
  

Договор № ______________ 

на выполнение работ по вывозу твердых бытовых отходов 

  

 

г.Уральск                                                                  __.___.202___г. 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью  «Орал Таза Сервис», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Данагулова 

Рафхата Мырзахметовича, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и ______________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Стороны подтверждают преемственность своих отношений, основанных на 

заключенном между ними настоящем договоре, который в свою очередь был 

составлен в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан.    

 

Основные понятия, используемые в Договоре 

1) «Твердые бытовые отходы», «ТБО» - коммунальные отходы в 

твердой форме; 

2) «Коммунальные отходы» - отходы потребления, образующиеся в 

населенных пунктах, в том числе в результате жизнедеятельности человека, а 

также отходы производства, близкие к ним по составу и характеру 

образования; 

         3) «Жидкие отходы» - любые отходы в жидкой форме; 

4) «Крупногабаритный мусор» - отходы потребления и хозяйственной 

деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои 

потребительские свойства и по своим размерам исключающие возможность 

транспортировки специальными мусороуборочными машинами; 

5) «Мусоровывозящая организация»-организация, осуществляющая 

вывоз коммунальных отходов специализированным транспортом; 

6) «Строительный мусор» - мусор, образовавшийся в процессе разборки 

(демонтажа) зданий или сооружений или отдельных конструкторских 

элементов, а также при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ; 

7) «Тариф» - стоимость вывоза 1 кубического метра (м3) ТБО на пункты 

переработки, размещения (захоронения), хранения отходов с мест их 

складирования; 

8) «Размер оплаты услуги «Вывоз ТБО» - стоимость оплаты услуги, 

установленная в соответствии с действующим Тарифом и утвержденными в 

установленном порядке уполномоченным органом нормами накопления ТБО, 

либо фактического объема вывоза, согласно характеристикам контейнера 

(тары, емкости) 

 

1. Предмет Договора 
1.1 Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем 

возмездных услуг по вывозу ТБО (далее - «Услуги») из мест, отведенных для 

их накопления, и оплата Заказчиком указанных Услуг в соответствии с 

условиями Договора. 

1.2 Исполнитель, являясь мусоровывозящей организацией, оказывает 

Услуги Заказчику на участках, указанных в Приложении 1 к договору, 

которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. Права и обязанности Заказчика  

2.1 Заказчик имеет право: 

2.1.1 На своевременный вывоз ТБО согласно Приложению 1 (либо по 

утвержденным графикам, либо по заявкам, переданных Заказчиком); 

2.1.2 На получение информации о применении Тарифов и Размера 

оплаты Услуг; 

2.1.3 На устранение Исполнителем выявленных недостатков в 

предоставлении Услуг в установленные в Договоре сроки (п.3.2.7. Договора); 

2.1.4 На возмещение в полном объеме убытков и вреда, причиненных 

здоровью и/или имуществу вследствие недостатков в оказании Услуг по вине 

Исполнителя в размере и порядке, определяемым в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан; 

2.1.5 На судебную защиту в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан в случае нарушения его прав. 

2.2 Заказчик обязан: 
2.2.1 Предоставлять Исполнителю полную и достоверную информацию 

об образующихся отходах по Приложению 1; 

2.2.2. Своевременно и в полном объеме, в установленные в настоящем 

Договоре сроки, оплачивать услуги Исполнителю; 

2.2.3 В случае возникновения изменений в накоплении ТБО (влекущих 

изменение суммы договора), письменно уведомить Исполнителя в течение 

трех рабочих дней. Все изменения, приведшие к перерасчету оплаты, 

осуществляются от даты регистрации уведомления Заказчиком Исполнителя; 

 

2.2.4 Своевременно передавать Исполнителю заявки на вывоз ТБО, 

если это предусмотрено в Приложении 1 к договору; 

2.2.5 При изменении почтовых и/или банковских реквизитов, 

юридического адреса, учредительных документов, предполагаемой 

реорганизации или ликвидации Заказчика, в течение трех календарных дней 

сообщить Исполнителю новые сведения; 

2.2.6 Складировать образовавшиеся у него отходы в установленных для 

них местах временного хранения (при контейнерной системе удаления) либо 

в своей таре (емкости) в специально отведенных местах погрузки в 

мусорособирающий транспорт (при безтарной системе удаления); 

 

Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару  

жұмыстарын орындауға 

№ _____________ келісім-шарт 

 

Орал қаласы                                                                            ___.___.202___ж. 

 

          «Орал Таза Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, директоры 

Данагулов Рафхат Мырзахметович,  Жарғы негізінде әрекет ететін, бұдан әрі 

«Орындаушы» бір жақтан және бұдан әрі “Тапсырыс 

беруші______________________________________________________ атынан 

негізінде әрекет ететін екінші жағынан,әрі қарай Тараптар деп. аталатын, осы  

шартты төмендегі мазмұнда жасады. 

Келісім-шарт жасаушы екі жақ, Қазақстан Республикасының Экологиялық 

кодексіне сәйкес жасалған, осы шарт негізінде өзара арақатынастарының 

сабақтастығын бекітеді. 

 

Шартта пайдаланылатын   негізгі ұғымдар 

1) "Қатты тұрмыстық қалдықтар", "ҚТҚ" - қатты нысандағы коммуналдық 

қалдықтар; 

2) "Коммуналдық қалдықтар" - тұтыну қалдықтары пайда болатын елді 

мекендерде, оның ішінде адамның тіршілік әрекеті нәтижесінде, сондай -ақ 

өндіріс қалдықтары, оған жақын сипатында және құрамы бойынша; 

 

3) "Сұйық қалдықтар" - сұйық түрдегі кез келген қалдықтар; 

          4) "Ірі көлемді қалдықтар" - тұтыну және шаруашылық қызметінің 

қалдықтары (тұрмыстық техника, жиһаз және т. б.) - өзінің тұтыну қасиеттерін 

жоғалтқан және  көлемі үлкен болғандықтан арнайы қоқыс жинайтын 

машиналармен тасымалдауға болмайтын  қалдық түрі; 

5) "Қалдықтарды шығарушы ұйым" -  арнаулы көліктермен коммуналдық 

қалдықтарды  шығаруды жүзеге асыратын ұйым; 

6) "Құрылыс қалдықтары" - ғимараттарды немесе құрылыстарды немесе 

жекелеген конструкциялық элементтерді  бөлшектеу (демонтаждау),  сондай-ақ  

құрылыс-монтаж және жөндеу-құрылыс жұмыстарын орындау кезінде  пайда 

болған қалдық түрлері; 

7) "Тариф" -  1 текше метр (м3) ҚТҚ –ды ,қайта өңдеу пункттеріне 

орналастыру (көму) қалдықтарды сақтау орындарына жинақтау құны; 

 

8) "ҚТҚ Шығару"  Қызметінің  төлем көлемі " - уәкілетті органдардың 

белгіленген тәртіппен,  ҚТҚ жинақтау нормасына сәйкес бекіткен қолданыстағы 

Тарифы бойынша, ҚТҚ жинақталуының, не нақты шығару көлемін 

контейнердің  (ыдыстар, сыйымдылықтардың) сипаттамасына сай, қызметінің  

төлем құны.   

 

1. Келісім-шарттың мәні 

      1.1 Осы Шарттың мәні болып   Орындаушының белгіленген  ҚТҚ  жинақтау 

орнынан ақылы шығаруы  (бұдан әрі - "Қызметтер")  және  Шарт талаптарына 

сәйкес, Тапсырыс берушінің көрсетілген қызметке төлемі болып табылады. 

   

        1.2  Тапсырыс беруші қалдықтарды  шығарушы ұйым, Орындаушының 

аталған шарттың ажырамас бөлігі болып саналатын  1-Қосымшасында  

көрсетілген учаскелерінде Қызмет көрсетеді. 

 

2.  «Тапсырыс берушінің» міндеттері мен құқықтары 

2.1 Тапсырыс беруші құқықтары: 
         2.1.1 ҚТҚ –ды  1-Қосымшаға сәйкес (не бекітілген кесте бойынша, не 

Тұтынушының берген  өтінімдер бойынша ) уақытында шығаруға; 

                2.1.2. Қызметтерді төлеу  Тарифтерінің қолданысы  және Төлем мөлшері  

туралы ақпарат алуға; 

         2.1.3 Орындаушының көрсетілген қызметтің   анықталған кемшіліктерді   

Шартта белгіленген (3.2.7. Шарттың) мерзімінде жоюға; 

         2.1.4 Қызмет көрсету барысында кеткен кемшіліктер салдарынан   

Орындаушының кінәсінен  денсаулығы мен мүлікке келтірілген  шығындар мен    

зиянды  Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес толық 

көлемде  өтеуге; 

         2.1.5 Құқықтары бұзылған жағдайда, Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына   сәйкес, сотта  қорғануға;  

2.2 Тапсырыс беруші міндетті: 
        2.2.1. Осы келісімшарттың 1-ші Қосымшасына сайкес,  Орындаушыға 

жиналатын  қалдықтар туралы  жеткілікті және толық ақпарат  беруге; 

        2.2.2. Осы Шартта көрсетілген  мерзімде уақытылы   және толық көлемде  

көрсетілген Қызметке  төлем жасауға; 

        2.2.3. ҚТҚ-дың жиналуына байланысты пайда болған, барлық өзгерістерді  

(келісімшарт сомасының өзгеруін туғызатын) үш күн ішінде Орындаушыға  

жазбаша түрде ескертуге.  Төлемді қайта қарауға әкеліп соқтыратын барлық 

өзгерістер «Тапсырыс берушінің» «Орындаушыға» ескерту берген күнінен  

бастап жүзеге асырылады; 

         2.2.4.  Шарттың 1 Қосымшасына көрсетілген болса, Орындаушыға ҚТҚ 

шығаруға өтінімді уақытылы  беруге; 

         2.2.5. «Тапсырыс берушінің» таратылуы не қайта құрылуы  кезінде банктік 

және пошталық реквизиттері, заңды мекенжайлары, құрылтай құжаттары 

өзгерген жағдайда,  3 күн ішінде «Орындаушыға» жаңа мәліметтерді хабарлауға 

міндетті. 

         2.2.6.  Пайда болған қалдықтарды  арнаулы транспортқа жинап -тиеу үшін, 

(тара болмаған жағдайда)  белгіленген уақытша жинақтау орнында  үюге, 

(контейнерлік жүйемен жою) немесе өз ыдыстарда (сыйымдылықтарда) 

жинақтауға;   

 



                2.2.7 Картон жәшіктерді жіппен бөлек-бөлек буып, контейнерлердің 

жанына жинақтау;  

         2.2.8 Қыс мезгілінде   контейнерлік алаңдарға кіреберістерді 

мамандандырылған автокөліктің  жұмыс жасауына жағдай  туғызу үшін, қардан 

және мұздан тазалауды қамтамасыз ету; 

         2.2.9 Сұйық қалдықтардың төгілуіне, топырақ,  ірі габаритті қоқыстарды, 

металл сынықтарын, кесілген ағаштардың, құрылыс қалдықтарының, 

жапырақтарды, ағаштардың    қоқыс жинағыштарға тасталуына   жол бермеу;  

         2.2.10. Құрылыс қалдықтарын, топырақты, ірі габаритті қоқыстарды, 

металл сынықтарын, ағаш жапырақтарын, қазандық қағын, пештен шыққан 

күлді контейнерлердің немесе контейнер алаңдарына (көп қабатты  тұрғын үй 

секторы үшін) немесе үйдің алдындағы аумақтарға (жеке тұрғын үй секторы 

үшін)  Шарттың 2.2.11 тармағына сәйкес алып кету үшін бөлек жинақтау;  

 

         2.2.11 Осы  Шарт шеңберінде  Тұтынушының өтінімі және келісілген баға  

бойынша құрылыс қалдықтарын, ірі габаритті қалдықтарды,  металл 

сынықтарын, кесілген ағаштарды, жапырақтарды, бұтақтар, топырақты 

шығарғаны үшін, қалдықтарды шығарушы  ұйымдарға  қосымша  төлем 

жасауға;   

         2.2.12. ҚТҚ  және басқа да қалдықтарды арнаулы орындардан 

(контейнерлік алаңдардан басқа) басқа жерлерге жинақтауға, көмуге, 

контейнерлерде,  аулалар мен көшелерде  жағуға жол бермеуге; 

      

         2.2.13 Жинақтау тарасы жоқ әдіспен тұрмыстық қалдықтарды шығару 

кезінде, ҚТҚ  салынған сиымдылықтарды  кестесіне сәйкес, тек  мамандарылған 

техника келетін күні шығаруға; 

         2.2.14    Сақталуын қамтамасыз ету мақсатында қалдықтар жинақтайтын 

контейнерлер мен контейнерлік алаңдар қоршауына  ұқыпты пайдалануға; 

        2.2.15 Жылжымайтын мүлікпен азаматтық-құқықтық мәмілелер жасалған 

жағдайда, Орындаушымен  толық есептесуге; 

         2.2.16 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және  осы 

Шартта  көзделген өзге де міндеттемелерді орындауға. 

 

3. Орындаушының міндеттері мен құқықтары 

3.1 Орындаушының құқықтары: 
        3.1.1. ҚТҚ тарифы, жиналу нормативі немесе ҚТҚ-ды қоршаған ортада 

орналастыру төлем ставкасы өзгерген жағдайда (жергілікті атқарушы органдар 

бекіткен), шарттың сомасын біржақты қайта есептеуге; 

 

          3.1.2 Орындаушыдан көрсетілген  Қызмет үшін,  толық көлемде және  

уақытында  төлем алуға және   төлем мерзімі бұзылған жағдайда, Шартпен 

қарастырылған шараларды қабылдауға;  

          3.1.3 Тапсырыс беруші Шарт бойынша көрсетілетін Қызметке ақы төлеу 

мерзімі бұзылған жағдайда, Орындаушы  бір жақты тәртіппен,  шарт бойынша 

өз міндеттерін орындауды тоқтатуға;  сонымен қатар Қазақстан 

Республикасының сот ұйымдарына өзінің мүліктік мүдделерін қорғау 

мақсатында , Орындаушы  берешек сомасы мен айыппұл санкцияларының 

мәжбүрлеп өндіріп алу үшін жүгінуге  құқылы; 

          3.1.4 Тапсырыс берушінің қатты жабыны бар  кірме жолдардың болмаған 

жағдайда, күз-көктем кезінде ҚТҚ шығару қызметін тоқтатуға. 

 

3.2   Орындаушының  міндеті: 
           3.2.2 Контейнерлерді қоқыс тасығыш техникаға тиеу кезінде шашылған 

қоқыстарды жинап алуға ; 

   3.2.3 Пайдалану шарттарының өзгеруіне байланысты, қозғалыс сызбасына 

сәйкес  маршруттық кестелерді өзгертуге және жасауға; 

          3.2.4 Тапсырыс берушіде ҚТҚ шығаруға өтінім қабылдауға,  Шарттың  1-

ші Қосымшасында қарастырылған жағдайда; 

          3.2.5 Контейнерлер сақтау мақсатында ҚТҚ тиеу кезінде  құрал-

жабдықтарға мұқият қарауға;  

          3.2.6 Тапсырыс берушіге көрсетілген қызметтер бойынша төлем жасау 

үшін, келесі есептік айдың 15 –не дейін төлем құжаттарын беруге; 

          3.2.7 Тапсырыс берушінің көрсетілген  Қызметтердің сапасы  мен 

көлеміне жасалған  негізделген шағымдарды алған кезден бастап,  24 сағат  

ішінде талаптарын қанағаттандыруға; 

          3.2.8  Тапсырыс берушіге ҚТҚ шығарудың  Қызметтер және Тарифтерінің  

төлем мөлшерінің  өзгеруі  сондай-ақ  ҚТҚ шығару шарттарының  өзгеруі 

туралы , оларды қолданысқа енгізгенге дейін кемінде 10 (он) күнтізбелік күн 

ішінде  жазбаша жолымен немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға;  

         3.2.9 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы 

Шартта көзделген өзге де міндеттемелерді орындауға.  

 

4. Есептесу тәртібі мен мерзімдері. 

         4.1 ҚТҚ-ды шығару  қызметі үшін «Тапсырыс беруші» төлемдерді 1 

Қосымшада көрсетілген деректерге сәйкес төлейді. 

         4.2. Қызмет көрсетуге тарифті белгілеу және өзгерту Қазақстан 

Республикасының нормативті-құқықтық актісінде белгіленген және кызмет 

көрсетушінің тарифы бойынша белгіленеді. 

          4.3. «Тапсырыс берушіге» ҚТҚ шығару  қызметі көрсетілген сәттен бастап 

төлем келесі есептегі  айдың 25-інен кешіктірілмей төлеуге тиіс. 

«Орындаушының» есепшотына  немесе «Орындаушының» кассаларына қолма-

қол төленеді. 

 

5. Тараптардың жауапкершілігі.         
          5.1 Орындаушы мен Тапсырыс берушінің Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес өзінің шарттық міндеттемелерін  орындамағаны немесе 

тиісінше орындамағаны үшін жауапты. 

          5.2  Тапсырыс беруші уақтылы ақы төлемеген жағдайда Орындаушыға 

өсімпұл төлейді. Көрсетілген қызметке  уақытында төленбеген есептелген 

2.2.7 Картонную упаковочную тару складировать отдельно рядом с 

контейнером в разобранном виде, перевязывая шпагатом; 

2.2.8 Обеспечить в зимнее время года очистку от снега и наледи 

подходов и подъездов к контейнерным площадкам с целью создания условий 

для работы специализированного автотранспорта; 

2.2.9 Не допускать слива жидких отходов, выброса строительного 

мусора, грунта, крупногабаритного мусора, металлолома, спила деревьев, 

листвы, веток в мусоросборники; 

2.2.10 Строительный мусор, грунт, крупногабаритный мусор, 

металлолом, спил деревьев, листву, ветки, шлак от котельных, золу от печей 

складировать отдельно, возле контейнеров на контейнерной площадке (для 

благоустроенного жилого сектора) либо на придомовой территории (для 

частного жилого сектора) для дальнейшего вывоза согласно п. 2.2.11 

Договора; 

2.2.11 В рамках данного Договора дополнительно оплачивать 

мусоровывозящей организации за вывоз строительного мусора, 

крупногабаритного мусора, металлолома, спила деревьев, листвы, веток, 

грунта согласно заявке Потребителя по договорным ценам; 

 

2.2.12 Не допускать складирования ТБО и иного мусора в 

неустановленных для этого местах (кроме как на контейнерных площадках), а 

также их закапывания в землю, сжигания в контейнерах, во дворах и на 

улицах; 

2.2.13 При бестарном методе вывоза бытовых отходов выставлять 

емкости с ТБО только в дни вывоза согласно графику до прибытия 

специализированной техники; 

2.2.14 С целью обеспечения сохранности бережно относиться к 

мусоросборникам и ограждениям контейнерных площадок; 

2.2.15 Произвести полный расчет с Исполнителем в случае совершения 

гражданско-правовых сделок с недвижимостью; 

2.2.16 Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 

законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 

 

3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1 Исполнитель имеет право: 
3.1.1 В случае изменения тарифа, нормативов накопления ТБО, либо 

ставки платы за размещение ТБО в окружающей среде (утвержденной 

исполнительными органами), либо ставки НДС, в одностороннем порядке 

произвести перерасчет суммы договора 

3.1.2 Своевременно и в полном объеме получать от Заказчика оплату за 

Услуги и принимать меры, предусмотренные Договором, в случае нарушения 

сроков оплаты платежей; 

3.1.3 При нарушении Заказчиком сроков оплаты за оказанные по 

Договору Услуги Исполнитель имеет право в одностороннем порядке 

прекратить исполнение своих обязательств по договору; а также имеет право 

обратиться в судебные органы Республики Казахстан для защиты своих 

имущественных интересов путем принудительного взыскания с Заказчика 

суммы задолженности и начисленных штрафных санкций  

3.1.4 В случае отсутствия у Заказчика подъездных путей с твердым 

покрытием приостановить оказание услуг по вывозу ТБО в осенне-весенний 

период 

3.2 Исполнитель обязан: 
3.2.2 Производить уборку мусора, просыпавшегося при его выгрузке из 

контейнеров в мусоровоз; 

3.2.3 Составлять и корректировать маршрутные графики со схемой 

движения и в соответствии с изменившимися эксплуатационными условиями; 

3.2.4 Принимать от Заказчика заявки на вывоз ТБО, если это 

предусмотрено Приложением 1 

3.2.5 С целью сохранности контейнеров бережно относиться к 

оборудованию во время загрузки ТБО; 

3.2.6 Предоставлять Заказчику платежные документы для оплаты по 

услугам до 15 числа месяца, следующего за расчетным месяцем; 

3.2.7 Удовлетворить требования Заказчика в течение 24 часов при 

получении обоснованных претензий к объему и качеству предоставляемых 

Услуг; 

3.2.8 Информировать Заказчика об изменении Размера оплаты Услуг и 

Тарифов на вывоз ТБО, а также изменении условий вывоза ТБО, не менее чем 

за 10 (десять) календарных дней до их введения письменно или путем 

публикации в средствах массовой информации; 

3.2.9 Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 

законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 

 

4. Порядок и условия расчетов 
4.1 Заказчик производит оплату за оказанные Услуги согласно данным, 

указанным в Приложении 1 

4.2 Тарифы на услуги устанавливаются и изменяются в порядке и в 

сроки, установленные нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, 

а также Тарифом, установленным Исполнителем. 

4.3 Оплата за оказанные услуги производится не позднее 25 числа 

месяца, следующего за расчетным месяцем, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, либо наличным платежом в кассах 

Исполнителя. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1 Исполнитель и Заказчик несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

5.2 При несвоевременной оплате Услуг Заказчик уплачивает 

Исполнителю пеню. За неоплаченную начисленную сумму услуги начисление 



сомма үшін, өсімпұл осы айдың 26 –ынан бастап, келесі есептік  айды қоса, 

Қызмет үшін есептелген сомманың  мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,1% - ы 

мөлшерінде есептелінеді.   

            5.3. Өсімпұлды есептеу кезінде, есептік  айдағы  барлық төлемдер мен 

жүргізілген түзетулер  есепке алынады.  

         5.4. Айыппұл санкцияларын төлеу,  Тарапты осы Шарт бойынша өзіне 

қабылдаған міндеттемелерін міндетінен орындаудан босатпайды.  

         5.5. Қызмет көрсету барысында «Тапсырыс берушіге»  басқа үшінші 

тұлғалардан шығын келтірілсе, «Орындаушы»  оған жауап бермейді. 

         5.6.   Тапсырыс беруші контейнерлер немесе контейнерлік алаңдарда  

сұйық тұрмыстық қалдықтарды төккен,  ІКҚ, құрылыс қоқыстарын, өндіріс 

және тұтыну қалдықтарын немесе картон қораптарды жинақталмаған күйінде 

лақтырып тастаған жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушыға   бес айлық 

есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттенеді       

         5.7.   Бекітілмеген орындарда  үйінділердің жасақталуына, қоқыс  

қалдықтарын өртеуге кінәлі тұлғалар, ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес 

әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Бекітілмеген орындардағы қоқыс 

үйінділерінің жасақталуына, қалдықтарды өртеуге кінәлі тұлғалар 

анықталмаған жағдайда,  уәкілетті ұйымның  бекіткен мерзімде қалдықтарды 

тазарту аумақ иесінің есебінен жүргізіледі  

 

 

6. Дауларды  қарау тәртібі. 

     6.1 Осы Шарт бойынша даулар туындаған жағдайда, Тараптар оларды сотқа 

дейін реттеу  үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға міндеттенеді.  

  6.2   Туындаған даулар бойынша келісімге келмеген жағдайда,   Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен   сотта  қаралады. 

 

  

7. Келісім-шарттың әрекет ету мерзімі. 

         7.1. Нақты келісім-шарт күнтізбелік  жылға жасалды, ___.___.2023  бастап 

2023 ж желтоқсан айынын 31 –не  дейін күшіне енеді. 

         7.2. Нақты келісім-шарт автоматты турде келесі күнтізбелік жылға 

осындай мерзімге ұзартылды деп саналады,егерде тараптардан оның 

тоқтатылуы жөнінде уш айга дейін өтініш болмаса. 

          7.3 Осы Шарттың күшіне енуі,  Тараптарды шарт қабылданға дейінгі 

болған  өзара   міндеттемелерін орындаудан  босатпайды.  

         7.4. Келісім-шарт 2 (екі) данада мемлекеттік және орыс тілдерінде, әр 

тарап үшін бір-бірден жасалды. 

  

8. Форс-мажор жағдайлары 

         8.1 Шарт жасалғаннан кейін туындаған Тараптар алдын-ала  білмеген,  

болжамаған, ақылға қонымды тәсілдермен алдын алу болмайтын   еңсерілмес 

күштің салдары (дүлей құбылыстар, апаттар, төтенше жағдай режимін енгізу 

және т. б., бұдан әрі - "Форс-мажор") жағдайында, Тараптар  Шарт бойынша 

өздерінің міндеттемелерін  орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін, 

жауапкершіліктен босатылады.  

       8.2. Форс-мажор жағдайы туындаған кезде,  Форс-мажор жағдайының 

басталғандығы туралы  Тараптар,  екінші Тарапқа дереу хабарлаған жағдайда,  

Тараптар келісім-шарттық міндеттемелерін орындамағаны үшін материалдық 

жауапкершіліктен босатылады,  жағдай қалыпты жағдайға келгенен кейін, Шарт 

талаптарын орындау жаңғыртылады   

  

         8.3 Форс-мажор жағдайының болғандығы туралы Қазақстан 

Республикасының Сауда-өнеркәсіптік палатасында куәландырылуы  тиіс. 

 

9. Тараптардың деректемелері. 

«Орындаушы» 

«Орал Таза сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

090013, Орал қ, У.Громова көшесі, 2/4 үй 

ЖСК KZ69722S000000820384 

БИК CASPKZKA 

БСН 121040002974 

АО "KASPI BANK" 

Резидент  белгісі -1 

Экономика секторының коды -7 

Төлемді белгілеу коды  - 859 

Тел/факс  8 (7112)  21-13-37; 24-17-74 

Электрондық адресі:ots_url@mail.ru 

 

Директоры ___________________Данагулов Р.М. 

 

МП 

 

«Тапсырыс беруші» 

_______________________________________________________________ 

Мекен  жайы: ___________________________________________________ 

ЖСК __________________________________________________________ 

БИК ___________________________________________________________ 

Банк: ___________________________________________________________ 

БСН/ЖСН ______________________________________________________ 

тел/факс: _______________________________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________ 

____________________________________________ 

 

                                                                                          МП 

пени производится с 26 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, в 

размере 0,1% от суммы начисленной суммы Услуги, за каждый день 

просрочки. 

5.3. При начислении пени учитываются все платежи и корректировки, 

произведенные в расчетном месяце. 

5.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения 

принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

5.5. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный 

Заказчику третьими лицами, посредством оказываемых услуг. 

5.6. В случае сброса Заказчиком в контейнеры или контейнерные 

площадки жидких бытовых отходов, КГМ, строительного мусора, отходов 

производства и потребления, либо картонных коробок в не расшитом виде, 

Заказчик обязуется уплатить Исполнителю штраф в размере пяти месячных 

расчетных показателей. 

5.7. Лица, по вине которых возникли несанкционированные свалки, 

поджоги отходов, привлекаются к административной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В 

случае невозможности установления лиц, ответственных за 

несанкционированные свалки, удаление отходов и рекультивация мест 

несанкционированных свалок производятся за счет средств владельца 

территории в сроки, установленные уполномоченными органами 

 

6. Порядок рассмотрения споров 
6.1 В случае возникновения споров по Договору Стороны обязуются 

принять все необходимые меры для их досудебного урегулирования.  

6.2 При недостижении согласия по возникшим спорам они подлежат 

рассмотрению в суде в установленном законодательством Республики 

Казахстан порядке. 

  

7. Срок действия Договора 
7.1 Договор вступает в силу с ___.___.2023 и действует по 31.12.2023г.  

7.2 Договор считается пролонгированным на неопределенный срок на 

тех же условиях, если стороны не заявят о прекращении настоящего договора 

за три месяца до истечения срока его действия. 

7.3 Вступление в силу настоящего Договора не освобождает Стороны 

от исполнения взаимных обязательств, возникших до его принятия. 

7.4 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на 

государственном и русском языках, по одному экземпляру соответственно 

для каждой стороны. 

  

8. Обстоятельства форс-мажора 

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы (стихийные явления, 

катастрофы, введение режима чрезвычайного положения и т.д., далее - 

«Форс-мажор»), которые возникли после заключения Договора и которые 

Стороны не могли не предвидеть, не предотвратить разумными способами. 

8.2 При наступлении обстоятельств Форс-мажора Стороны 

освобождаются от материальной ответственности за несоблюдение 

договорных обязательств при условии, что Сторона, подвергшаяся действию 

обстоятельств Форс-мажора, немедленно известит другую Сторону о 

наступлении обстоятельств Форс-мажора и возобновит выполнение условий 

Договора при прекращении их действия. 

8.3 Обстоятельства Форс-мажора должны быть засвидетельствованы 

Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан. 

 

9. Реквизиты Сторон. 

«Исполнитель» 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Орал Таза сервис»   

090013, г.Уральск, ул. У.Громова, 2/4  

ИИК KZ69722S000000820384 

БИК CASPKZKA 

БИН 121040002974 

АО "KASPI BANK" 

признак резидентства – 1 

код сектора экономики – 7 

код назначения платежа – 859 

факс 8-(7112) 21-13-37; 24-17-74 

Электронный адрес:ots_url@mail.ru 

 

Директор_____________________Данагулов Р.М. 

 

МП 

 

«Заказчик» 

________________________________________________________________ 

Адрес: __________________________________________________________ 

ИИК ___________________________________________________________ 

БИК ___________________________________________________________ 

Банк: __________________________________________________________ 

БИН/ИИН ______________________________________________________ 

тел/факс: _______________________________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

                                                                                            МП 

 



 


