ДОГОВІР №
про надання послуг з вивезення побутових відходів
м. Харків

__________________ 20__року

Комунальне підприємство “ Комплекс з вивозу побутових відходів” в особі директора
Аббасова Фазіля Севіндіковича, що діє на підставі Статуту (далі – виконавець), з однієї сторони,
і _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
в особі_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
що діє на підставі ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(далі – споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.
Виконавець зобов’язується згідно з графіком понеділок, вівторок, середа, четвер, п`ятниця,
субота, неділя, при відміні графіка за заявкою надавати послуги з вивезення побутових відходів
на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради № 940 від 28 грудня 2011 року ”Про
визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів в місті Харкові” та відповідно до схеми
санітарного очищення, затвердженої рішенням 18 сесії Харківської міської ради 4 скликання від
24.12.2003р. №284/03 зі змінами та доповненнями, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати
послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі послуги). ДК 021:2015 90512000-9 Послуги з перевезення сміття.
ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
2. Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення побутових відходів.
3. Послуги з вивезення твердих відходів надаються за контейнерною схемою.
4. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні
_____контейнери місткістю ___куб. метрів, що належать споживачу у тому числі для роздільного
збирання . Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою з 7- 00 до 23-00 години.
Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється споживачами та виконавцями
послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим
підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними
відходами.
5. Завантаження відходів здійснюється – споживачем в контейнери, а виконавцем – в спеціально
обладнані транспортні засоби.
6. Виконавець вивозить побутові відходи відповідно до вимог Санітарних норм і правил.
7. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення
відходів, визначаються виконавцем.
ВИМІРЮВАННЯ ОБСЯГУ
та визначення якості послуг
8. Обсяг надання послуг розраховується виконавцем на підставі норм, затверджених органом місцевого
самоврядування, а також відповідно до “Правил надання послуг з вивезення побутових відходів,
затверджених постановою КМУ від 10.12.2008 року № 1070.
9. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно з додатком 3 до Правил надання послуг з
вивезення побутових відходів.
10. Обсяг вивозу виконавцем ТПВ проводиться з розрахунку 0,227 т/м 3 ( тобто, вага завантажених
відходів у контейнер становить не більше 170 кг. для контейнера 0,75 м3; 250 кг для контейнера 1,1
м3; 54 кг. для контейнера 0,24 м3

11. Загальне накопичення ТПВ на обєктах споживача складає:
Адміністрат.
Адреса та об`єкт
Обсяг ТПВ
Обсяг ТПВ
район міста
споживача
за рік.м3
за місяць м3

ОПЛАТА ПОСЛУГ
12. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
13. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше ніж до 15 числа
періоду, що настає за розрахунковим.
Сума договору складає: _____________________грн. у тому числі ПДВ ________грн.
(___________________________________________________________________________________)
14. Послуги оплачуються в безготівкоій формі на підставі акту виконаних послуг.
15. У разі потреби виконавець здійснює перерахунок вартості фактично наданих послуг та повідомляє
споживачеві про його результати в строк встановлений законодавством України.
16. У разі зміни вартості послуги виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживача із
зазначенням причин і відповідних обгрунтувань.
17. Тариф за послугу з вивезення (перевезення, захоронення) побутових відходів
за 1м3 складає: 60,84 грн. в тому числі ПДВ- 10,14 грн.
на підставі Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради № 646 від 05.11.2014р.
18. На виконання вимог пункту 3 статті 3 Закону України від 11.02.2015 №183-7 «Про відкритість
використання публічних коштів» «Виконавець» не заперечує про оприлюднення на єдиному
Веб - порталі використання публічних коштів платіжні транзакції на єдиному казначейському рахунку.
ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СПОЖИВАЧА
19. Споживач має право на:
1)
одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з вивезення відходів зокрема про їх
вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми послуг і графік вивезення відходів;
2)
відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних виконавцем у наслідок ненадання послуг не в
повному обсязі;
3)
усунення виконавцем недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення
споживача;
4)
перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;
5)
внесення за погодженням з виконавцем у цей договір змін, що впливають на розмір плати за
послуги;
6)
зменшення розміру плати за послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів.
20. Споживач зобов’язується:
1)
оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з вивезення відходів
і своєчасно надавати для виконання узгоджений місячний об’єм послуг.
2)
сприяти виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;
3)
визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків створювати умови
для вільного доступу до таких майданчиків;
4)
обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані забезпечувати
освітлення в темний час доби та вільний під`їзд цілодобово.
5)
забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів
для завантаження твердих відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати
контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;
6)
забезпечити роздільне збирання побутових відходів;
7)
не змінювати місце розташування контейнерів – сміттєзбиральників без попереднього
повідомлення виконавця;
8)
забезпечити вільне висипання відходів в будь – яку пору року.
9)
При зміні найменування, організаційно – правової форми, юридичної адреси, банківських реквізитів
сторони зобов’язані повідомити одна одну письмово в 30-ти денний строк.

10)

Після закінчення звітного періоду впродовж 5-ти робочих днів споживач повинен отримати у
виконавця акт здачі-прийняття робіт (виконаних робіт) та оформити його належним чином
відповідно до діючого законодавства України, і в продовж 3-х робочих днів з моменту
отримання акту зобов'язаний повернути в адрес виконавця підписаний акт, або мотивовану
відмову.
11)
Відповідальна особа за вивіз ТПВ з боку споживача.

П.І.П. ___________________________________________________ тел. _________
Відповідальна особа за вивіз ТПВ з боку виконавця – майстер району
П.І.П. _______________________________________ тел. 725-30-20
21.
1)
2)
3)
22.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

23.
1)
2)
3)
24.
1)
2)
3)

ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
Виконавець має право вимагати від Споживача:
Обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному
стані контейнери та контейнерні майданчики, що перебувають у власності споживача
своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором
кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню.
Забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.
Виконавець зобов’язується:
надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних правил, Правил
надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього
договору;
погодити із споживачем місця розташування контейнерних майданчиків з санітарноепідеміологічною службою, визначити їх кількість, необхідну для збирання побутових відходів в
порядку встановленому законодавством;
збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;
ліквідувати звалище побутових відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через
недотримання графіка перевезення, проводити прибирання у разі розсипання твердих відходів під
час завантаження у спеціальний автотранспортний засіб;
перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими
відходами;
надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік
вивезення відходів;
усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та облік претензій, які
пред’являє споживач у зв’язку з невиконання умов цього договору ;
прибувати протягом трьох годин на виклик споживача і усувати протягом 24 годин недоліки. У разі
коли недоліки не усунено протягом трьох робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру
плати;
відшкодовувати відповідно до закону та умов цього договору збитки, завдані споживачеві
внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;
Виконавець має також інші обов’язки відповідно закону.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим договором за:
несвоєчасне внесення плати за послуги;
невиконання зобов’язань, визначених цим договором і законом.
Платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочку платежу пеню в
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України,що діяла у період, за який
сплачується пеня.
Виконавець несе відповідальність за:
ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну
споживача, шкоди його життю чи здоров’ю;
невиконання зобов’язань, визначених цим договором і законом.
За порушення строків виконання зобов`язання стягується пеня у розмірі 0,1% вартості послуг, з яких
допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять
днів додатково стягується штраф у розмірі 0,5% вказаної вартості. За порушення умов зобов`язання
щодо якості послуг стягується штраф у розмірі 1% вартості неякісних послуг.

25.
26.

27.
28.
29.

РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ
Спори за договором між сторонами розв`язуються шляхом проведення переговорів або в судовому
порядку. Спори пов’язані з пред’явленням претензій, можуть розв’язуватися в досудовому порядку
шляхом їх задоволення.
У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає
представника виконавця для складання акта- претензії, в якому зазначаються строки, види
порушення кількісних і якісних показників тощо.
Представник виконавця зобов`язаний прибути протягом одного робочого дня .
Акт - претензія складається споживачем та представником виконавця і скріпляються їх підписом.
У разі не прибуття представника виконавця протягом 3-х робочих днів, або його відмови від підпису,
акт уважається дійсним, якшо його підписали не менш як два споживачі або виборна особа.
Акт- претензія подається виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про
перерахунок розміру плати або надає споживачеві обгрунтовану письмову відмову в задоволенні його
претензії.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
30.

Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії
надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює
надання та оплату послуги відповідно до умов договору.
СТРОК ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ
31. Цей договір набирає чинності з дня його підписання і діє до «__»_____________ 201_ р., а в частині
розрахунків – до повного завершення. Дія цього договору розповсюджується на відносини між
Сторонами, які виникли з __ __________ 201_ р. на підставі ч.3 статті 631 Цивільного кодексу
України.
УМОВИ ЗМІНИ, ПРОДОВЖЕННЯ,
ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ
32. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв’язується у судовому порядку.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
33. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з примірників
зберігається у споживача другий – у виконавця.
Споживач з Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів та витягами із законодавства
про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання
територій населених пунктів ознайомлений ____________________________________________
(підпис споживача)

34.
35.

Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Споживач є платником __________________________________________

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ВИКОНАВЕЦЬ
КП “КВПВ”
61140 м. Харків пров. Золотий, 4
Р/р 26001052212875 ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 351533
Код ОКПО 33290649
Р/р 26004376254400 АТ “УкрСиббанк”
МФО 351005
Тел. 7253020 майстри
7253051,53 договорн. відділ
7253054,55,56 бухг. ; 7253070 прием заявок

СПОЖИВАЧ
_____________________________________
_____________________________________
______м. Харків________________________
Код ____________________________
р/р _____________________________
__________________________________
в _______________________________
МФО ___________________________
Тел.__________________

www.musor.kharkov.ua
Директор
____________Ф.С.Аббасов
м.п.

_____________
м.п.

