ДОГОВІР _____________
про надання послуг з вивезення побутових відходів
м. Львів

« ___ » _____________ 2017р.

Львівське комунальне підприємство «Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс», в особі директора Стефанишина
Тараса Михайловича, який діє на підставі Статуту, є платником податку на прибуток на загальних підставах, (надалі Виконавець) з однієї сторони, та ______________________ (надалі - Споживач) з іншої сторони, (надалі разом - Сторони,
а окремо – Сторона), уклали даний Договір про нижче наведене:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.
Виконавець зобов'язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів, а Споживач
зобов'язується своєчасно оплачувати послуги у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги).
ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення твердих, великогабаритних і ремонтних відходів.
Послуги з вивезення твердих відходів надаються за контейнерною схемою.
Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю
кількість
1,1куб. метрів.
5. Завантаження відходів здійснюється:
споживач-виконавець
твердих – Виконавцем;
великогабаритних і ремонтних – Споживачем.
6. Виконавець вивозить великогабаритні і ремонтні відходи за заявкою Споживача. У заявці зазначаються вид відходів, їх
обсяг та місцезнаходження, інша необхідна інформація. За отриманою заявкою, Виконавець розраховує вартість
одноразової послуги, складає додаток до Договору та рахунок на оплату Споживачем послуг. Одноразова послуга
надається Виконавцем після підписання Сторонами відповідного додатку до даного Договору та здійснення Споживачем
повної передоплати вартості послуги.
7. Тип та кількість спеціальних автотранспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються
Виконавцем самостійно.
ВИМІРЮВАННЯ ОБСЯГУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ
8. Обсяг та вартість надання послуг розраховується Виконавцем на підставі норм та тарифів, затверджених органом
місцевого самоврядування.
9. При зміні норм та тарифів вартість послуг автоматично змінюється, при цьому обсяг, тариф та вартість послуг
зазначаються в рахунку на оплату за надані послуги та вважаються погодженими Сторонами у випадку відсутності
письмових заперечень протягом 3-х календарних днів з дати отримання або вчинення стороною дій, що свідчать про його
погодження, зокрема здійснення оплати за надані послуги.
ОПЛАТА ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ
10. Оплата послуг здійснюється згідно Договору в наступному порядку:
- Платіж у розмірі 100% від суми рахунку, виставленого за попередній місяць, в якому надавалися послуги
здійснюється Споживачем до 05 числа місяця, що настає за місяцем, у якому надавалися послуги;
- Решта вартості наданих послуг оплачується Споживачем, згідно наданого рахунку до 20 числа місяця, що
настає за місяцем, у якому надавалися послуги.
11. Одноразові та понаднормові послуги надаються за окремою оплатою, яка здійснюється споживачем, згідно
виставленого рахунку.
12. Плата вноситься на поточний рахунок Виконавця.
13. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, підтверджується
_________________________________________________________________________________________________________.
2.
3.
4.

(назва документа, яким підтверджується надання пільг)

14. Протягом трьох робочих днів після надання послуг Виконавець складає акт здачі-приймання робіт (надання послуг) у
двох примірниках, підписує його, скріплює печаткою та на свій вибір:
— або передає представнику Споживача два примірника акта (з описом під підпис);
— або надсилає два примірники акта на адресу Споживача, зазначену в Договорі, рекомендованим листом з
повідомленням про вручення або e-mail.
15. Споживач зобов’язаний підписати та повернути Виконавцю один примірник акту здачі-приймання робіт (надання
послуг) протягом десяти робочих днів із моменту його одержання або в такий самий строк надати письмові обґрунтовані
зауваження щодо ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості та викликати представника
Виконавця для складення акта-претензії в порядку передбаченого п.п. 24-26 Договору, в іншому випадку акт здачіприймання робіт (надання послуг) вважається таким, що повністю погоджений і затверджений Споживачем без претензій,
а вказані в ньому послуги підлягають оплаті в повному розмірі і в сумі, визначеній Договором.

Виконавець ________________

Споживач ________________
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ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СПОЖИВАЧА
16. 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 надання послуг і графік вивезення відходів на офіційному сайті Виконавця www.lsct.lviv.ua/ або за адресою: 79019, м.Львів, вул.Жовківська, 18;
2) відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних з вини Виконавця унаслідок ненадання або надання 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;
7) 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.
17. Споживач зобов'язується:
1) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з вивезення відходів;
2) сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених даним 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;
5) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження
твердих, великогабаритних і ремонтних відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери
відповідно до вимог санітарних норм і правил;
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
18. Виконавець має право вимагати від споживача:
1) забезпечувати належний санітарно-технічний стан контейнерів, що перебувають у його власності, та контейнерних
майданчиків;
2) своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з
метою запобігання їх переповненню;
3) Виконавець може надавати додаткові послуги Споживачеві за окрему плату;
4) Виконавець має право припинити надання послуг у разі несплати за них упродовж місяця (до ліквідації заборгованості)
та інші права, передбачені чинним законодавством України.
19. Виконавець зобов'язується:
1) надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з
вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та даного Договору;
2) погодити зі Споживачем місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість, необхідну для збирання
твердих, великогабаритних і ремонтних відходів, перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;
3) здійснювати контроль за санітарно-технічним станом контейнерів;
4) збирати і перевозити відходи спеціальними автотранспортними засобами;
5) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка
перевезення, проводити прибирання в разі розсипання твердих відходів під час завантаження у спеціальний
автотранспортний засіб;
6) перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з побутовими відходами;
7) надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;
8) 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;
9) 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;
10) відшкодувати відповідно до закону та умов цього договору збитки, завдані з вини Виконавця Споживачеві внаслідок
ненадання або надання послуг не в повному обсязі;
11) зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі його
письмової заяви та документа, що підтверджує його/їх відсутність – довідка з місця тимчасового проживання, роботи,
лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.
12) після ліквідації заборгованості або усунення порушень з боку Споживача поновлювати надання послуг.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
20. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим договором за:
1) несвоєчасне внесення плати за послуги;
2) невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.
21. Виконавець несе відповідальність за:
1) винне ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну споживача, шкоди
його життю чи здоров'ю;
2) невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.
Виконавець ________________

Споживач ________________
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РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
22. Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.
Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.
23. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає представника
Виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників
тощо.
Представник Виконавця зобов'язаний прибути протягом десяти робочих днів.
24. Акт-претензія складається Споживачем (представником Споживача) та представником Виконавця і скріплюється їх
підписом.
У разі неприбуття представника Виконавця у визначений строк або його відмови від підпису акт вважається дійсним, якщо
його підписали не менш як два споживачі або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу
самоорганізації населення.
25. Акт-претензія подається Виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру
плати або надає Споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.
ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
26. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних
ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру, в т.ч. блокада, війна, страйки тощо), що унеможливлює
надання та оплату послуги відповідно до умов даного Договору.
СТРОК ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ
27. Договір діє з _____________ до 31.12.2017р. і набирає чинності з дня його підписання Сторонами.
28. Сторони встановили, що умови цього договору застосовуються до відносин, що виникли між ними з _______________
відповідно до п. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України.
УМОВИ ЗМІНИ, ПРОДОВЖЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ
29. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди,
спір розв'язується у судовому порядку.
30. Договір вважається таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його дії жодна із сторін не
заявила про відмову від договору або про зміну його умов.
31. Дія договору припиняється у випадках, передбачених чинними нормативно-правовими актами.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
32. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у
Споживача, другий – у Виконавця.
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)

РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ

СПОЖИВАЧ

ЛКП «Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс»
юридична адреса:
79019, м.Львів, вул.Жовківська, 18
Р/р 2600172556 у ПАТ «Укргазбанк» у м.Києві
МФО 320478
ЄДРПОУ 03348465
ІПН 033484613078
Св.пл.ПДВ 100119545
Тел. : 067 470 52 92
252 10 62

юридична адреса:
_____________________________________
Р/р___________________________________
МФО
ЄДРПОУ
ІПН
Св.пл.ПДВ
Тел. :

Директор ________________ Стефанишин Т.М.

___________________
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Додаток 1
До Договору про надання послуг з вивезення побутових відходів
ДИСЛОКАЦІЯ КОНТЕЙНЕРІВ
З ГРАФІКОМ ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
У відповідності до Договору про надання послуг з вивезення побутових відходів
затверджується наступна дислокація та графік вивозу твердих побутових відходів.

№
п/п

Адреса дислокації
контейнерів

Кількість
контейнерів

Об‘єм
контейнерів

Форма
власності
контейнерів

пн

вт

ср

Графік вивозу
чт
пт

Примітка
сб

нд

1

Виконавець

Споживач
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Додаток 2
До Договору про надання послуг з вивезення побутових відходів

РОЗРАХУНОК
обсягу і вартості послуг з вивезення побутових відходів

Вид відходів
(тверді, рідкі,
великогабаритні,
ремонтні)

Об'єкт
обслуговування
(багатоквартирний
, одноквартирний
будинок, установа,
організація,
підприємство)

Одиниця
розрахунку
(житель, місце
в готелі,
учень, кв.
метр площі
тощо)

Кількість
одиниць
розрахунку для
об'є6кта
обслуговування

Норма
надання
послуги з
вивезення
побутових
відходів
(відповідно
до їх виду),
куб. метрів
(тонн) на
рік

Обсяг
надання
послуги з
вивезення
побутових
відходів,
тонн

Планова
вартість
послуг, грн

ТПВ

Усього
Згідно з рішенням органу місцевого самоврядування від 05.09.2014р. N 656, тариф на вивезення тонни відходів становить:
Вивезення побутових відходів
твердих

________________ гривень за 1 тонну з ПДВ

великогабаритних

________________ гривень за 1 тонну

рідких

________________ гривень за 1 тонну

Захоронення побутових відходів

________________гривень за 1 тонну з ПДВ

Утримання контейнерної тари

________________гривеньза 1 тонну з ПДВ

Загальна сума

________________гривень за 1 тонну з ПДВ

Розрахунок обсягу послуг проведено на підставі норм, затверджених рішенням органу місцевого самоврядування від
21.06.2013 р. N 533.
У разі зміни норм надання послуг з вивезення побутових відходів затверджених органом місцевого самоврядування,
будуть проведенні відповідні перерахунки.
Тариф на захоронення твердих побутових відходів є змінною величиною, яку Споживач зобов’язується оплачувати згідно
рахунку. Тариф розраховується згідно рішення Львівської міської ради №455 від 21.06.2016 р. та №907 від 30.09.2016р. та
1355 від 26.12.16
Виконавець

Споживач
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