
yKPAIHA

СТРИЙСЬКА МIСЪКА РАДА
стриЙського рАЙонульвIвськоi оБлАстI

ЧII СЕСIЯ ЧПI ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

вiдtt квiтня 202l року

Про затвердження договору
управлiння Стрийським
полiгоном Тпв

рIшЕння
м.С,грий N9 32о

Вiдповiдно п.31 ст.26 Закону Украfни "Про мiсцеве самоврядування в
YKpaTHi", ст.2| Закону Украiни <Про вiдходи>>, керуючись ч.l ст.137 ГК УкраТни,
ч.1 ст.317 ЦК Украiни та рiшення cecii Стрийськоi MicbKoi ради вiд 25.03.2021
J\Ъ289, Стрийська MicbKa рада

ВИРIШИЛА:

l. На виконання рiшення сесii СтрийськоТ MicbKoT ради вiд 25.03.202| N9289
uПро передачу в управлiння Стрийського пtlлiгону ТПВ) та протоколу робочоТ
групи зi скJ]аду депутатiв MicbKoT рали i члсtliв виконавчого KoMiTeTy щодо
розроблення проекту доtовору управ;tiння С,грийським lItl;tiгtlном TIII] вiд
09.04.2021 року (додаток J\Ъl). вреl,уJIю,вання фiнансових ],а правових вiлносин
мiж Стрийським мiським комбiнатом комунаJчьних пiдприсмс,l,в,I,а't'зоВ <l-piHepa
Стрий>, затвердити договiр управлiння Стрийським полiгоном ТПВ.

2.Визнати Стрийський комбiнат комчнальних
пiдприсмств вигодонабувачем за договором управлiння Стрийським полiгоном
твердих побутових вiдходiв.

3. Стрийському MicbKoMy комбiнату комун.lJIьних пiдпримств (Корчак Р.Б.)

укласти договiр управлiння Стрийським полiгоном твердих побутових вiдходiв iз
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Грiнера Стрий" та передати в

управлiння майно, що визначене в додатку 2 до цього рiшення.
4. Контроль за виконанням даного рiшення IIокlасти на зас,гупника мiськогсl

голови (I.Стеuика) та гIосl,iйгrу KoMiciKl С,грийськоТ MicbKoT ради з Ilитань жи,г.;Itlво-
комунzшьного госtIодарс,I,ва, KoMyIlaJlbltol,() майlIа | а llриваr,изаttiТ. з IIи,l,ань

торгiвлi, сфери послуг, з питань >lситловоi по;riтики l,а енергозбереження
(О.Йосипчук).

Мiський Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток NЪl до рiшення
VII ceciT VIII демократичного скликання

вiд <29> квiтня 202l року JфЗJО

ДОГОВIР УПРАВЛIННЯ
СТРИЙСЬКИМ ПОЛIГОНОМ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ

Micтo Сгрий, < 202l року,

Стрийський мiський комбiнат комунiLпьних пiдприсмс,гв в особi jIиректора Корчака
романа Богдановича, який дiе на пiдставi Статуту ,га на виконання рiшень Стрийськот MicbkoT

ради J\Гч _ вiд к29> KBiTH я 2021 року та рiшення виконавчого комi,гету СтрийськоТ мiськоI рали
Jt l39 вiд <28) квiтня 2021 року, iMeHoBaHe надалi <<Вигодонабувач>>, з одного боку, та

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кГрiнера Стрий> в особi директора Михалуся
Богдана Мироновича, який дiс на пiдставi Статуту, iMeHoBaHe надалi <<Управитель)), а спiльно
iMeHoBaHi - Сторони,

розумiючи значення cBoix дiй, враховуючи iснуючий екологiчний стан полiгону твердих
побутових вiдходiв (надалi - (ТПВ)) у MicTi Стрий, з метою приведення його до нilлежного
стану, уклали цей Договiр управлiння Стрийським полiгоном ТПВ, далi - <!оговiр> про таке:

l. зАгАльнI положЕння

1.1 У порядку та на умовах, визначених цим /{оговором. булl,чи уповноваженим С,грийською
мiською раlIою згiдно рiшення N9 _ вiд29,04.202lр.. Виl,<lдонабувач перелас УправителtL,, а

Управитель прийма€ наступне майно: Стрийський поrlil,он ТПВ (нада,тi Полiгсlil).

розташований у MicTi Стрий ЛьвiвськоТ областi по ву,ц. Нижанкiвського (надалi - майно) в

управлiння на строк, визначений цим !оговором, Полiгон гIередасться в управлiння разом iз
майном, яке зазначено в додатку Jфl до цього !оговору.

Зазначене майно розташоване на земельнiй дiлянцi, яке передане в постiйне користування
Вигодонабувачу на пiдставi рiшення СтрийськоТ MicbKoT рали Nч 27З вiд25.0З.202| р,
1.2 Передача майна в управлiння не тягне за собою переходу права власностi на таке майно до
Управителя, а також не перелбачае утворення довiрчого права власностi, Власником майна
зiшишасться Стрийська MicbKa територiальна громада.
1.3 Майно, вк€ване в п.1.1 цього Щоговору, вважа€ться переданим Управителю в момент
пiдписання Акта приймання-перелачi Полiгону.

2. прАвА тА оБов,язки CTOPIH

2. 1 Вигодонабувач зобовО язаний :

2.1.1Перелати Полiгон в управлiння УправитеiIк) згiднсl
Полiгону одразу пiсля пiлписання цьоI,о flоговору.

2.2Вигодонабувач мас право:

вiдповiдного Akтa приймання-tlерелачi

2.2.| Отримувати вигоду вiд управлiння, що перелбачена цим Щоговором.
2.2.2 Вимагати повернення майна пiсля закiнчення дii цього Щоговору.
2.2.3 Олержувати iнформацiю про хiд виконання цього.Щоговору,
2.2.4 Виступати з iнiцiативою щодо внесення змiн до цього !оговору.
2.2.5 Буль-коли оглядати Полiгон з метою перевiрки дотримання умов даного !оговоi-,,,,,
попередивши про це Управителя за два днi. Огляд може проводитися в робочий час у
присутностi уповноваженого спiвробiтника.
2.2.6 Iнiцiювати розiрвання даного [оговору та вимагати дострокового повернення Полiгону у
випадку, якщо:
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2.2.6.1порушено умови цього !оговору з боку Управителя;
2.2.6.2 погiршився стан Полiгону внаслiдок невиконання або неналежного виконання
Управителем умов цього Щоговору. З цiсю метою Управитель на початку своеТ дiяльностi за цим
[оговором lтроводить зйомку ycieT територii Полiгону для фiксачiТ початкового його стану.
Також для оцiнки стану Полiгону на момент укладення цього !оговору Управитель замовля€
проведення екологiчного аудиту мiського полiгону ТПВ у MicTi Стрий. У випадку виникнення
претензiй зi сторони Вигодонабувача щоло погiрrtrення стану I1олiгону Вигодонабувач повинен
скликати спiльну робочу групу за учасl,ю вi;tповiдапьних осiб Управи,геля ;1.ля перевiрки та
з' ясування конкретних обставин роботи Управит,е"тtя на I lclrri 1,oH i :

2.2.6.3 Полiгон використовуеться Управителем не за цiльовим призначенням.
2.2.7 У випадку виникнення однiеТ iз пiдстав, навелених у пунктах 2,2,6.1 - 2.2.6,3 для
дострокового розiрвання .Щоговору, Вигодонабувач зобов'язаний попередньо направити
письмову вимогу (поперелження) Управителю про усунення виявлених порушень, яка пiдлягас

розгляду Управителем протягом 30 днiв з моменту отримання такоТ вимоги. У випалку якщо
протягом цих 30 днiв Управителем не буле усунуто виявлене Вигодонабувачем порушення або ж
не буле обома Сторонами спростована iнформацiя про таке порушення, Вигодонабувач вправi в

односторонньому порядку розiрвати чей Щоговiр, направивши про це повiдомлення Управителю.
,.Щоговiр вважатиметься розiрваним на сьомий день з моменту отримання Управите.ltем
вiдповiдного повiдомлення вiд Вигодонабувача.

2.3 Управитель зобов'язаний:
2.3.| За рахунок дiяльностi при здiйсненнi управлiння ,]а tIим f]оговором ,]абезltе.tиl,и

покращення стану Полiгону, усунувши поруuIення еколоr,iчних норм. якi зафiксованiflержавною
екологiчною iнспекцiсю у Львiвськiй областi до моменту укладення цього !оговору згiдно
припису j\Ъ l76-03 вiд l 6.04.2021р.
2.3.2 Звiтувати перед Вигодонабувачем про свою дiяльнiсть щодо виконання цього Щоговору в
строк один раз на KBapTaJr на вимогу Вигодонабувача.
2.3.3 Здiйснювати управлiння за цим .Щоговором особисто з можливим заJ,Iученням на власний

розсуд iнших пiдприсмств, фiзичних осiб на умовах пiлрялу, надання послуг таlабо трудового
найму.
2.3.4 Використовувати Полiгон вiдповiдно до норм чинного законодавства УкраТни, Паспорта
Полiгону та умов цього Щоговору.
2.3.5 Забезпечити збереження Полiгону, запобiгати його пошкодженню i псуванню.
2.3.6 Нести вiдповiда,тьнiсть за дотримання екологiчноТ, caHiTapHoT та пожежноТ безпеки
Полiгону.
2.З.7 У разi припинення або розiрвання цього Щоговору повернути Вигодонабувачу Полiгон та
iнше майно,яке протягом TepMiHy лiТ цього.Щоговору буде встановлено на ГIолiгонi протягом l0
ка,'tендарних днiв з моменту припинення або розiрвання flоговору. Усе майно, яке буле
встановлено на Полiгонi. пiсля заверlIJення дir' цього flоговору переходить у комунальну
власнiсть СтрийськоТ MicbKoT територiальноТ громади без жс)дних компенсацiй.
2.3.8 Надавати Вигодонабувачу у буль-який час lIро,lяI,ом роСrочоl,о jlня на йtrго вимогу
документи на огляд для перевiрки кiлькостi прийнятих вiдходiв (журнаr облiку Ki.llbKocTi
вiдходiв) або пiд час огляду Полiгону, передбаченого п.2.2.5 цього Щоговору.
2.3.9 Сплачувати екологiчний податок за прийнятi на територiю Полiгону вiдходи для
захоронення згiдно вимог Податкового кодексу УкраТни.
2.З.10 Забезпечити покрашення стану Полiгону, а саме:
2.3.10.1 встановлення протягом 30 днiв з моменту укладення цього Щоговору вiдео нагляду
Полiгону з виведенням зображення мiсця в'Тзду в он-лайн режим для загаJчьного доступу;
2.3.10.2 модернiзацiя протягом мiсячного TepMiHy з моменту укладення цього !оговору ваг з

метою автоматичноТ фiксачii результатiв зважування прийнятих на захоронення твердих

СmрчЙськч й М ККП Корчо к Р. Б. ТОВ кГрiнеро Сmрuйл Мuхалусь Б.М,



3

побутових вiдходiв та автоматичного виведення результатiв зважування ТПВ в електронному
виглядi на вiдповiдний сервер СтрийськоТ MicbKoT ради;
2.3.10.З модернiзацiя протягом 90 днiв з моменту укладення цього !оговору офiсного
примiщення (мiнi-офiсу) на Стрийському полiгонi ТПВ з облаштуванням оглядового
майданчика;
2.3.10.4 встановлення необхiдного дозиметра з метою недопущення завезення ралiаuiЙно-
небезпечних вiдходiв протягом 90 днiв з моменту укладення цього Щоговору;
2.3.10.5 унеможливлення несанкцiонованого потрапляння ТПВ на Полiгон по всьому периметру

цього Полiгону протягом 60 днiв з моменту укJlадення IIboI,o /{оговсlру:
2.3.10.б забезпечення впорядкування тiла Полiгон),. шtо Itсрелбачас, зiбрання ycix наявних на

полiгонi вiдходiв на необхiдну площу iз забе:зпеченням KyTiB нахиllу l:З.проведення ущi.ltьнення
наявних на полiгонi вiдходiв та повне накриття всього тiла полiгонч необхiдним шаром грунт.у -
здiйнюсться постiйно, а iснуючий стан полiгону на день укладення цього Щоговору
впорядкову€ться таким чином з розрахунку впорядкування l га територiТ полiгону в мiсяць,
починаючи з другого мiсяця дiТ цього.Щоговору;
2.3.10.7 проведення дегазацii тiла Полiгону - постiйно, починаючи з шостого мiсяця пiсля

укладення цього .Щоговору;
2.3.10.8 вiдведення iнфiльтрату та його очистка (або ж його вивезення на очиснi споруди для
наступного очищення) - постiйно, починаючи з дев'ятого мiсяця пiсля укладення цього
ffоговору, При uьому протягом шести мiсяцiв з моменту укладення цього !оговору Управителем
iз заrrученням спецiалiзованоТ проектноТ органiзаuiТ повинен бути розроблений план вiдведення
iнфiльтрату та його очистки;
2.3.10.9 булiвничтво пiдземних постiйних свердловин :] меток) контролю стану пiдземних
грунтових вод, виготовлення паспортiв таких свердловин - rlpo гягом 60 днiв ,] момен гу

укладення цього !оговору;
2.3.10.10 забезпечення цiлодобовоТ охорони Стрийськоl,о ttо;tiгону ТIIВ - посr,iйно;
2.3.10.11 забезпечення освiтлення частини територiТ (-,t,рийськсlго по:tiг,t,lну ТIIВ - постiйно,
починаючи з другого мiсяця дiТ цьоl,о !оговору:
2.3.10.12 забезпечення дотримання вимог паспорта Полiгону - постiйно;
2.3. 1 0. 13забезпечення корегування проектноТ документацiТ з peкoHcTpyKrriT
(рекультивацii)полiгону протягом шести мiсяцiв з моменту прийняття Полiгону в управлiння;
2.3.10.14 проведення щорiчного екологiчного аудиту Полiгону до 15 квiтня кожного року, tцо

включатиме в себе проведення iнвентаризацiТ викидiв шкiдливих речовин в атмосферне повiтря,
визначення впливу Полiгону на навколишн€ природне середовище, проведення лабораторних
дослiджень грунту, поверхневих та грунтових вод, повiтря на територiТ Полiгону та в caHiTapHo-

захиснiй зонi Полiгону.
2.З.|l Щоквартально проводити вiдеозйомку Полiгону квадрокоптером та надавати таке вiдео
Вигодонабувачу для органiзацiТ ним публiчноТ демонстрачiТ стану Полiгону.
2.З.|2 Щомiсячно сплачувати на користь Вигодонабувача 403 200,00 (чотириста три тисячi
лвiстi) гривень, в тому числi I1flB вiлповiдно l1o умов п,З.1.2 цьоl,о /{оговору. Вигодонабувач не

вправi вiдмовлятись вiд своеТ вигоди за чим !оt,овором" а також не вправi змiнювати визначений

цим пунктом розмiр вигоди в односторонньому порядку,
2.3.13 Не пiзнiше l0 днiв з моменту пiдписання цьоI,о flоговору Управите;tь зобов"язу€ться
змiнити юридичну адресу, зарееструвавши iT на територiТ СтрийськоТ MicbKoT територiальноТ
громади за мiсцезнаходженням примiщення, яке передасться в управлiння згiдно цього .Щоговору.

2.4 Управитель ма€ право:
2.4.1Управляти та користуватися Полiгоном у встановлених чинним в YKpaTHi законодавством та

цим ,Щоговором межах, самостiйно планувати та здiйснювати видатки без буль-яких погоджень iз
Вигодонабувачем. При цьому Управитель не вправi вчиняти буль-якi дii, пов'язанi iз

розпорядженням Полiгону.

Сm puЙcbKu Й М ККП Корчо к Р, Б. ТОВ кГрiнера Cmpuйll Мчхолусь Б.М.
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2.4.2 Надавати послуги по прийманню вiдходiв для захоронення вiдповiдно до вимог
законодавства про вiдходи, нормативних документiв, дiючих санiтарних правил Та Цього

Щоговору.
2.4.3 Приймати для захоронення на Полiгонi тверлi побутовi вiдходи лише з моменту пiдписання
з Вигодонабувачем Акта прийняття-передачi Полiгону в управлiння на таких умовах:
2.4.3.L тверлi побутовi вiдходи, якi зiбранi органiзовано суб'ектами господарювання з територii
СтрийськоТ мiськоi територiальноТ громади приймаються протягом встановленого Управителем

робочого часу без обмежень щодо кiлькостi за тарифом, який не буле бiльшим за тариф на

захоронення ТПВ, що дiе у MicTi Стрий на момент укладення llього !оговору;
2.4.3.2 тверлi побутовi вiдходи, якi бl,луть приво,зитись на захоронення на Полiгон мешканцями
СтрийськоТ MicbKoT територiальноТ грома,,tи в iн;tивi.,tчаulьному IIорядку не вантажним
транспортом, приймаються Управите,llем про,I,яl,ом Bcl aHoB",IeHoI,o ним робочого часу без

обмеження за кiлькiстю та цiною, яка буле встановлюватись Управите.llем та не буле бiльшою за

розмiр тарифу згiдно 1.2.4.3.1 цього Щоговору з кожного такого автомобiля;
2,4.3.3 iншi тверлi побутовi вiдходи, якi булуть привозитись на захоронення з-поза меж

СтрийськоТ MicbKoT територiальноТ громади з розрахунку, щоб в середньому в день зага,rьний
обсяг прийнятого ТПВ на захоронення на Полiгонi не перебiльшував 200 (двiстi) тон. У шьому
випадку розрахунок середнього обсягу ТПВ визначасться усереднено станом на кожен
конкретний день шляхом дiлення загального обсягу прийнятого згiдно цього пiлпункту ТПВ з

моменту прийняття в управлiння Полiгону на кiлькiсть днiв, що пройшла з моменту прийняття в

управлiння Полiгону до дня розрахунку середнього обсягу ТПВ, Узагальнення iнформацiТ щодо
обсягiв прийнятого на захоронення ТПВ здiйснюсться Управителем щомiсячно та до 5 числа
кожного настуI]ного мiсяця нада€ться Вигодонабувачу звiт з цього приводу за попереднiй мiсяць.
2.4.4На плату за управлiння майном згiдно п.3.4 цього Щоговору.
2.4.5 Зводити на територiТ Полiгону збiрнi тимчасовi споруди, якi призначенi для

функчiонування Полiгону,
2.4.6 Завезти на територiю Полiгону та зберiгати на цiй териr,орiТ необхiлну TexHiKy та

устаткування.
2.4.7 Виступати з iнiцiативою щодо внесення змiн до цього .Г{оговору,
2.4.8 Самостiйно розраховувати BapTicTb (тариф) надання посJIуг iз захоронення тверj{их

побутових вiдходiв на територiТ Полiгону, якi пiдлягають затвердженню у встановленому
законодавством порядку (з урахуванням вимог л.2,4.З.| тал,2.4.З.2 цього ,Цоговору).

3. РОЗМIР, ФОРМА ПЛАТИ ЗА УПРАВЛIННЯ МАЙНОМ ТА IНШИХ ПЛАТЕЖIВ

3.1 Вигода Вигодонабувача с ст€uIою i не за_ltежить вiд результатiв фiнансовоТ дiяльностi
Управителя. Вигода Вигодонабувача складаеться з двох складових:
3.1.1 Стан Полiгону, що наJIежить Вигодонабувачу, за результатами дiяльностi Управителя
повинен бри покращений та вiдповiдати yciM основним екологiчним вимогам з урахуванням
вимог цього !оговору. При uьому yci покращення стану Полiгону :здiйснюються виключно За

рахунок Управителя без буль-яких фiнансових BHecKiB Виl,одонабувача.
3.1.2 Управитель щомiсячно до 15 числа мiсяця сплачус на банкiвський рахунок Вигодонабувача
кошти в cyMi 40З200,00 грн (чотириста три,гисячi ;цвiсr,i t,ривень 00 Kolr.). в т.ч. IIДВ за

поперелнiй мiсяць.
3.2 До вигоди Вигодонабувача за цим .Щоговором також вiднося,t,ься yci покращення Полiгону,
якi булуть здiйсненi за перiол дiТ цього Щоговору.
3.3 Управитель несе yci витрати, пов'язанi iз експлуатачiсю Полiгону та майна, яке передасться
Управителю в управлiння, в тому числi:
3.3.1 вiдшкодовус Вигодонабувачу BapTicTb використаноТ електричноТ енергiТ;

3.3.2 за власнi кошти Управитель здiйснюс технiчне обслуговування майна, шо передасться в

управлiння.

СmрчйськчЙ МККПКорчок Р,Б, ТОВ кГрiнеро СmрчЙt> Мuхолусь Б.М.
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3.4 Кошти, якi залишаються в Управителя внаслiдок дiя.ltьностi по захороненню'ГПВ на Ilолiгонi
згiдно цього .Щоговору пiсля сплати ycix експлуатачiйних витрат, податкових платежiв, iнших
необхiдних платежiв, вважаються платою Управителя згiдно cT.l042 Щивiльного кодексу.
Управитель вiльно та на свiй розсуд володiс та розпоряджасться свосю платою Управителя.
3.5 Вигодонабувач не вправi вiдмовитись вiд одержання вигоди за цим .Щоговором або змiнювати

умови одержання вигоди за цим Щоговором в односторонньому порядку.

4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1 У разi порушення зобов'язання, що виника€ з цього [оговору (да,чi - порушення !оговору),
Сторона несе вiдповiдальнiсть, визначену IIим !оговором та (або) чинним в YKpaTHi

законодавством.
4.2 Порушенням Щоговору с його невиконання або HcHtL:lcжHe t]иконання. r,обт,сl виконання ,]

порушенням умов, визначених змiстом цього !оговору.
4.3 Сторона вважаеться невинуватою i не несе вiдповiдальностi за порушення !,оговору, якщо
вона довед€, що вжила Bcix залежних вiд неТ заходiв щодо належного виконання цього !оговору.
4.4 У випадку невиконання Управителем п,3.|,2 цього Щоговору Управитель сплачу€
Вигодонабувачу пеню в розмiрi подвiйноТ облiковоТ ставки НБУ вiд суми заборгованостi за

кожен день прострочення платежу,
4.5 У випадку невиконання Управителем пiдпунктiв 2.3.10.1-2.3.10.14 пункту 2.3.10 цього

!оговору Управитель сплачус Вигодонабувачу штраф в розмiрi 500,00 (п'ятсот) гривень за

кожен день прострочення виконання зобов'язання до моменту його повного виконання (за кожне
невиконане зобов'язання пiдпунктiв 2.3.10.1-2.3.10.14 пункту 2.3.10 цього .Щоговору).
4.б Управитель несе повну вiлповiдальнiсть за екологiчну, caHiTapнy та пожежну безпеку
Полiгону, за виключенням форс-мажорних обставин.
4.7 Кожна Сторона !оговору у випадку допущення його порушень. що спричинили збитки для
iншоТ Сторони, зобов'язусться в пOвному обсязi вiлшкодувати завданi збиr,ки.

5. вирIшЕння спорIв

5.1 Yci спори, що виникають з цього loгoBopy або ttов"язанi iз ним, вирiIIJуються шляхом
переговорiв мiж Сторонами.
5.2 Якщо вiдповiдний спiр не можливо вирiшити шляхом переговорiв, BiH вирiшус,гься в

судовому порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiлсулнiстю такого спору вiдповiдно до
чинного в YKpaiHi законодавства.

6. дIя договору

б.1 Сторони домовились, що чей ,Щоговiр набирас чинностi з дня пiдписання Сторонами Акта
приймання-перелачi згiдно п.1.3. цього Щоговору та дiс до 31 грудня 2023 року. Якщо за один
мiсяць до завершення дiТ цього ,Щоговору жодна iз CTopiH не заявить про припинення Щоговору,
дiя цього !оговору автоматично продовжуватиметься на наступний календарний piK.

6.2 Закiнчення строку цього !оговору не звiльняс Сторони вiд вiдповiда,чьностi за його
порушення, яке маJIо мiсце пiд час дiТ цього flоговору.
6.3 Змiни у цей !оговiр можуть бути BHeceHi тiльки за домовJIенiстю CTopiH" яка оформлю€]ться

додатковою угодою до цього flоговору. При IIьому laKi ,змiни гtовиннi буl,и tlоl]ередньо
погодженi виконавчим KoMiTeToM Сr,рийськоТ MicbKoT рали 

,га cccicK,l С r,рийськоТ MicbKoT рали.
6.4 Змiни у цей Щоговiр набирають чинностi з MoMeH,l,y належного оформ.llення Сторонами
вiдповiдноТ додатковоТ угоди до цього !оговору, якщо iнше не BcTaHoBJleHo у самiй додатковiй
угодi, з урахуванням вимог п.6,3 цього flоговору.

7. Форс_мАжор

СmрuЙськчЙ МККПКорчок Р.Б. ТОВ кГрiнера СmрчЙл Мчхолусь Б.М,



6

7.1 Сторони звiльняються вiд вiдповiда,чьносr,i за невиконання зобов'язань за Ilим /{оговором у
випадку, якщо це невиконання викликане форс-мажорними обставинами, що виникли поза волею
i бажанням CTopiH та якi не можна передбачити або уникнути, включаючи оголошену або

фактичну вiйну, цивiльнi заворушення, епiдемii, ембарго, землетруси та iншi стихiйнi лиха.
7.2 Свiдоцтво, видане Торгово-промисловою палатою УкраТни, е достатнiм пiдтвердженням
наявностi та тривалостi дiI нездоланноТ сили (форс-мажору).
7.3 У разi блокування Полiгону стороннiми особами, створення iнших перешкод стороннiми
особами для завезення ТПВ на захоронення на Полiгон, що унеможливлю€ використання
Полiгону Управителем, час виконання зобов'язань Управителя по цьому !оговору зупиня€ться
на час такого блокування чи створення iнших перешкод, а TepMiH лiТ.Щоговору продовжуеться на
час такот зупинки. Про факт блокування чи створення iнших перешкол Управитель в той же день
повiдомляс Вигодонабувача офiuiйним листом електронною llоштою з гIолiшьшим надсиланням
його рекомендованим поштовим вi;rправJIенням. У такому, випалку С'торсlни зобов'язуються
вживати спiльних дiй для врегулювання проблеми б"rtокування чи iнtltих с,I,t]орених llepetllкo/,l у
дiяльностi Полiгону.

8. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

8.1 Yci правовiдносини, що виникають з цього !оговору або пов'язанi з ним, у тому числi
пов'язанi iз дiйснiстю, укладенням, виконанням, змiною та припиненням цього Щоговору,
тлумаченням його умов, визначенням наслiдкiв недiйсностi або порушення Щоговору,
регламентуються цим !оговором та вiдповiдними нормами чинного в YKpaiHi законодавства, а
також застосовними до таких правовiдносин звичаями дiлового обороту на пiлставi принчипiв
лобросовiсностiо розумностi та справедливостi.
8.2 Належний стан Полiгону буле покращуватись поступово та мас бути забезпечений
управителем до закiнчення дiт цього .щоговору.
8.3 Yci покращення Полiгонуза результатами дiяльностi Управителя належать Вигодонабувачу
без буль-якого вiдшкодування.
8.4 Буль-якi повiдомлення для Управителя вважатимуться належним чином вiлправленi
Управителю Вигодонабувачем лише у випалку Тх направлення рекоменлованим листом за
поштовою адресою: 79008, MicTo Львiв, вулиця Старосврейська. булинок 22 (незважаючи на iншу
юридичну адресу, яка може бути зареестрована в Управигеля).
8.5 Пiсля пiдписання цього ffоговору Bci попереднi переговори за ним. jIистування" поперелнi
договори, протоколи про намiри та буль-якi iншi ycHi або письмовi домовленостi CTopiH з

питань, що так чи iнакше стосуються цього !оговору, втрачають юридичну силу, а,ле можуть
братися до уваги при тлумаченнi умов цього,Щоговору,
8.6 Сторона несе повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть вказаних нею у цьому !оговорi
реквiзитiв та зобов'язусться сво€часно у письмовiй формi повiдомляти iншу Сторону про Тх

змiну, а в разi неповiдомлення несе ризик настання пов'язаних iз ним несприятливих наслiдкiв.
8.7 Цей ,Щоговiр складено при повному розумiннi Сторонами його умов та термiнологiТ

украТнською мовою в трьох примiрниках, якi мають однакову юридичну силу. по одному кожнiй
iз CTopiH та для виконавчого KoMiTeTy СтрийськоТ MicbKoT рали.

9.БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ ТА ПЦПИСИ CTOPIH

Вигодонабувач:
Стрийський мiський комбiнат

комунальних пiдприсмств

Код СДРПОУ 057593l0
Pax.Ns

Управитель:
l'овариство,з обм еже но Kr Bi,lUl oBi;tыl ьн iстю

<<I'piHepa С,r,рий>

Код СДРПОУ 44392З00
Рах,Jф

Щиректор

Сm pu йськчй М КК П Корч ак Р, Б.

flиректор

ТОВ кГрiнеро Сmрчй>

Михалусь Б.М.

Мuхолусь Ь.tй.

Корчак Р.Б.



Стрийський мiський комбiнат комун&Iьних пiдприсмств в особi директора Корчака

романа Богдановича, який дiс на пiдставi Статуту та на виконання рiшень Стрийськот MicbkoT

рали J\b

-
вiд <29> KBiTH я 2О2:^ року та рiшення виконавчого KoMiTeTy СтрийськОТ мiськоi ралИ

Ns 1з9 вiГсв >квiтня 2021 року, iMeHoBaHe надалi <<вигодонабувач>>, з одного боку, та

Товариство з обмеж.rоо вiдповiдальнiстю кГрiнера Стрий> в особi директора Михалуся

Богдана Мироновича, який дiс на пiдставi Статуту. i"."o"un. надапi <<Управитель)), а спiльно

iMeHoBaHi - Сторони, . . ____ _| __

керуючись п.1.1 ffоговору управлiння С,грийським tlолiгоном твер]tих побу,гових вiдходiв

вiд K_>_202l року (налалi - кЩоговiр>), склати цей Додаток про ,гаке:

l. Перелiк майна, яке передасться Вигодонабувачем в управлiння Управителю за

.Щоговором:

Додаток ЛЪl до ДОГОВОРУ УПРАВЛIННЯ
стрийсiiсйм полIгоном твЕрдих поБутових вIдходIв

вiд < )) 2021 року

MicTo Стрий, ((_)) 2021 року

2. Цей Додаток с невiд'смною частиною !оговору та вступа в силу з моменту його

пiдписання Сторонами.
ПЦПИСИ CTOPIH:

Щиректор

Секретар рали

Сm puйcbKu Й М ККП Корч о к Р, Б,

Вигодонабувач:
Стрийський мiський комбiнат

комуна,'tьних пiдприсмств

Код СДРПОУ 05759310
Pax.Nc

Управиr,ель:
товариство з обмеженою вiдповiдацьнiстю

кГрiнера Стрий>

Код СДРПОУ 44392300

. Михалусь Б.М.

назва майна

В'у""доз.БпqомАсн yD l 60-5 з 5407 вс

Свердловина

Електролiнiя

Електричний лiчильник

номерами: |6,|7,|9,20

Рах.Nч

Мuхалусь Б.М.

Ns
п/п

l

2

J

4

5

6

7

8

9

М.Берник

кГрiнера СmрчЙ>

Корчак Р.Б.



Додаток Ng2 до рiшення
VII ceciT VIII демократичного скликання

вiд к29> квiтня 2021 року N, З 20

Перелiк майна, яке передаться Вигодонабувачем в управ;riння Управителю за
ffоговором

Секретар рали Берник

Jф

лlп
назва майна

l Полiгон захоронення твердих побутових вiдходiв в м.Стрий, львiвськоТ областi,
що розташований на земельнiй дiлянцi площею 2З,|522 га

2
БульдозерSYNоМАСН YDlб0-5 з5407 ВС

з
Вага

4 flезбар'ср

5
Свердловина

6
Електролiнiя

7
Електричний лiчильник

8
Тимчасове примiщення на полiгонi площею 74,1 кв,м

9
Примiщення площею 24,З кв.м за
вул.Б.Хмельницького, З2 А, що розташованi на l
iнвентаризацiйнiй справi пiд номерами: l б, |7,19,20

адресою: м.Стрий,
поверсi та позначенi в

М


