
 

 
 

Өнеркәсіптік қалдықтарды кәдеге жарату 

№ _____ШАРТЫ 

 

Өскемен қаласы                                     «____»________20 __ж. 

 

___________ атынан серіктестіктің Жарғысының негізінде 

әрекет ететін директоры __________, бұдан әрі 

«ОРЫНДАУШЫ» деп аталады, бір тараптан және «Өскемен 

ЖЭО» ЖШС Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 

өндірістік директордың атынан ұсынылған Томилов 

Владимир Павлович 23.12.2020 жылғы No836-Д сенімхат 

негізінде әрекет етеді, екінші жағынан, келесі шарт бойынша 

осы келісімге келді. :: 

 

 

 

1.  ШАРТТЫҢ МӘНІ 

1.1«ТАПСЫРЫС БЕРУШІ» мынадай қалдықтарды өткізуі, 

ал «ОРЫНДАУШЫ» қабылдауы керек:  №1 Қосымшаға 

сәйкес: 

Түрі және атауы:  

1.2. Қалдықтардың жылдық көлемі: ---- (_____) м3 

1.3.  Қалдықтардың қауіптілік деңгейі: Жасыл. 

 

2.ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ 

2.1. «ОРЫНДАУШЫ» міндетті: 

2.1.1. Қалдықтарды күн сайын сағат 7-00-ден  

19-00-ге дейін «ОРЫНДАУШЫДАН» алынған талондар 

бойынша қабылдауға; 

2.1.2. Қалдықтарды қабылдау кезінде олардың келіп түсуін 

тіркеу журналын толтыруға; 

2.1.3. Полигонға келіп түсетін қалдықтардың дозиметрлік 

бақылауын жүргізуге. 

2.1.4. «ОРЫНДАУШЫ» сұрыпталмаған қалдықтарды 

қалалық полигонға қабылдамауға құқылы. 

2.2. «ТАПСЫРЫС БЕРУШІ» міндетті: 

2.2.1Шарт жасасу  кезінде қалдықтар төлқұжатының көшірмесін 

беруге; 

2.2.2. Қалдықтарды түрлеріне сай қаптап, тасымалдаудың 

белгіленген ережелері бойынша өткізуге; 

2.3. Қоқыс орнында қалдықтарды үю ережесін сақтауға; 

2.2.4. Қалдықтарды полигонға өткізгенде қалдықтар 

төлқұжатын ұсынуға. 

2.2.5.Қалдықтарды Экологиялық кодекстің талаптарына 

сәйкес сұрыпталған түрде ұсынуға. 

 

 

 

 

3. ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ 

3.1. Осы шарт бойынша жұмысты орындау алдын ала төлем 

жүргізілген жағдайда жүзеге асырылады. 

3.2.Қалдықтардың полигонға қабылдаудың бір текше 

метрінің ің  бағасы клесідей қалыптасады:  

3.2.1 Өнеркәсіптік қалдықтар «Жасыл тізім» ____ теңге 

1текше метрге ҚҚС ескере отырып 

3.2.3.Осы шарт бойынша қызметтің құны ҚҚС-ты есепке ала 

отырып ______ (_____________) теңгеге жуық соманы 

құрайды және №2 қосымшада көрсетілген 

есептеулерге сәйкес анықталады. 
 

 

 

4. ЕРЕКШЕ ЖАҒДАЙЛАР. 

                                                                                                         

                                   Д О Г О В О Р 

         на   Утилизацию промышленных отходов 

№________ 

г. Усть- Каменогорск        «_____»______________20___г. 

  

________ именуемое в  дальнейшем  «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,    

в    лице   директора ___________ действующего    на  

основании  ___________ товарищества, с одной стороны, и  

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

 Именуемое   в   дальнейшем   «ЗАКАЗЧИК»,   в  лице 

Директора по производству, Томилова Владимира 

Павловича действующего    на  основании Доверенности 

№836-Д от 23.12.2020г., с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1.ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1 1.1. «ЗАКАЗЧИК» должен сдать, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

принять  отходы согласно Приложению №1 к настоящему 

договору: 

Вид и наименование: 

1.2.   Годовой  объем  отходов ____  (----) м
3
 

1.3.  Уровень опасности  отходов Зелёный 

                 

2.  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

2.1.« ИСПОЛНИТЕЛЬ»  обязуется: 

2.1.1. Осуществлять прием отходов ежедневно  с 

7-00час. до 19-00 час по талонам, приобретенным  

у  «Исполнителя». 

2.1.2.При приеме  отходов  заполнять журнал   

регистрации  их  поступления. 

2.1.3.Производить  дозиметрический  контроль отходов  

поступающих  на  полигон. 

2.1.4. «Исполнитель» оставляет за собой право не  

принимать не отсортированные отходы на городской 

полигон. 

2.2.«ЗАКАЗЧИК» обязуется: 

2.2.1.Предоставить  при  заключении  договора,    

копию паспорта отходов. 

2.2.2. Сдавать  отходы  в  соответствии с установленными 

правилами транспортировки, и упаковки  для  данного  

вида  отходов. 

2.2.3.Соблюдать  правила  складирования  отходов на 

свалке. 

2.2.4. При  сдачи  отходов на  полигон предоставлять  

паспорт отходов. 

2.2.5 Предоставлять отходы в отсортированном виде в 

соответствии с требованиями Экологического кодекса. 

                                         

                          3. ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ 

3.1.Выполнение Услуг  по настоящему договору 

осуществляется при  наличии  предоплаты. Бюджетные 

организации производят оплату после выполнения  работ,  

в конце месяца. 

3.2. Стоимость приема одного метра  кубического 

отходов на полигон составит: 

3.2.1 Промышленные отходы 

 «Зеленого списка» - _____ тенге с учетом НДС за 1 куб.м. 

3.3 Стоимость услуг по настоящему договору 

ориентировочно составляет __________  (________) тенге 

с учетом НДС и определяется в соответствии с расчётом, 

указанном в Приложении №2. 

 

                           4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 



4.1. Тариф өзгерген жағдайда, Орындаушы бұл туралы 

Тапсырыс берушіге жазбаша немесе электрондық нысанда 15 

күнтізбелік күн бұрын хабарлап , бағаны өзгертуге құқылы. 

4.2 Шарттың әрекет мерзімі аяқталғанына дейін 

пайдаланылмаған талондар, Шарттың әрекет мерзімі 

аяқталғаннан кейін екі айдың ішінде айырбастауға жатады. 

Екі ай өткеннен соң талондар жарамсыз болып саналады.  

     

5. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ 

5.1. Шарттың қолданылу мерзімі: келісім күнінен бастап 

31.12.2021 ж. дейін.  

5.2. Шарт көрсетілген қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін, 

тараптардың бірі жазбаша ескертілген күннен бастап, бір ай 

ішінде бір жақты бұзылуы мүмкін. 

5.3. Осы шартпен реттелмеген сұрақтар Қазақстан 

Республикасының Азаматтық Кодексінің ережелеріне, 

қолданыстағы «Көріктендіру Ережесіне» және Қазақстан 

Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне 

сәйкес қарастырылады. 

 

           

 

6. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕН ЖАЙЫ МЕН 

ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 

                     «ОРЫНДАУШЫ», 

 

 

______________________________________ 

 Қолы және мөр 

Шебер ( аты-жөні )___________________ 

  

 

«ТАПСЫРЫС БЕРУШІ» 

«Өскемен ЖЭО» ЖШС 

070002, Қазақстан Республикасы, ШҚО, Өскемен қ,  

Промышленная к-сі 2 

СТН 600700157969 

ЖКС KZ66914102203KZ000YU 

БИН 030540000538 

БИК SABRKZKA 

«Сбербанк» АҚ ЕК Өскемен қ. филиалы 

ҚҚС бойынша 2017 ж. 11 мамыр берілген куәлігінің сериясы 

18001 № 0570373   

Тел/факс: 75-41-39 

 

«ӨСКЕМЕН ЖЭО» ЖШС 

Өндіріс жөніндегі директор 

 

 

_____________________ В.П. Томилов 

(Қолы және мөр) 

М.О. 

4.1. В случае изменение тарифа, Исполнитель имеет права 

изменить цену , уведомив об этом Заказчика за 15 

календарных дней в письменной или электронной форме. 

4.2 Талоны, неиспользованные до окончания срока 

действия договора,подлежат обмену в течении двух 

месяцев после даты окончания договора.По истечению 

двух месцев талоны считаются недействительными. 

 

                             5. ДЕЙСТВИЕ  ДОГОВОРА 

5.1. Срок действия договора. 

с Даты Договора по 31.12.2021 год 

5.2. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем  

порядке  до  наступления  указанного срока  действия  в  

течение  одного   месяца  со  дня письменного  

уведомления  одной  из  сторон. 

5.3.Вопросы,  неурегулированные   настоящим 

договорам, рассматриваются в соответствие  

с положениями Гражданского Кодекса Республики 

Казахстан,  действующими «Правилами  

благоустройства» и другими нормативными   

правовыми актами Республики Казахстан. 

              

             6.АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН. 

                                 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

              

       

 

________________________________   

           подпись и печать                                                              

Мастер( ФИО)___________________ 

                           

 

«ЗАКАЗЧИК» 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

070002, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, 

ул. Промышленная 2. 

ИИК KZ66914102203KZ000YU, 

Филиал ДБ АО "Сбербанк" в г.Усть-Каменогорск БИК: 

SABRKZKA 

БИН 030540000538 

Свидетельство по НДС:  

Серия 18001 № 0570373 от 11.05.2017 г. 

Тел. / факс: 75-41-39 

 

 

Директор по производству 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

 

 

___________________________ В.П. Томилов 
  (подпись и печать) 

М.П. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ОРЫНДАУШЫ»: 

  

 

 

 

 

____________________________  

             (Қол қою және баспа) 

М.П. 

 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 

 

 

 

___________________________ 

                      (подпись и печать) 

М.П. 

 

 

«ТАПСЫРЫС БЕРУШІ»: 

«Өскемен ЖЭО» ЖШС 

 

 

 

 

___________________ В.П. Томилов 
 

  (Қол қою және баспа) 

 

М.П. 

 

 

«ЗАКАЗЧИК»: 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

 

 

 

 

___________________ В.П. Томилов 
      (подпись и печать) 

 

М.П. 

 

 

 

2021 жылғы «_____»______________ 

 

№___________ шартқа 

 

№1 Қосымша 

  

Приложение №1 

 

к договору № _________  

 

от «_____» ______________ 2021 г. 

 

Қалдықтардың түрі Виды отходов 

1.  Құрылыс- жөндеу жұмыстарынын 

қалдықтары; 

2. Жабдықтар мен су құбырларының орайтын 

қалдықтары; 

3. Тазарту жабдықтардың катиондық 

шайырлары; 

4.  Пластмассалық сынықтар мен қалдықтар. 

 1. Отходы  строительно-ремонтных работ; 

2. Отходы обмуровки оборудования и 

трубопроводов; 

3.  Катионовые смолы от очистных 

сооружений; 

4.  Отходы и лом пластмассы. 

 

 



 

«ОРЫНДАУШЫ»: 

  

 

____________________________  

             (Қол қою және баспа) 

М.П. 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 

 

 

___________________________ 

                      (подпись и печать) 

М.П. 

 

 

«ТАПСЫРЫС БЕРУШІ»: 

«Өскемен ЖЭО» ЖШС 

 

 

___________________ В.П. Томилов 
 

  (Қол қою және баспа) 

 

М.П. 

«ЗАКАЗЧИК»: 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

 

 

___________________ В.П. Томилов 
      (подпись и печать) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

2021 ж. «_____»______________ 

 

№___________ шартқа 

 

№2 Қосымша 

 

  

Приложение №2 

 

к договору № _________  

 

от «_____» ______________ 2021 г. 

 

Өнеркәсіптік қалдықтарының жылдық 

көлем құнының есебі 

 

Расчет стоимости годового объема 

промышленных отходов 

 

«Өскемен ЖЭО» ЖШС жылдық өндірістік 

қалдықтарының көлемі –746 м. кубты 

құрайды. 

 

ҚҚС-ты қоса есептегенде полигонға бір метр 

куб қалдықты қабылдау  құны: 

«Жасыл» қалдықтар тізімі –  ҚҚС-ты қоса 

есептегенде ____ теңге. 

ҚҚС-ты қоса  C=746*____ = _____  теңге 

Годовой объем промышленных отходов 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

составляет – 746 куб. м 

 

Стоимость приема одного метра 

кубического отходов на полигон 

составляет с учетом НДС: 

Отходы «Зелёного» списка – ___ тенге с 

учетом НДС. 

 

C=746*___ = ____  тенге с учетом НДС. 

 

 


