; державний номер ___________ ПІБ водія _________________;
Марка автомобіля ____________; державний номер ___________ ПІБ водія _________________;
Марка автомобіля ____________; державний номер ___________ ПІБ водія _________________;
Марка автомобіля ____________; державний номер ___________ ПІБ водія _________________;
Марка автомобіля ____________; державний номер ___________ ПІБ водія _________________.
2.2.16. Загальний об'єм автоцистерни(бочки асенізаційної) складає_________________________
3.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ.
3.1. Розрахунки за наданi послуги здiйснюються згiдно угоди та вимог Правил.
3.2. Величина плати за скид рідких відходів на ОСК розраховується за формулою:
Пс = Vпз * Кк * Нп, де
Vпз – обсяг скинутих рідких відходів з понаднормативним забрудненням, м³.
Кк – коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень.
Нп – встановлений норматив плати за скид понаднормативних забруднень, грн./м³ (на рівні
виробничої собівартості очищення 1 м³ стічних вод, рідких відходів).
3.3. На підставі п. 8 Правил, на підставі результатів хімічного аналізу якості стоків та по спільній
домовленості сторін, коефіцієнт кратності приймаємо:
для фізичних осіб (замовників послуг ПЕРЕВІЗНИКА) __________;
для юридичних осіб (замовників послуг ПЕРЕВІЗНИКА) __________;
для власних потреб ПЕРЕВІЗНИКА ________.
Діючий на момент укладання договору норматив плати Нп становить _____ грн.
3.4. У разі виявлення перевищення, що прирівнюється до залпового скиду, Перевізнику буде
виставлено додатковий підвищений тариф згідно п. 8 Правил.
3.5. У разi змiни нормативу плати, дiючого на момент укладення договору ПЕРЕВIЗНИК
проводить оплату за новим нормативом плати без змiни умов договору.
3.6. Розрахунки за звітний період здійснюються протягом трьох банківських днів після
отримання рахунку.
4.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН.
4.1. В разі закінчення терміну дії договору, порушення термінів оплати та всіх інших умов
договору, ПІДПРИЄМСТВО припиняє пропуск автомобільного транспорту ПЕРЕВІЗНИКА на ОСК.
4.2. При виявлені факту скидання ПЕРЕВІЗНИКОМ стічних вод з коефіцієнтом кратності
вищим ніж встановлений у договорі, ПІДПРИЄМСТВО має право провести донарахування плати за
останній місяць з застосуванням зафіксованого коефіцієнту кратності.
4.3. В разі порушення п 2.2.2., ПЕРЕВІЗНИК сплачує ПІДПРИЄМСТВУ додаткові нарахування
стоків по тарифу другої категорії діючому на момент встановлення порушення. Об’єм стоків
визначається по формулі: V= V1*N1* Tроб де:
V1 – об’єм бочки асенізаційної машини (згідно паспортних даних автомобіля), м3.
N=5 – середньоденна кількість рейсів однією асенізаційною машиною ( згідно даних постійного
контролю на ОСК м. Вінниці).
Троб – кількість робочих днів місяця, в якому здійснено порушення.
4.4. В разi порушення зобов’язань по даному договору ПЕРЕВIЗНИКОМ ПIДПРИЄМСТВО має
право розiрвати договiр в односторонньому порядку з одночасним анулюванням дозволу на виконання
вiдповiдних послуг.
4.5. Усi суперечностi, що виникають мiж сторонами, вирiшуються шляхом переговорiв, а при
неможливостi в судовому порядку згiдно чинного законодавства.
5. ТЕРМIН ДIЇ ДОГОВОРУ I ЮРИДИЧНI АДРЕСИ СТОРIН.
5.1. Договiр укладено в двох примiрниках, по одному для кожної iз сторiн, якi мають однакову
юридичну силу.
5.2.Договiр дiє з моменту його пiдписання обома сторонами до “
”__________200__р., але
залишається чинним до дати повної сплати заборгованості за послуги водовідведення відповідно умов
договору.
5.3. Якщо за місяць до закінчення терміну дії договору жодна зi сторiн не заявила в письмовiй
формi про його розiрвання він продовжується на наступний рік на попередніх умовах.

5.4.Дострокове розірвання договору з ініціативи ПЕРЕВІЗНИКА допускається лише при умові
його ліквідації або тимчасового припинення діяльності, про що він зобов’язаний повідомити
ПІДПРИЄМСТВО за 1 місяць, провівши при цьому повну оплату за надані послуги.
5.5.Договір може бути розірваний достроково з ініціативи ПІДПРИЄМСТВА при зміні
законодавства та невиконанні ПЕРЕВІЗНИКОМ умов договору.
5.6.ЮРИДИЧНI АДРЕСИ СТОРIН:
ПIДПРИЄМСТВО: м. Вiнниця, 21022, вул. Київська, 173
– перевищення ДВП (допустимі величини показників)
- р/р 26009279624017 в ВФ “Приватбанку”, МФО 302689, код
03339012;
- додаткові нарахування - р/р 26000279624015 в ВФ “Приватбанку”, МФО 302689, код 03339012.

ПЕРЕВІЗНИК:______________________________________________вул._______________________тел._______
р/р________________________
в
_____________________________
МФО_____________________
код_____________________
податкове
свiдоцтво
№______________________
iндивiдуальний
податковий
номер_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

ПIДПРИЄМСТВО
______________________________________
(пiдпис)
(П. I. Б.)
М.П.

ПЕРЕВІЗНИК
________________________________________________
(пiдпис)
(П. I. Б.)
М.П.

Перший заступник начальника ___________Л.С. Шатковська
Начальник ВЗ

___________І.О. Ніколенко

