
Договір №_____ 

про надання послуг з поводження з побутовими відходами 

с. Погреби, Київська область          “____”___________2021р 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Селтік ТБО»,   відповідно до Рішення Виконавчого 

комітету Зазимської сільської ради від 27.05.2021року № 425 визначено виконавцем послуг з вивезення побутових 

відходів на території Зазимської сільської територіальної громади надалі іменується „Виконавець”, в особі 

директора Шевчука Сергія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту з одного боку, та 

__________________________________________________________ який(а) є власником 

(співвласником, користувачем) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом 

нерухомого майна,(або юридична особа, що об’єднує споживачів у будівлі) по  вул. 

______________________________________________ будинку № ___________ квартири №_______  , 

надалі іменується „Споживач” з іншого боку, що надалі іменуються “Сторони”, уклали цей Договір про 

нижченаведене. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а 

споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, 

передбачених цим договором (далі - послуги), на підставі рішення Виконавчого комітету Зазимської сільської 

ради від 27.05.2021року № 425, Закону України «Про відходи», Закону України «Про житлово- комунальні 

послуги», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Правил надання послуг з вивезення побутових 

відходів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 та відповідно до правил 

благоустрою території Зазимської сільської територіальної громади, розроблених з урахуванням 

____________________________________________________________ року   

2.ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ 

2.1. Виконавець надає споживачеві послуги з поводження з побутовими відходами (далі – «ТПВ»). Послуги 

надаються за адресою:  _____________________________. 
2.2. Надання  послуг  Виконавцем  проводиться за без контейнерною (пакетною) схемою, день вивозу 

відходів:______________. 

2.3. Для вивезення побутових відходів використовуються брендові пакети з логотипом Виконавця.. Кількість 

пакетів для поводження з ТПВ може змінюватися (збільшуватися або зменшуватися) в залежності від потреб 

Споживача. 

2.5. Завантаження  відходів у брендові пакети з логотипом Виконавця здійснюється Споживачем, 

завантаження пакетів з відходами в у спеціально обладнані транспортні засоби здійснюється Виконавцем. 

2.6.  Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється Споживачами та Виконавцем 

відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на 

здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. 

2.7. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення 

відходів, визначаються Виконавцем. 

3.ВИМІРЮВАННЯ ОБСЯГУ, ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ТА ЯКОСТІ ПОСЛУГ 

3.1. Розрахунок вартості Послуг з вивезення ТПВ здійснюється на підставі тарифів, затверджених Рішення 

Виконавчого комітету Зазимської сільської ради від 16 червня 2021року №497. 

3.2. При зміні тарифу на послуги на основі рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

нова величина тарифу встановлюється для розрахунків з дати опублікування відповідного розпорядження 

(рішення)  у засобах масової інформації без укладання додаткової угоди до Договору.  

3.3. Вартість надання послуг за 1 (один) календарний місяць складається з тарифу, помноженому на норму 

надання послуг для даного типу житла і помноженому на кількість проживаючих у житловому будинку осіб, та 

розділеному на дванадцять. 

3.4. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових 

відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо 

надання послуг з вивезення побутових відходів. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧА 

4.1 Споживач має право на: 

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;

2) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з

побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, 

порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів; 

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок

неналежного надання або ненадання послуг; 

4) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення

споживача; 

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання,

надання не в повному обсязі або зниження їх якості; 

6) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

7) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

8) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги

(з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі; 

4.2. Споживач зобов’язується: 

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що 

виникли з його вини; 

2) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими

відходами; 

3) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

4) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому 

відповідно до пункту 7.4. цього договору; 

5) письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про

фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача протягом 30 календарних днів від дня 

настання такої події; 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 

5.1. Виконавець має право: 

1) вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи;

2) припинити/зупинити надання послуг у разі недотримання Споживачем умов даного Договору, а саме

пакування відходів не в брендові (мішки з логотипом Виконавця). 

3) вимагати від Споживача проведення протягом  п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених 

неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених виконавцем; 

4) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;

5) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна)

та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача. 

5.2. Виконавець зобов’язується: 

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством

про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору, у тому числі шляхом створення системи 

управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів; 

2) готувати та укладати із споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за

дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором; 

 3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про 

ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік 

вивезення побутових відходів; 

 4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні 

перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або 

неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором; 



 5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством; 

 6) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) 

споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг; 

 7) своєчасно та власним коштом  проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням 

послуг, що виникли з його вини; 

 8) інформувати споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами; 

 9) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та 

захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відходи  тільки  в спеціально відведені  місця чи на 

об’єкти  поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, 

розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту 

6. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ 

6.1. Згідно з Рішення Виконавчого комітету Зазимської сільської ради від 16 червня 2021року №497 тариф за 

вивезення 1 м.куб. ТПВ складає  206, 40 грн. з ПДВ. 

6.2.  Вартість надання послуг за 1 (один) календарний місяць складається з тарифу, помноженому на норму 

надання послуг для даного типу житла і помноженому на кількість проживаючих у житловому будинку осіб, та 

розділеному на дванадцять. 

6.3. Споживач зобов’язаний здійснювати попередню оплату послуг шляхом придбання пакетів з логотипом 

Виконавця 

6.4. Після оплати послуг (придбання пакетів для поводження з ТПВ) Замовник приймає у Виконавця пакети 

для збору ТПВ із логотипом Виконавця. Пакети без логотипу та інші ємності Виконавцем не збираються. 

6.5. Плата вноситься за реквізитами Виконавця, зазначеними в розділі «РЕКВІЗИТИ СТОРІН». 

6.6. При зміні тарифу на послуги на основі рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування нова 

величина тарифу  встановлюється  для  розрахунків  з дати опублікування  відповідного розпорядження у засобах масової 

інформації. 

6.7. Споживач має право на встановлені законодавством пільги з оплати Послуг.  

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України “Про 

житлово-комунальні послуги”. 

7.2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає 

виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг. 

7.3. Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 

1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг 

та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання 

відповідних послуг”. 

 

8. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ 

8.1. Внесення змін до цього договору  здійснюється шляхом  укладення сторонами додаткової угоди, якщо 

інше не передбачено договором. 

8.2. Якщо протягом 30 днів після отримання додаткової угоди про внесення змін до договору 

виконавець/споживач, який одержав таку угоду від споживача/виконавця, не повідомив про свою відмову від 

внесення змін до договору та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому 

виконавець не припинив надання послуги споживачу (споживач вчинив дії, які засвідчують його волю до 

продовження отримання послуги від цього виконавця (у тому числі здійснив оплату наданих послуг), зміни до 

договору вважаються внесеними у редакції, запропонованій споживачем/виконавцем, якщо інше не передбачено 

договором. 

9.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим 

договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). 

9.2.  Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених 

сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, 

вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними 

особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого 

компетентного органу. 

 

10. СТРОК ДІЇ, УМОВИ ПРОДОВЖЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ 

10.1. Договір діє до  30.06.2026 року і набирає чинності з дня його укладення. 

10.2. Дія договору припиняється у разі: 

- закінчення строку, на який його укладено; 

- смерті фізичної особи - споживача; 

-прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - виконавця або визнання його банкрутом. 

10.3. Дія договору припиняється шляхом розірвання за: 

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною. 

10.4. У разі розірвання договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості про 

розірвання договору. 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

11.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені 

шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку. 

11.2. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників 

зберігається у споживача, другий - у виконавця. 

11.3. З правилами надання послуг з поводження з побутовими відходами та витягами із законодавства про 

відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій 

населених пунктів ознайомлений 

 

                                                                 ____________________ (підпис споживача) 

 

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

ВИКОНАВЕЦЬ 

 

СПОЖИВАЧ 

 

ТОВ «СЕЛТІК ТБО» 

Юридична адреса: 

01014 м. Київ, вул. Болсуновська,6 

Код ЄДРПОУ 40263782 

Банківські реквізити: 

п/р UA 3430 5299 00000 2600 4030 1004 96  

в АТ КБ «Приват Банк» м. Бровари 

МФО 305299 

ІПН 402637826504 

Тел.(067) 454  16 12 –(067) 454   16 13 

Е-mail: seltik.ua@gmail.com       

 

 

_______________________ 

 


