
ДОГОВІР № ______ 

про надання послуг  з вивезення побутових відходів  

 

ж/м «Совіньйон» с. Лиманка                                                   

Овідіопольського району, Одеської обл. 

                                                

 

                           «____»__________  20___ р.  

  

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖЕО «Комунсервіс»  в особі директора -

___________________________________________________________________________, 

(далі - Виконавець), з однієї сторони, і 

____________________________________________________________________________  
                                                   (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, що є власником 

____________________________________________________________________________,  
            (наймачем, орендарем) квартири (будинку)  

____________________________________________________________________________  

 

 (далі -  Споживач),  з  другої   сторони,  уклали  цей договір про наступне: 

 

1. Предмет договору 

 

 1.1. Виконавець   зобов'язується  згідно  з  графіком  надавати послуги з вивезення 

побутових відходів,  а Споживач зобов'язується своєчасно  оплачувати послуги за 

встановленими тарифами у строки і на   умовах,  передбачених  цим  договором  (далі  -  

послуги).   

 

2. Перелік послуг 

 

 2.1 Виконавець надає Споживачеві послуги з вивезення  твердих побутових 

відходів.  

 2.2 Послуги   з   вивезення   твердих побутових  відходів  надаються  за 

контейнерною схемою.   

 2.3 Для  вивезення  твердих побутових  відходів  за контейнерною схемою 

використовуються технічно справний контейнер місткістю 0,1  куб. метр, що належить  

Споживачеві. Виконавець вивозить тверді побутові відходи за контейнерною  схемою  з  

8:00 до 18:00 години.  Графік вивозу сміття ________ день.                                                      

2.4 Завантаження відходів здійснюється Виконавцем.  

2.5 Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних  засобів, необхідних    

для  перевезення  відходів, визначаються Виконавцем.  

2.6 За умовами цього Договору Виконавець не здійснює: 

     - вивіз небезпечних відходів у складі побутових відходів; 

     - вивіз великогабаритних і ремонтних відходів. 

 

3. Вимірювання обсягу та визначення якості послуг 

 

 3.1 Обсяг  надання  послуг   розраховується  виконавцем  на підставі норм, 

затверджених органом місцевого самоврядування. 

 3.2  Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно з додатком   3  до  

Правил  надання  послуг  з  вивезення  побутових відходів.  

 

4. Оплата послуг 

 

 4.1 Розрахунковим періодом є календарний місяць.  

 4.2 У разі  застосування  щомісячної  системи  оплати  послуг платежі вносяться не 

пізніше ніж до 10 числа періоду, що настає за розрахунковим.  



 4.3 Послуги оплачуються готівкою або в безготівковій формі, в розмірі __________ 

грн. за календарний місяць, згідно затвердженого тарифу. 

 4.4 Плата вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця, або безпосередньо в 

касу. 

 4.5 У разі зміни вартості послуги її Виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 

днів про це Споживачеві із зазначенням причин  і відповідних обґрунтувань.  

 

5. Права та обов'язки Споживача 

 

 5.1 Споживач має право на:  

     а) одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з  вивезення  відходів,  

зокрема  про  їх вартість,  загальну суму місячної плати,  норми надання послуг і графік 

вивезення відходів;  

     б) відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних  Виконавцем  внаслідок 

ненадання або надання  послуг  не  в  повному обсязі;  

     в) несплату вартості послуг за період тимчасової  відсутності Споживача  та/або  членів  

сім'ї  на  підставі  письмової  заяви і документа,  що підтверджує його  відсутність  -  

довідка  з  місця тимчасового проживання,  роботи,  лікування, навчання, проходження  

військової служби чи відбування покарання.  

 5.2 Споживач зобов'язується:  

     а) оплачувати в  установлений  договором  строк  надані  йому послуги з вивезення 

відходів;  

     б) сприяти  Виконавцю  у  наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим 

договором;  

     в) визначати   разом   з   Виконавцем   місця    розташування контейнерів; 

     г) забезпечити роздільне збирання побутових відходів. Не змішувати небезпечні 

відходи (ртутні лампи, лампи денного освітлення, та ін.) з побутовими відходами, які 

знаходяться в контейнеру для побутових відходів.  

 

6. Права та обов'язки Виконавця 

 

 6.1 Виконавець має право вимагати від Споживача:  

     а) своєчасно  збирати  та  належним  чином зберігати відходи, з  метою запобігання їх 

переповненню;  

     б) забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.         

 6.2 Виконавець зобов'язується:  

     а) надавати  послуги  відповідно  до  вимог законодавства,  санітарних  норм  і  правил,  

Правил  надання  послуг  з вивезення  побутових  відходів,  затверджених  Кабінетом 

Міністрів України, та цього договору;  

     б) погодити із  Споживачем  місця  розташування  контейнерів;  

     в)  збирати  і  перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними 

засобами;  

     г) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення біля контейнера   через    

недотримання    графіка перевезення,  проводити  прибирання  в  разі  розсипання 

побутових відходів  під  час  завантаження у спеціально обладнаний для цього  

транспортний засіб;  

     д) перевозити  відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з 

побутовими відходами;  

     е) надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи  на надання послуг, умови 

оплати, графік вивезення відходів;  

     є) усувати  факти  порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та 

вести облік претензій,  які пред'являє Споживач у зв'язку з невиконанням умов цього 

договору;  



     ж) відшкодувати відповідно до закону та умов цього  договору збитки, завдані 

Споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;  

 6.3 Виконавець має також інші обов’язки відповідно до закону.  

 

7. Відповідальність сторін  за невиконання умов договору 

 

 7.1 Споживач  несе  відповідальність  згідно із законом і цим договором за:  

     а) несвоєчасне внесення плати за послуги;  

     б) невиконання  зобов'язань,  визначених  цим   договором   і законом.  

 7.2 Виконавець несе відповідальність за:  

     а) ненадання  або  надання  не  в  повному обсязі послуг,  що призвело до заподіяння 

збитків майну споживача,  шкоди його  життю чи здоров'ю;  

     б) невиконання   зобов’язань,   визначених  цим  договором  і законом.  

 

8. Розв'язання спорів 

 

 8.1 Спори за договором між сторонами  розв'язуються  шляхом проведення 

переговорів або у судовому порядку.  

      

9. Форс-мажорні обставини 

 

 9.1 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 цього договору.  

 

10. Строк дії договору 

 

 10.1 Договір діє  з  «____» _________________ 20___ р.  до «____» 

__________________ 20___ р.  і  набирає чинності з дня його укладення.  

 

11. Умови зміни, продовження,  припинення дії цього договору 

 

 11.1 Зміна  умов  договору  проводиться  у  письмовій формі за взаємною згодою 

сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди,  спір  розв'язується  у судовому порядку.  

 11.2 Договір вважається таким,  що продовжений, якщо за місяць до закінчення 

строку його  дії  одна  із  сторін  не  заявила  про відмову від договору або про його 

перегляд.  

 11.3 Дія договору припиняється у разі, коли:  закінчився строк, на який його 

укладено. Договір припиняється також  в  інших  випадках,  передбачених законом.  

 

12. Прикінцеві положення 

 

 12.1 Цей   договір  складено  у  двох  примірниках,  що  мають однакову  юридичну  

силу.  Один  з  примірників   зберігається   у Споживача, другий - у Виконавця.  

12.2 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)  

                                                        

       



13. Реквізити сторін  

 
                 «ВИКОНАВЕЦЬ» 

 

ТОВ «ЖЕО «Комунсервіс» 

65037, Одеська область, Овідіопольський район, 

с. Лиманка, ж/м «Совіньйон»,   

Одеський бульвар, 3 

Код ЄДРПОУ 34203453 

Р/р 26001300986543 у філії Одеського 

обласного управління ПАТ «Ощадбанк» 

МФО 328845  

 

 

Директор    __________________________ 

                   «СПОЖИВАЧ» 

 
______________________________________ 

65037, Одеська область, Овідіопольський 

район, с. Лиманка, ж/м «Совіньйон» 

_________________________________________ 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
 
Споживач _____________________ 

 


