
МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 
МІЖ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ» та ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ 

 м. Запоріжжя                                                                                                      "14" червня 2018 р.  
 

Виконавчий комітет Запорізької міської ради  в особі міського голови Буряка Володимира 
Вікторовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї 
сторони, та  

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя» в особі Ради 
Директорів у складі генерального директора Бурчака Ігоря Васильовича та директора Бережного 
Андрія Олександровича, що діють на підставі Статуту (далі-Товариство), з іншої сторони, які 
надалі, кожен окремо, іменуються "Сторона", а разом - "Сторони", уклали цей Меморандум про 
наступне: 

1. Предмет Меморандуму 
1.1. В порядку та на умовах цього Меморандуму та на інших умовах, які можуть бути письмово 
узгоджені Сторонами додатково, Сторони мають наміри співпрацювати для цілей, передбачених 
Меморандумом, в наступних напрямках:  
1.1.1.Забезпечення населення м. Запоріжжя якісною послугою з вивозу твердих побутових 
відходів;  
1.1.2.. Початок реалізації програми щодо роздільного збирання побутових відходів. 
1.1.3 Здійснення будь-яких інших заходів, узгоджених Сторонами, які Сторони можуть вважати 
необхідними для досягнення цілей Меморандуму.  
1.2. Співпраця між Сторонами за цим Меморандумом має грунтуватись на наступних принципах: 
1.2.1. Вжиття та виконання Сторонами всіх залежних від них заходів та дій, необхідних для 
досягнення цілей цього Меморандуму;  
1.2.2. Відкритості та прозорості у відносинах між Сторонами;  
1.2.3. Вільного та швидкого обміну між Сторонами інформацією, яка стосується предмету цього 
Меморандуму.  

2. Статус Меморандуму 
2.1. Жодне положення цього Меморандуму не створює та не вважається таким, що створює 
об'єднання або інший суб'єкт господарювання шляхом об'єднання або спільну діяльність за участю 
Сторін. 
 2.2. Цей Меморандум становить дійсну домовленість про наміри Сторін щодо предмету 
Меморандуму. 

3. Наміри, права та зобов’язання Сторін 
3.1. З метою реалізації цього меморандуму Товариство забезпечує виконання наступного: 
3.1.1. Підвищити з серпня 2018 року заробітну плату працівникам підприємства відповідно до 
галузевої угоди не менш ніж на 25%. 
3.1.2. Протягом 1 року з моменту підняття тарифу: 
3.1.2.1. Придбати і розмістити на контейнерних майданчиках контейнери в кількості 500 одиниць 
3.1.2.2. Запустити пілотний проект з роздільного збору сміття в Комунарівському районі. 
3.1.2.3. Залучити додатково 6 машин для вивозу сміття з території м. Запоріжжя (в т.ч. 1 для збору 
вторинної сировини). 
3.2. Виконавчий комітет Запорізької міської ради в разі не виконання Товариством п.3.1. 
Меморандуму має право на одностороннє розірвання Меморандуму та зниження тарифу на 
послуги з вивозу твердих побутових відходів.., який встановлено Рішенням за №_____ від 
_____________. 

4. Строк дії Меморандуму та порядок його припинення 
4.1. Меморандум набирає чинності з дня його підписання.  
4.2. Меморандум укладається строком на один рік.  
4.3. Сторони можуть достроково припинити дію цього меморандуму в будь-який час за 
попереднім письмовим погодженням.  
4.4. У разі припинення дії цього меморандуму заходи, які було розпочато на підставі меморандуму 
й не завершено протягом строку його дії, продовжуються і завершуються згідно з умовами, що 
були раніше узгоджені Сторонами, за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо.   

5. Інші умови 
5.1. Для ефективного та результативного виконання Меморандуму Сторони домовились про 
необхідність налагодження тісної взаємодії та постійного обміну інформацією.  



5.2. Всі спори або розбіжності, які можуть виникнути у зв'язку з укладенням, тлумаченням, 
застосуванням, припиненням або скасуванням Меморандуму, підлягають вирішенню Сторонами у 
відповідності до вимог чинного законодавства України.  
5.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та 
набирають чинність тільки після їх оформлення в письмовій формі за підписами уповноважених 
представників Сторін та скріплення печатками Сторін.  
5.4. Цей Меморандум укладений українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику 
для кожної зі Сторін, кожен із яких має однакову юридичну силу.  

6. Місцезнаходження та реквізити Сторін 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

69105 м. Запоріжжя, Запорізька обл. 

пр.Соборний, буд.206 

Код за ЄДРПОУ 02140892 

 

 

 

Міський голова   

  

______________________ В.В. Буряк 

 

 

 

 

 

 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛЬТУМ-
ЗАПОРІЖЖЯ» 
69068 м. Запоріжжя, Запорізька обл. вул. 

Іванова, 99  

Код за ЄДРПОУ 35924440 

 

 

Генеральний директор  

   

______________________ І.В. Бурчак 

 

Директор  

 

______________________А.О.Бережний 

М.П. 
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