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ЗAТBЕPД}ItЕHo
ПoсTaHoBoю Кaбiнетy Мiнiстpiв Укpaiни
вiд 28

)I{oBTIIя

202I p. j\Ъ 1124

ЗMIHИ,
щo BI{oсяTЬсЯ Дo Пpaвил НaДa:нLIЯ ПoсЛyГ з
ПoBoДжrння З пoбyтoвими вiдxo ДaNIИ

Aбзaц дpугиЙ ПyIIкTy 3 виклaсти в тaкiй pедaкцii:
"floгoвip Пpo HaДaHHЯ ПoсЛyГ yкЛaДarTЬcя мilк сПo)киBaчеМ 'Гa
BикoIIaBцеМ ПoсЛyГ З BиBeЗеннЯ пo6yтoвиx вiДxoдiв вiДпoвiДнo Дo Типoвиx
дoгoвopiв Пpo нaДaння ПoсЛyГ 3 ПoBoДх{еHHя з пoбyтoвиMи вiДxoДaми
згiДнo З ДoДaTкaми 1 i 2 дo циxПpaвил.".
2. У пyнктi 9:
1.

1) aбзaц дpугиiт BикЛaсTи в тaкiй pедaкцii:
"fIЛaTa BикoIIaBцЮ зa iндивiдyaлЬниМ ДoГoBopoМ Пpo нaДaння ПoсЛyГи
з ПoBoДxtення з пoбyтoBиMи вiДxoДaмИ cКЛaДarTЬcя З ПЛaTи Зa ПoсЛyГy Ta
ПЛaTи
aбoнентське oбcлyгoвУBaш:нЯ,
BFIoсЯTЬся сПo}киBaчеM

Зa

щo

BикoнaBцro щoмiсяця oднirЮ cyМoЮ B ПopяДкy Ta poЗMipax вiдпoвiднo дo
yМoB ДoГoвopy.";
2) дoповниТи Пyнкт aбзaцoм TaкoГo змiстy:
"oПЛaтa ПoсЛyГ здiйонтоеTЬсЯ нe пiзнilше 20 чиcлa мiсяця, щo нaсTar 3a
poЗpaxyнкoBиМ пеpioдoм. ".
3. Пyнкт 10 пiсля a6зaцу TpeTЬoГo ДoПoBниTи нoBиM aбзaцoм TaкoГo
змiстy:
"ПЛaTy зa aбoнeIITсЬкr oбслyгoвyBaнIlя (зa iндивiдyaльниМ ДoГoBopoМ
Пpo нaДaння ПoсЛyГ З ПoBoД)кеннЯ з пoбyтoвими вiдxoдaми);''.
У зв'язкy З циМ aбзaц ЧеTBеpTий ввaжaти aбзaцoм ГI'яTиМ.
4. Абзaц пеpший ПyIIкTy 11 виклaсти в тaкiй pедaкцii:
"У paзi тlpиiтнятtя opГaнoМ мiоцевoгo сaМoBpяДyBaнI{Я piшeння пpo
змiнy тapифiв нa ПoсЛyГи BикoнaBецЬ y сTpoк, щo не ПеpеBищyс 15 днiв з
Дa'ГИ BBеДеHHя iх y дiro, пoвiдoмЛяс Пpo цr сПo}киBaЧaМ з ПoсиЛaнI{ЯM Ha
pirшення вiДпoвiДнoГo opГaнy IIIЛяxoМ poзмiщeнНЯ Ha oфiцiйнoмy вeб-сaйтi
BикoIIaBця ПocЛyг.''.
5. {oдaтoк дo ПpaвиЛ BикЛacTИB тaкiй pедaкцii:
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"!oдaтoк

1

Дo ПpaBиЛ

TИIII)BI,IЙДoГoBIP
Пpo нaДaння ПocЛyГ З tloBoД)кеннЯ з пoбyтoвими вiдxoДaМи

2o-p.

(нaймeнувaння нaсеЛeнoГo пyнктy)

(нaйменyвaння сyб'ектa ГoспoДapIоBaI{tUI' щo нaДaе пoслyги)

в oсoбi
(посaдa, пpiзвище, iм'я тa пo бaтькoвi (зa нaявнoстi)

щo Д1с Ha IIlДсTaBl
(нaзвa дoкyMeI{Ta, дaтa i нoмеp)

зaTBеpДЖrнoГo

(дari

(нaйменyвaння opгaнy)

-

BикoHaBецЬ), з oднiеf сTopoни,

i

(пpiзвище, iм'я тa пo бaтькoвi (зa нaявнoстi)

фiзиннoi aбo нaйменyвaння ropидиvнoi ocoби, Якa r BJIacникoм (спiввлaсникoМ' кopистyвa.lем)
неpyхoМoГo мaitнa, aбo зa згoДoю BЛaсникa iнrшa oоoбa, Якa кopисТyrться oб'rктoМ нepyxoMoГo .rцailнa,
aбo юpидиuнa ocoбa, що oб'еднyс спoживaчiв y бyдiвлi)

B ocoбi
(посaдa, пpiзвище, iм'я тa пo бaтькoвi (зa нaявнoстi)

щo Д1с Ha П1ДсTaBl

(нaзвa ДoкyМенТa' дaтa i нoмеp)

ЗaTBеpДженoГo

(нaйменyвaння opгaнy)

(д-i

-

сПo)киBaЧ), з iншoi сTopoни, yкЛaJIи цeй ДoГoвip пpo тaке

Пpедмет ДoГoBopy

1. BикoнaBецЬ зoбoв'язyсTЬся зГiДHo З ГpaфiкoМ нaДaBaTи ПoсJIyГи з
ПoBoД)кеHI{я з ПoбyToBИNIИ вiдxoдaми (д-i
ПoсJIyГи), a сПo)киBaЧ
зoбoв'язyсTьсЯ сBorчacнo oПJIaчyBaTИ ПoслyГи зa BсTaI{oBЛениМи TapифaМи
y cTpoки i нa yмoBaХ, Пepедбaleних циМ ДoГoBopoМ, нa ПiДсTaвi pirпення
(нaзвa, ДaTaTa IloМrp aктa Пpo BиЗI{aчeЦHrl
BикoHaBця пocлyГ З BиBеЗrння пoбyтoвиx вiдxoдiв)

Ta вiдпoвiднo Дo ПpaBиЛ блaгoyстporо TеpиTopii

poзpoбЛениx

З

нaсеЛеHoГo ПyнкTy,

ypaXyBaIIняМ сХrМи сaнiTapнoГo oчищеннЯ нacеЛeнoГo

ПyнкTy Ta зaTBrpД)кениХ

(нaзвa, Дa'Гa"Гa нoМеp aкTa IIpo зaтверд)кoннrl ПpaBиЛ блaгoyстpoтo
тa сХеМи оaнiтapнoгo oчищення нaсeлrнoгo пyнктy)

З

якi poЗМiщенi нa oфiцiйHoМy веб-сaйтi opГaнy мiсцевoгo

caмoBpЯДУBa:нHЯ

тalaбo нa веб-сaйтi викoнaBЦя зa ПoсИЛaHняN4:
(пoсилaння

нa стopiнкy oфiцiйнoгo веб-сaйтy opгaнy мiсцевoгo сaМoBpяДyвaнш тalaбo

веб-сaйтy

викoнaвЦя)

Пеpелiк ПoсJIyГ

2. BикoнaBецЬ

сПo)киBaЧевi пoслyГи З ПoBoДжrннЯ З TBrpДиMи,
BеJIикoГaбapитними, prМoнT HИNIИ i piдкими вiдxoдaми.
HaДaС.

з. Пoслyги З

BиBеЗенHя TBеpДиx вiДxoДiв нaДaloTЬся

Зa
сXеMoIo.

(кoнтейнepнoro, безкoнтейнеpнorо

-

4. Для

BиBrЗення TBеpДиХ вiдxoдiв
BикopиcToByIoTьcя технiчнo сПpaBнi

зaзнa.rити)

Зa

кoнTейнrpнoЮ сXеМoЮ
кoнтейнеpiв

(кiлькiсть)
(спoживaневi,
викoнaвцевi

-

зaзнa.rити)

ЗoкpеMa ДJIя poЗДiльногo з6иpaння Taкиx ПoбyToBиx вiдxoдiв:
ПoЛ1МеpH1 B1ДХoДи

-

(кiлькiоть)

(спoживavевi, викoнaвцевi

склo

щo

-

-

зaзнavити)

КOIITеиIIеp1B МlcTкlcTlo

кyб. метpiв,

(кiлькiсть)

I{€LJIе)кaTЬ
(спoживaueвi, викoнaвцeвi

ПaПlp

-

-

зaзнauити)

кoHTеинrplB М1cTкlcTIo

кyб. метpiв,

(кiлькiсть)

щo нaлrх(aTь

(спoживauевi, викoнaвцевi

кoЛЬopoBi метaли

-

щo нaJIежaTЬ

-

зaзнa.rити)

кoнTrинrplB МlcTкlcTlo
(спoживavевi, викoнaвцевi

-

зaзнa.rити)

opГaнiЧнa pечoBиII&, Щo r y скЛaДi пoбyтoвиХ BiДXoДiв,

кoнTейHrpiв мicткiстrо

кyб. метpiв,

(кiлькiсть)

кyб. МrTpiв, щo }IaJIеxtaTЬ

(опoживauевi, викoнaвцевi

-

зaзнaнити)

-

(кiлькiсть)
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9. Tитl тa кiлькicTЬ cПецiaльнo oблaДнaнИX

цЬoГo TpaнсПopTниx
зaсoбiв, неoбxiДниX ДЛя ПrpеBезення вiДхoдiв, визнaЧaЮTЬся BикoнaвцrМ.
ДЛЯ

Bимoги Дo якoстi ПoсЛyГ

10. Кpитеpiем якoстi ПoсЛyГ З BиBеЗеHнЯ пoбyтoвиx вiдxoдiв r

ДoTpиМaння гpaфiкa BиBеЗеHня пoбyтoвиx вiдxoдiв, ПpaBиЛ HaДaIIнЯ ПocJlyГ
З ПoBoД)кeнHя з пoбyтoBиMи вiДхoДaми, iнlшиx BиМoГ ЗaкoнoДaBcTвa ЩoДo
нaДaння ПoсЛyГ З BиBеЗення пoбyтoBиx вiдxoдiв.

Пpaвa тa oбoв'язки сПoxtИв,aЧa
1

1. Cпox<ИBaЧ Мaс ПpaBo IIa:

1)

oДеp)кaння сBoсЧacнo Ta нaлеlкнoi якoстi ПocлyГи згiднo iз
ЗaкoнoДaBcTBoМ i yмoвaми ДoГoBopу;
oдеp>кaння без ДoДaткoвoТ oПЛaTи вiд викoнaBця iнфopмaцii, якy
BикoIIaBцi пoслyг MaIoTЬ oПpиЛЮДнIoBaTи ъIa BЛaсHoМy вeб-caЙтt: Пpo
цiниlтщифи нa ПoсЛyГи З IIoBoДx{еIIHя з пoбyтoBиМи вiДxoДaми, ЗaГ€LЛЬнy
вapтiсть мiоячнoгo ПJIaTе)Ity, cTpyкTypy цiниlтapифу, нopМи нaДaHIIя ПoсЛyГ'
ПopяДoк HaДaН:нЯ ПoсJIyГ, гpaфiк BиBrЗення пoбyтoвиx вiДxoдiв, щoмiсячнi
oбояги зiбpaниx пoбyтoвиx вiДxoДiв (зa TИfIaNIkI' щo збиparoться), щoмiояuнi

2)

oбсяги ПrpеДaних piзниx виДiв пoбyтoвиx вiДxoдiв iншим сyб'ектaм
ГocПoДaploBallня нa мiсця BиД€LJIeHI{я вiДxoДiв aбo oб'екти oбpобленrlЯ Ta
yтилiзaцii вiдxoдiв з нaвеДеIIHяМ кoДУ oпеpaцii ПoBoД}кеHIIя З вiДxoДaми
вiДпoвiДнo Дo нaкaзy flepжстaтy вiд 2з сiчня 2015 p. }lb 24 "Пpo
ЗaTBepДження пеpелiкiв кaтегopiй, ГPУП вiДxoДiв
вiдxoдaми'';

i

oпеpaцiй пoвoдхсеHHя

З

вiдrшкoДyBaIIHЯ збиткiв, зaBДaниx йoгo мaiтну, ЦIкoДи' зaпoДiянoi
йoгo хtиTTIo aбo здopoB'Io внaслiДoк HеIIсLЛеx{нoГo нaДaння aбo нeнaДaння
ПoсЛyГ;

3)

4) yсyнrIIHя

BикoIIaBцeМ BияBЛениx неДoлiкiв
п'ятиденний стpoк З МoМенTy ЗBrpнrння сПoя{ИBaЧ'a;

y

HaДaHHi пoолyг y

5) зменrшення B yсTaнoBJIеI{oМy ЗaкoнoДaBсTвoМ l]opЯДкy poзмipy ПJIaTи
Зa rroсЛyги y paзi ix ненaДaннЯ, нaДaнIIя Hе B ПoBIIoМу oбсязi aбo зниженнЯ

ik якoстi;

6)

несПЛaTy вapтoстi ПoсЛyг Зa пеpioд тимчaоoвoТ вiдсyтнoотi B
rI{иTЛoBoМy пpимiщеннi (iнrшoмy oб'ектi неpyxoМoГo мaйнa) cПo)киBaЧa Ta
iнtших oсiб ПoнaД 30 к€LJIенДapниx Днiв Зa yМoBи ДoкyМrнT€UlЬнoГo
пiдтвеpДxteннЯ тaкoi вiдсyтнoстi ;

7)

пеpeвipкy кiлькoстi

зaкoнoДaBсTBoM ПopяДкy;

Ta якoстi

пocЛyГ

B

yсTaIIoBпeI{oМy
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8)

склaдеTтlнЯ Ta пiДписaння aктiв-пpетензiй

y зв'язкy з

ПopyШrHIIяM

ПpaBиJi нaДaння ПoсJiyГ;

9)

oTpиMaння без дoдaткoвoi oПJIaTи iнфopмaцiТ Пpo пpoведeнi
BикoI{aBцrМ нapaXyBaIIня ПЛa^ГИ Зa Пoслyги (з poзпoдiлoМ Зa пеpioдaмpI'Ia
BиДaМи нapaxyBaнь) тa oтpимaнi вiд спolкИBaЧa плaтежi;
10) poзipBaHIIя ДoГoBopy, [oПеprДI4BIIlИ Пpo це BиКoнaBця IIе МеHIII як
зa ДBa мiсяцi Дo ДaTи poзipвaння ДoГoBopУ, Зd yМoBи Дoпyскy BикoнaBцЯ ДЛЯ
зДiйснення теxнiчHoГo ПpИПиHrIIHя IIaДaHня IlocЛyГи.
1

2. Cпoж ИBaЧ зoбов' язyеTЬсЯ

1) yкЛaДaTи ДoГoвopи Пpo

:

НaДaHъIЯ ПoсЛyГ

y

ПopяДкy

BиЗнaчrниX ЗaкoнoМ;

i

випaдкax,

2)

cBoeчacнo B}киBaTи зaxoДiв Дo yсyнrння BияBЛениХ нrПoJlaДoк,
пoв'яЗaниx З oTpиMaHHЯМ ПoсJIyГ, щo BиI{икли з йoгo BИLIИ;
3) oплavyBaTИ B yсTaHoBлeний ДoГoBopoМ сTpoк нaДaнi йoмy ПoсJIyГи
tloвoДrrtеннЯ з пoбyтoвими вiДxo ДaNIИ;

З

4) дoтpимУButИcЯ ПpaвиЛ Пo)кr)кнoi безпеки тa оaнiтapниx нopM;

5) y paзi HеcBorЧaснoгo здiйсненHя

ПЛaTе>кiв

зa ПocЛyГи сПЛaЧyBaTи

ПrнIo в poзмipi, BсTaI{oBЛrнoМy вiдпoвiднo Дo Пyнкту 2З цЬoГo ДoГoвopy;

6)

ПисЬМoBo iнфopмyвaти Bикo}IaBця Пpo змiнy BЛaсникa )киTЛa
(iншoгo oб'ектa неpyxoМoгo мaйнa) тa пpo фaктиuнy кiлькiсть oсiб, якi
пoстiйнo Пpo}киBaIoTЬ y )киTЛi спox<ивaчa, ПpoTЯгoм 30 кzlЛeнДapниx днiв
вiД Дня нaсTaIIня тaкoi пoдii;
7) зaбeзлeЧИTИ poздiльне збиpaння пoбyтoвиx вiДxoДiв;

8) визнaнaTи paзoм З BикoнaBцеМ мiсця poзTaIIIyBaнIIя кoнтейнepниХ
мaйдaнuикiв, сTBopIoBaTи yМoBи ДЛЯ вiльнoгo ДoсTytly Дo Taкиx
мaiадaнtикiв, вигpi бниx ям;

9) oблaдHaTИ кoнтейнepнi мaйдaтЧИКИ, yTpиМyBaти ik y

нЕLJIr}(I{oMy

сaнiтapнoмy стaнi, зaбeзueчУBaTLI oсвiтлeння B TrMний,чac дo6и;

10) зaбезпечити нaлr)кнr з6иpaння тa збеpiгaння

вiдxoдiв,

ycTaIIoBJIeннrI неoбxiДнoi кiлькoстi кoнтейнepiв ДЛя ЗaBaIITa)кrння TBеpДиx,
BеЛикoГaбapитних i pемoнтниx вiдxoДiв з ypaxyBaнIlяМ yнеМoяtJIиBJIrIIня ix
ПеpеПoBI{ення; yTpиМyBaTи кoнтeйнеpи вiДпoвiДнo Дo BиМoГ сaнiтapниx
нopМ i лpaвил;

11) oблaднaти вигpiбнi ями згiДнo з BиМoГaMи сaнiтapниx нopМ i
ПpaBиЛ, нe ДoПycкaTи cкиДaннЯ Дo них iншиx вiДxoДiв.

4

BTopиннa сиpoBИHa, щo r y скЛaДi ПoбyToBиx вiдxoдiB,

кyб. метpiв, щo

кoIITеИнеplB МlcTк1сTIo

(спoживaueвi, викoнaвцевi

-

(кiлькiоть)

HaЛе)I{aTЬ

зaзнauити)

небrзГIеЧнi вiдxoДи y скJIaДi пoбyтoвиx BiДХoДiв

-

(кiлькiсть)
(спoживauевi,

викoнaвцевi

-

зaзнaнити)

Bикoнaвець BИBo3иTЬ TBеpДi вiДxoДи

ЗДo
5. Для BиBеЗеHHЯ

Зa

кoнтейнеpнoЮ схеМolo

ГoДини.

TBеpДиX вiДxoДiв Зa безкoнтейнеpнoro сxеМolo
ГoДиHи тa/aбo з
Дo
Дo
ГoДини B.ИcTaBИTи y ]\41сцяx, ПoГoД)кеHиХ З BикoнaBцеМ, ЗaКpиTl rМкoсT1 З
вiДxoДaми мiсткiсTlo I{r бiльrш як0,I2 кyб. метpa.

BеJIиКoГa1щитниx

i pемoнTниХ

вiДxoДiв
кoнтейнеpiв мiсткiстro 8 i бiльlце кyб. метpiв,

BИBeЗеннЯ
BикopиcToByrTЬcя
6

Для

(кiлькiсть)

ДЛЯ po3TaIIIyBaHTтЯ яких cПo)киBaЧеМ B1ДПoB1Днo Дo BиМoг calllTaplroепiДемioлoгiчнoгo ЗaкoнoДaBcTBa вiдвoдитьcя спеЦiaльний мaйдaнvик З
TBrpДиМ ПoкpиTTяМ Зa aДpеcoЮ
Кoнтейнеpи н€шежaTЬ
(спoживa.rевi, викoнaвцевi

-

зaзнa.rити)

Пеpедaua небезпечниx вiдxoДiв У скЛaДi ПoбyToBиx вiДxoДiв
здiйснroсться BикoIIaBцеМ ПoсЛyГ З BиBезеIIHя пoбyтoвиx вiдxoдiв

вiДпoвiДнo Дo BиМoг сaнiтapнoГo ЗaкoнoДaBcTBa сyб'ектaм ГoсПoДaploвallня,
щo oДrpж€LЛи лiцензii нa зДiйснення oпеpaцiй сфepi ПoBoДx{rння з
небезпечн иNlи вiДxoДaми.

у
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. Зaвaнтa)кrння

вiдхoдiв зДiйснюеTЬся

:

TBеpДиx
(споживavем' BикoнaBцеIvI

BеЛикoГa 6 apитниx i pемoнтниx

-

зaзнaнити)

(опoживaнем' BикoнaBцgМ

8. BикoнaBецЬ BиBoЗиTЬ:

piдкi вiДxoДи
€tПе

-

зaзнa.rити)

(стpoк aбo зa зaявкoЮ cпoх(иBaчa-зaзнauити)

не piдrпе нix< oДин paз нa шiсть мiсяцiв;

BеЛикoгa1apитнi i pемoнтнi вiДxoди
сПoжиBaЧа

-

зaзнaнити)

(стpoк aбo зa зaявкoro

1

Пpaвa тa oбoв'яЗки BикoнaBцЯ
13. BикoнaBецЬ Мaс ПpaBo:

1) BиМaГaTи вiд сПo)киBaЧa oблaДнaти кoнтейнеpнi мaйдaнники Ta
зaбезпечУBaTИ yTpиМaIIHя y IIaJIежнoМy сaнiтapнo-теxнivнoмy стaнi
кoнтейнrpiв, кoнтейнеpниx мaйДaнчикiв тa вигpiбниX яM;

2) вимaгaти вiд

cПo)киBaчa сBoеЧaснo збиpaTI4 Ta Hajlr)книМ чинoМ
збеpiгaти вiдxoди, BсTaIIoBЛIoBaTи пеpедбauенy ДoГoBopoМ кiлькiсть
кoнтейнеpiв з МrTolo зaпoбiгaння ik ПrpеПoBHеIIнЮ;

з)

BиМaГaTи
пoбyтoвиx вiДxoДiв;

вiд

сПo}киBaчa зaбезпечуBaTИ poздiльнe збиpaння

tloсЛyГ y paзi Тx неoплaти a6o oПЛaTи
Hr B [oBIIoмy oбсязi в пopяДкy i сTpoки, BcTaI{oBЛенi зaкoнoМ Ta ДoГoBopoм,
кpiм випaДкiв, кoЛи якiсть тa/a6o кiлькiсть TaкиХ ПocЛyГ не вiДпoвiДaroть
yMoBaM ДoГoBopy;

4) лpипинитиlзуlИHИTИ

:нaДalнHЯ

5) вимaгaти вiД cПo}киBaЧa ПpoвеДення ПpoTяГoм П'ЯTИ poбouиx днiв
poбiт З ycyненHя BиЯBЛrIIиx нrПoЛaДoК, Щo BиникЛи з Bини cПo)киBaЧa, a6o
вiдrпкoдyBaнHя вapтoстi Taких poбiт, ПpoBeДeниx BикoнaBцeМ;

6) звеpтaтИcЯ Дo сyДy в paзi ПopyшенHЯ сПoхtиBaЧеМ yМoB ДoГoBopy;

7) oтpимуBaТI4 iнфopмaцiro вiд iндивiдyaлЬнoГo сПo}киBaчa Пpo змiнy
BJIacникa яtиTЛa (iншoгo oб'ектa неpyХoМoгo мaйнa) тa фaктичнoi кiлькoстi
oсiб' якi пoстiйнo пpox<иBaloTЬ y хtитлi cПoхtиBaЧa.
1

4. BикoнaBецЬ зoбoв'язyсTЬся:

1) зaбeзпrЧyBaTи сBoсчaснiсть нaдaння, безпеpеpвнiсть i вiдпoвiднy
якiсть ПoсЛyГ згiднo iз зaкoнoДaBcTBoМ Пpo я{иTЛoBo-кoМyнaльнi ПoсЛyГи Ta
пpo вiдxoДИ Ta yМoBaми ДoГoBopy, y ToМy числi rrlЛяxoм сTBopeннЯ сисTеМи
yпpaвлiння якiстrо вiДпoвiДнo Дo нaцioнaлЬниx aбo мirкнapoдниx
стaндapтiв;

2) гoтyвaтИ TaУКЛaДaти iз сПo)I(иBaчеМ ДoГoBopи Пpo нaДaнHя IIoсЛyГ З
BизIIaчеHняпl вiдпoвiдaльнoстi зa ДoTpиМaннЯ yvtoB ik викoнaння згiднo з
TиПoBиМ ДoГoBopoМ;

3) без ДoДaTкoBoi oплaти lнaДaBыTvт B yсTaIIoBJIeIIoМy ЗaкoнoДaBcTBoМ
ПopЯДкy тa пyблiкУBaTI4IIa BЛacнoмy веб-cafттi неoбxiДнy iнфopмaцiro пpo
цiниlтapифи, зaгaлЬнy BapTiсть мiсячнoГo ПJIaTе)кy, cTpyкTypy цiни/тapифy,
ПopяДoк нaДaння ПocЛyг, гpaфiк BиBеЗення пoбyтoвиx вiДxoдiв, щoмiся.lнi
oбcяги зiбpaниx пoбyтoвиx вiдxoДiв (зa TИПaNIИ, щo збиpaтоться), щoмiсячнi
oбcяrи ПеpеДaниx piзних виДiв пoбyтoвиx вiДxoДiв iнtшим оyб'сктaм
гoсПoДaploBaIlня нa мiсця BиДaJIеI{ня вiДxoДiв aбo oб'скти oбpoбленHЯ Ta
yтипiзaцii вiдxoдiв з нaвеДеIIHяМ коДУ oпеpaцii ПoBoДжrнHя З вiДxoДaми
вiДпoвiДнo Дo нaкaзy ,{еprкстaтy вiд 2З сiчня 2015 p. Jtfs 24 "Пpo

B

ЗaTBеpДження ПеprЛiкiв кaTеГopiй, ГpyП вiДхoДiв

i

oпеpaцiй пoвoдlкеннЯ з

вiдxoдaми";
4) poзгляДaTИ y BиЗнaчeниiт ЗaкoнoДaвcTBoм сTpoк пpетензii Ta cкapГи
cПo}кИBaЧiв i пpoвoДИTИ вiДпoвiДнi пеpеpaxyнки poЗMipy плaти Зa ПoсЛyГи B
paзi ix HенaДaHHЯ, HaДaннЯ не B ПoвнoМy oбсязi, HесBoсЧaснo aбo
ненaЛе}кнoТ якoстi, a Taкo)к в iнlциx BиПaДкaX, BиЗнaчlних ДoГoBopoМ;

5) вживaти зaxoДiв Дo yсyнення ПopyшIенЬ якoстi ПocЛyг y стpoки,
BсTaIIoBJIенi зaкoнoДaBсTвoМ;

6) сaмoстiйнo здiйсHIoBaTи ПrpеpaХyнoк BapToстi пoслyГ зa весь пеpioд
Тx ненaДaнHя, IIaДaHIIя нr B ПoBIIoМy oбсязi aбo невiДпoвiДнoi якoстi, a
Taкoяt сПJIaЧyBaTи l{еyсToйкy (штpaф) y poзмipi, BcTaHoBJIеHoМy вiдпoвiднo
Дo ПyIIкTy 23 цьoгo ДoГoBopy;

7) cвoсчaснo praГyBaTи Ha BикJIики

cПo)киBaчa, пiдписyвaти aКTИпpетензii, BесTи oблiк BиМoГ (пpетензiй) опorкиBaЧa y зв'язкy З ПopyшенIIяM
П opяДкy HaДaLтHЯ ПocJlyГ ;

BЛaсниМ кoI]IToМ ПpoBoДиTи poбoти З ycyнення
BияBЛениx неПoЛaДoк, ПoB'ЯЗaHиХ З HaДaнHяМ ПoсЛyГ, Щo BиIIикли з йoгo

8) сBorчaснo Ta

BИHИ;

9) iнфopмyвaти

cПo}кИBaЧa Пpo нaмip
ПoBoД)кення з пoбyToBиМи вiДxoДaми;

10) МaTи yклaденi ДoГoBopи

змiни тapифiв нa ПoсЛyГи

З

iз сyб'сктaми

ГoсПoДapIoвallня, щo
HaДaЮTЬ ПoсЛyГИ З Пеpеpoблення Ta ЗaХopoнення пoбyтoвих вiДxoДiв, тa
ПеpеBoзити пoбyтoвi вiдхoДи тiльки B сIlецiaльнo вiДвеДeнi мiоця ЧИ Ha
oб'скти ПoвoДхtення з пoбyтoBиМи вiДxoДaми вiДпoвiДнo Дo ПpaBиJI
блaгoyстpoto теpитopii нaсеJleнoГo ПyHкTy, poзpoблeниx з ypaxyBaнняМ
сxеМи сaнiтapнoГo oчищеннЯ нaсеЛeнoГo ПyIIкTy;
1) зaбезПечyBaTи yтpиМaння y нaЛr)кнoМy сaнiтapнo-теxнiчнoмy стaнi
кoнтeйнеpiв y paзi пеpебyвaння Тх y влaснoотi викoI{aBця;
1

12) лiквiдyвaти ЗB€LJIище ТBеpДиx вiДxoдiв ПpoTяГoМ oДнiсТ Дo6и

З

МoМrHTy йoгo yTвopення Ha кoнтейнеpнoМy мaйдaнuикy чеpеЗ
HrДoTpиМaННЯ гpaфiкa ПеpеBеЗrннЯ, a Taкo)к невiДклaДнo ПpoвoДиTи

лpибиpaння в paзi poЗсиПaння пoбyтoBиx вiДxoДiв пiД чaс ЗaBaHTalкеннЯ y
спецiaльнo oблaДнaниfт, ДЛя цЬoГo TpaнсПopтний' зaсiб.
I{iнa Ta ПopЯДoк oIIJIaTи ПoсJIyГ
15. Згiднo з pitпенням
(нaзвa opГa}ry мiсцевoгo сaмoвpядyвaння)

20_ p. Ns

B1Д

1

тapиф нa ПoсЛyГy З пoBoДх(eIIHя

кyб. пdеTpoМ (тoннoю) вiдxoдiв сTaнoBиTЬ:

-

TBrpДиX

ГpиBеIIЬ зa 1 кyб. МrTp (тoннy);

З
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BеЛикoГaбapитниx

i

кyб. МеTp (тoннy);

ГpиBeнЬ зa 1 кyб. МеTp (тoннy);

peМoнTl{их

piдкиx

ГpиBеIIЬ зa

-

ГpиBенЬ зa 1 кyб. МеTp (тoннy).

16. PoзpaxyнкoBиМ пеpioдoм

r кaЛеi{Дapний мiсяЦь.

Cпorкивaч BIIoсиTЬ ПJIaTy BикoнaBцIo' ЯКa cкЛaДarTЬcя З ПJIaTи Зa
ПocJlyГy, Щo poзpaxoByсTЬcя BиxoДЯчи з poзмipy зaTBеpДжеHиx тapифiв нa
ПocЛyГy Ta oбсягiв нaДaHIIя ПoсJIyГ, BиЗнaчениx вiДпoвiДнo Дo
зaкoнoДaBсTBa.

17. У paзi зaстoсyBaнI{я щoмiсячнoi системИ oПЛaгpI ПoсJIyГ сПoя{иBaч
зДiйснroе oПЛaTy Зa циМ ДoГoBopoМ не пiзнirпе 20 чиcлa мiсяця, щo HaсTar Зa
poЗpaxyнкoBиМ, щo с ГpaIIичниМ сTpoкoM BHесеIIHЯ IIЛaTИ зa сПo}I{иTy
ПoсЛyГy.

18. BикoHaBецЬ фopмyс нa пiдотaвi нopм :нaДaННЯ ПoсЛyГ paxyнoк нa

Ta

:нaДa€. спoживaчевi у сTpoк }Iе пiзнilпе нiя< Зa
10 кaленДapНИr' Днiв Дo ГpaниЧнoГo cTpoкy BHесеннЯ ПЛaTи зa ПocЛyГи.

oПлaTy ПocЛyГ

Paxyнoк HaДarTЬcЯ Нa ПaПеpoBoмy нoсiТ. Ha BиМoГy aбo зa ЗГoДoЮ
сПoxtиBaчa paxyнoк Мoxtе НaДaг,aTklcЯ B 'еЛoкTpoннiй фopмi, зoкprМa Зa

ДoПoMoГoЮ ДocTyПy Дo еЛекTpoнниx cисTеМ oблiкy poЗpaxyнкiв спoх<ивaчiв.

19. Зa бa>кaнням сПoxtиBaчa oПЛaTa ПoсЛyГ Mo)ке

зДiйснroвaTklcЯ

шIЛяXoМ BIIесення aBaнcoBиx плaтеx<iв.

Пiд чaс

зДiйонення oПЛaTи cПo)киBaч зoбoв'язaний зaзнaЧиTи

poзpaХyнкoвий пepioд, зa який, Boнa здiйснюеTЬся, Ta ПpизнaЧrння ПJIaTеx{y
(плaтa BикoIIaBцIo, сПЛaTa пенi, rптpaфiв).

У

paзi КoЛи сПo)киBaчeМ нr BиЗHaченo poзpaxyнкoвий пеpioд aбo зa
зaЗнaЧеHий спo>киBaЧеМ пеpioд BиIIикЛa ПеpеПЛaTa' BикoIIaBrцЬ Мaс ПpaBo
зapaxyBaTи тaкиЙ плaтiт< (йoгo чaсTиIIy в poзмipi пеpеплaти) в paХyнoк
зaбopгoвaнoстi сПo)киBaЧa Зa минyлi poзpaxyнкoвi пеpioди B paзi ii
нaяBIIoсTi, a в paзi вiдсyтнoстi тaкoi зaбopгoвaнoстi B paxyнoк мaйбyтнix
плaтеxtiв сПo)I(иBaчa Пoчинalочи з нaЙ6Лиx(чиx Дo ДaTи зДiйсненнЯ ПЛaTo}I(y
poзpaxyнкoBиХ пepioдiв.

BикoнaвоцЬ не Мar ПpaBa ЗapaxoBУButИ IIJIaTy зa ПoсЛyГy B paxyнoК
ПoГalПення пенi, нapaХoBaнoi сгtolкИBaЧУ без згoди cПo)киBaчa.
20. CпoжиBaч нe звiльнЯсTЬcЯ вiД oплaти ПoсЛyГи, oTpиМaнoi ним дo
yкJlaДeння цЬoГo ДoГoBopy.

Biдпoвiдaльнiсть стopiн зa ПopyшrннЯ ДoГoBopy

2|.

Cтopoни нrcyTЬ вiДпoвiДaпьнiоть Зa ПopyIшeHIIя ДoГoBopy
вiДпoвiДнo Дo стaттi 26 Зaкoнy Укpaiни "Пpo )ItиTJIo Bo - ко мyн aльн i
пoсЛyГи".
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22. У paзi ненaДaIIHя aбo НaДaHHЯ tloсЛyГ нr B IIoBIIoMy oбсязi,
3IIЮкrння Тx ЯкocTi cПOжиBaЧ BикЛикaс BикoIIaBЦя ПoсЛyГ (йoгo
ПpеДсTaBникa) ДЛя пеpевipки кiлькостi тala6o якoстi нaДaниХ ПocЛyГ.
Bикoнaвець зoбoв' язaниiт пpибути IIa в.ИКЛkIк cПo)I{иBaЧa У cTpoк не пiзнiшe
нiхt пpoтягoм oДнiеТ дoби З МoМеI{Ty oTpиMaIIня вiДпoвiДнoГo пoвiДoмлеHня
сПo)киBaЧa.

Aкт-пpетензiя cкJIaДaсTЬcя вiДпoвiДнo Дo ПoсTaнoBи Кaбiнетy
Miнiотpiв Укpaiни вiд 27 ГpyДнЯ 2018 p. J\b II45 "Пpo ЗaTBеpД}(еI{Hя
Пopядкy пpoBeДеI{Hя пеpeвipки вiДпoвiДнoстi якocтi нaДaннЯ Деякиx

кoМyHaЛЬниx ПoсЛyГ Ta IlocЛyГ З yПpaBЛiння бaгaтoкBapTиpним 6удиHкoМ
ПapaМеTpaМ' ПеpеДбaчeним ДoГoBopoМ Пpo HaДaIIHЯ вiДпoвiДниx пoслyг''
(oфiцiйний вiсник Укpaiни, 2019 p., J'lb 4, cт. 133).

2з.

У paзi

несвoечaснoГo зДiйснення ПЛaTеrкiв сПo)I{иBaЧ зoбoв'язaний
cT7ЛaTИTИ ПеHIo B poзмipi 0,01 вiДсoткa cyми бopгy Зa кoll{ен ДrнЬ
ПpoсTpoЧrIIHя. Зaгaльний poзмip сПJlaчrнoi пенi нe Мo)ке ПеpеBищyBaTИ
100 вiдсoткiв зaгaльнoi сyми бopгy.

Hapaxyвaння пенi ПoчинarTЬсЯ З ПrpшoГo poбo.roгo Дня, щo нaсTar зa
oстaннiм ДнеМ ГpaниЧнoГo cTpoкy BHесення ПIIaTИ зa ПocЛyГy вiдпoвiднo дo
ПyнкTy 17 цьoгo ДoГoBopy.
Пеня не нapaxoByсTЬcя Зa yМoви нaяBнoсTi зaбopгoвaнoстi Деp)кaBи Зa
нaДaнi нaсrJlеннro пiльги Ta )киTJIoвi cу6cидiТ'тalaбo нaЯBI{oсTi y опolкиBaЧa
зaбopгoвaнoотi З oПJIaTи пpaцi, пiдтвеpДженoi н€UIеxtниM чиIIoM.
ненaДaння пocЛyГ, нaДaння Тx не B ПoBIIoМy oбсязi aбo
невiДпoвiднoТ якoстi BикoHaBець зДiйснЮr Пеpеpaxyнoк вapтoстi ПoсJIyГ' a
Taкoхt сПЛaчyr сПo}киBaчeвi неyстойкy (штpaф) y poзмipi 0,01 вiДсoткa
сrpеДнЬoДoбoвoi вapтoстi сПo)киBaIIнЯ ПoсЛyГи, BизнaЧeнoТ зa пoпеpeднi
12 мiсяцiв (якщo пoпеpеднix мiсяцiв нapaxoByсTЬcя МеншI як |2
фaктиuний чac сПo}киBaIIня ПoсJIyги), зa Кo)кeн ДенЬ нe}IaДaннrl ПoсЛyГ,
нaДaннЯ ik не B IIoBIIoМy oбсязi aбo невiдпoвiДнoi якoстi (зa виклтoченняМ
HopМaTиBHиx сTpoкiв пpoвеДeннrl aвapiйнo-вiДнoвниx poбiт aбo пepioдy,
ПpoTЯГoM якoГo вiд6увaлacя лiквiДaцiя нaслiДкiв aвapiЙ a6o yсyнelrня
BИЯв'II1:ниIХ нrпoлaДoк, пoB'ЯзaниХ З oтpиNIaнIIяM пoсJIУГ, Щo BиникЛи З BиIIи

У paзi

спox<ивaua).

Aвapiйнo-вiДнoвними poбoтaNIИ e' кoМПЛrкc poбiт з лiквiДaцiТ нaслiдкiв
aвapiiт, щo BиIIикЛИ' a Taкo)к iз зaпoбiгakтHЯ aвapiям тa aвap\ЙIIиM сиTyaцiям.
Пopядoк i yмoви BIIесеIIHя змiн Дo ДoГoBopy,
зoкpеМa щoДo цiни ПocJlyГи
24. Bнecення змiн Дo цьoГo ДoГoBopy зДiйснroеTЬcя шIЛяХoМ yкJlaДrння
aTopoнaМи ДoДaTкoвoТ yгoди, Якщo iнrпе нr ПrpеДбaченo ДoгoвopoМ.
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ПpoTЯГoМ 30 днiв пiсля oTpиMaння дoдaткoвoi yГoДи Пpo
Bнесення 3Мiн Дo ДoГoBopy BикoI{aBецЬ/сПoжиBaЧ, ЯКИr4 oДеp)кaB Taкy yГoДy
вiД спox<ивaчalвикollaBця, не пoвiДoМиB Пpo cBoIo вiдмoвy вiД внесеHHя
змiн Дo ДoГoBopy Ta I{е нaДaB свoix ЗaПеpечень aбo ПpoToкoЛy poзбiжнoстей
Дo нЬoГo i пpи цЬoМy BикoIIaBецЬ нr П1ИПИHI4B нaДaння пoсЛyГи сПo)киBaчy
(спoживav BчиIIиB ДiТ, якi зaсвiдuyloть йoгo BoЛIо Дo ПpoДoBження
oTpиМaння ПocЛyГи вiд цЬoГo BикoHaBця (зoкpемa зДtй'cниB oПЛaTy }IaДaниx
пoслyг), змiни Дo ДoГoBopy BBantaЮTЬcя BнесениМи У pедaкцii,
ЗaПpoПorioвaнiй cПo}киBaчrМ/BикoнaBцеМ, Якщo iнrшr Hе пеpедбauенo

Якщo

ДoГoBopoМ.

25. У paзi пpиiтI{яTTЯ opГaнoМ мiсцeвoгo caМoBpЯДУBa:нHЯ pirпення пpo
i.
зМlнy тapифiв нa rтocЛyГи BикoHaBецЬ y cTpoк, щo не ПеprBищyе 15 Днiв з
ДaTИ BBеДеHHя ix y дiro, пoвiдoмЛяс Пpo це cПo)киBaчaM iз зaзнaчен}IяM
pirпення вiДпoвiДниХ opГaHiв Iпляxoм poзмiщrння нa oфiцiйнoМy веб-сaйтi
BикoIIaBця ПocЛyГ.

У paЗi змiни

тapифiв ПpoTяГoM cTpoкy дii'дoгoвopy нoвi тapифи
ЗaсToсoByIoTЬся з МoМеHTy ik ввeдення в Дiro без внесеннЯ ДoДaTКoBиx змiн
Дo ДoГoBopy.

Фopc-мalкopнi oбстaвини

26. Cтopoни звiльняroться вiД вiдпoвiдaльнoстi Зa l{rBикoнaння aбo
ЧaсTкoBr IIеBикoHaння зoбoB'ЯЗaнЬ зa циМ ДoГoBopoм, якщo це IIeBикoнaннЯ
с нaолiдкoм фopс-Maжopниx oбстaвин.

27. Фopс-мaхtopниМи oбстaвинaми

r

нaдзви.raйнi Ta невiдвopoтнi
B peзyЛЬTaтi не пеpедбaueниx cTopoнaМи пoдiй, щo

oбстaвини, якi BLI:нИКIIИ
oб'ективнo yнrМo)кJIиBЛIoIoTЬ Bикoнaння зoбoв'язaнь, пеpедбa.rениX
yМoBaМи ДoГoBopy, oбoв'язкiв згiднo iз ЗaкoнoДaBчиМи Ta iншими
нopМaTиB:нИNIИ aКTaМИ, ЗoкpеМa пoжeх<i, ЗrМЛrTpyси, I]oBеI{i' зcуви, вибухи,
вiйнa aбo вiЙcькoвi дii, стpaйк, блoкaДa. .{oкaзoм нaсTaIIнЯ фоpс-мalкopHиХ
обстaвин r ДoкyМенT Topгoвo-пpoмислoвoi ПaJIaTИ a6o iнrпoгo
кo]vIПеTeнTIIoГo opГaнy.

Cтpoк дiТ дoгoвopy, ПopяДoк i yМoBи
tIpoДoB}I(еHHя йoгo дii тa poзipвaння
28. floгoвip yклaдaeTЬcя сTpoкoM нa oдин piк.

29. [oroвip ввaжaСTЪcЯ TaкиМ, щo ПpoДoвхtений' якщo зa мiсяцЬ Дo
зaкiнчення сTpoкy йoгo дiТ oднa iз стopiн He ЗaЯBvIJIa Пpo вiдмoвy вiд
ДoГoBopy aбo пpo йoгo ПеprГляД.

l2
[iя

3О.

ДoГoBopy tlpИПИНЯеТЬcЯУ paзi:

зaкiнчення сTpoкy, Ha який йoго yкЛaДеHo, якщo oДнa 1З сTop н
пoвiдoмилa Пpo вiдмoвy вiд ДoГoBopy вiДпoвiДнo Дo ПyIIкTy 29 цЬoГo
ДoГoBopy;

cПoхtиBaчa (викoнaвця);
смеpтi фiзиvнoТ oсoби
пpийняття pitшення пpo лiквiдaцiro ЮpиДиЧнoi oсoби
(викoнaвця) aбo BиЗHaHHя йoгo бaнкpyтoм.

!iя

-

сПo}кИBaЧa

дoгoвopy ПpиПинясTЬcя IIIJIяxoМ poзipвaння зa:

BЗaсMIIoIo зГoДoЮ cTop1н;

oДнoсTopoнньoi вiДмoви вiд догoвopy;

pitпенням cУДУ IIa BиMoГy oДнiеi iз стopiн y paзi iстoтнoгo ПopyшеI{HЯ
ДoГoBopy iншoro cTopoнoЮ тa в iншrИx BИTIaДкaх, BcTaнoвЛrниx ДoГoBopoМ
aбo зaкoнoм.

У

paзi poзipвaння ДoГoвopy зoбoв'ЯЗaшHЯ ПpиПиняЮTЬcя З МoМенTy

ДoсЯГнення ДoМoBленoстi пpo poзipBa}Iня ДoГoBopy.

Пpикiнцевi пoлoя<rнHя

31. Cпopи тa poзбiхснoстi, щo Мo}кyTЬ BиI{икI{yTи пiд Чaс нaДaння
ПoсЛyГ, Якщo Boни не бyдyть yЗГoД)кrнi шляxoм пеpегoвopiв мiж
сTopoнaМи, виp\lлуIoTЬся B сyДoвoМy ПopяДкy.

дoгoвip скЛaДенo У Двox пpимipникax, щo МaIoTЬ oДнaкoBy
ЮpиДичHУ cИrry. oДин з пpимipникiв збеpiгaстЬcЯ У сПo)киBaЧa, дpугиЙ,
у
З2.

Т-\eй

BикoIIaBця.

-

З ПpaвилaNIL|НaДaHIIя ПoсЛyГ З ПoBoД)кeнHя з пoбyтoвими вiДхoДal\ли Ta
BиTяГaMи iз зaкoнoДaвсTвa пpo вiдxoди, caнiтФъ|ИNIИ Hop]vIaMи i пpaвилaми
ПoBoДження з пoбyтoвими вiДxoДaМи Ta yTpиМaннЯ теpитopiй нacеЛениx
пyнктiв ознaйoмл eниiц.

(пiдпис спoживa.ra)

1З

Pеквiзити стopiн
Cпoживaч

Bикoнaвець

(пpiзвище, iм'я тa пo бaтькoвi (зa нaявнoстi)
фiзиннoi oсoби)

(нaймeнyвaнHЯ ЮpиДиtlнoТ oсоби,
щo Дiе нa пiдстaвi дoкyМeнТa

(пaспopтнi дaнi (сеpiя, HoМеp' ким i кoли

видaний)

(нaйменyвaння юpиДиtll{oi oсoби, Щo Дiе нa
пiДстaвi ДoкyМенTa (нaзвa, ким i кoли

(нaзвa, ким i кoли зaтBepДжeний), вiдoмocтi

пpo дepх(aBlтy peестpaцiю тa бaнкiвськi

pеквiзити)

ЗaTBrpд}кений), вiдoмoотi пpo дepжaвнy
pеестpaЦiю тa бaнкiвськi pеквiзити)

Miоце ПpoжиBaння фiзиvнoi oсoби,

мiсцезнaxoДження ЮpиДичHoТ oсoби

МiсцезнaxoД}кrIIHЯ
ЮpиДиЧнoi oсoби

(iндекс, oблaсть, paйoн, Miстo, сrЛo, Byлиця'

(iндекс, oблaсть, paйон, мiсTo, сeлo, ByJIиця,

HoMep бyлинкy тa квapтиpи)

нoМеp бyлинкy тa квapтиpи)

Iдентифiкaцiйний HoМep

Кoд згiднo з eДPПoУ

Кoд згiднo З eДPПoУ
ПiДтlиcи сTopitl
Cпorкивaч
MП

(зa нaявнocтi)

Bикoнaвeць
МП

(зa нaявнocтi)"

I4
6. .{oпoв HkITИ Пpaвилa ДoДaTкoМ 2 тaкoгo змiстy

:

"[oдaтoк 2
дo Пpaвил

ТIЦI)BIп7 I FIДИB

ДoГ oB IP
^ЛЬT1I4Й
Пpo HaДaHHя ПocrlyГ З ПoBoД)tеннЯ з пoбyтoвими вiДxoДaМи
I

ДУ

p
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(нaйменувaнHя HaсrЛенoГo гryнктy)

(нaймeнyвaння сyб'сктa гoспoДapюBal{нrl, Щo нaдaс пoслyги)

в ocoбi
щo

(пoсaдa, пpiзвищe, iм'я тa пo бaтькoвi (зa нaявнoстi)

Д1e Ha ПlДсTaBl

(нaзвa ДoкyMrHTa' дaтa i нoмеp)

ЗaTBеpДжrнoГo
(нaйменyвaння opгaнy)

(д-i

BикoнaBецЬ), З oДHiеi сTopoни, тa iнДивiДУaЛЬHИй сПoxtиBaЧ ) ЯКИfI €.
бaгaтoквapTиpнoГo буДинку, BЛaсникoМ iндивiдyaлЬнoГo
(сaдибнoгo) яtиTЛoBoГo бyдинкy i пpисднaвся Дo yМoв цЬoГo ДoГoBopy
cПo}киBaЧ), з iнrшoТ cTopoни,
ЗГiДнo з ПyIIкToм 3 цьoгo ДoГoBoPy (дaлi
yкЛaJIи цей ДoГoвip пpo Taкr.

сПiBBЛaсникoM

Зaгaльнi ПoЛo)кeннЯ
1. I-{ей дoговip е пyблiuниМ ДoГoBopoМ ПpиеДнaIIня, якиЙ BсTaнoBЛIoс
ПopЯДoк Ta yМoBи ]c.аДatl]F.Я ПoсЛyГ З ПoBoД}кеHHя з пoбyтoBиMи вiДxoДaми
послyгa) сПo}киBaчy. Цей дoгoвip yкЛaДarTЬcя cTopoнaМи

(дaлi

вiДпoвiДнo Дo Зaкoнy УкpaТни "Пpo )киTЛoBo-кoмyнaльнi пoслyги''
ypaxyBaнI]яМ сTaT eй' 6ЗЗ, 6з 4, 64I, 642 I{ивiльнoГo кoДекcy Укpaiни.

З

2. [aниiт дoгoвip е пyблi.rниМ ДoГoBopoМ Пpи€ДHaIIня, якиiт' нaбиpaе

чиннoотi ЧrprЗ 30

Днiв З

MoМеHTy poзмiщeння

(нaзвa oфiцiйнoгo веб-сaйтy opгal{y мiоцeвoгo сaМoBpЯДyBaннятalaбo

ъIa

вeб-cailту викoнaвця)

з. Фaктoм ПpиrДHa}Iня cПo)кI4BaЧa Дo уМoB ДoГoBopy (aкцептyBaIIня
ДoГoBopy) с вuинення cПoх(иBaчем бyдь-якиx дiй, якi свiдuaть пpo йoгo
бa>кaння yкJIaсTи дoгoвip, ЗoкpеМa HaДaння BикoIIaBцro пiДписaнoТ зaявиПpисДHalrня (дoдaтoк Дo ДoГoвopy), сплaтa paХyнкa Зa LтaДaътУ ПocЛyГи' фaкт
oTpиМaHHя ПoсЛyГи

Пpедмeт ДoГoBopy
4. BикoнaBецЬ зoбoв' язyсTЬcя lнaДaв,aTИ cПo)киBaЧy пoсJlyгy вiДпoвiДнoi
якoстi тa згiДнo з гpaфiкoМ }IaДaBaTи IIocJIyГи З ПoBoД)I(еIlHя з пoбyтoвиMи
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вiДxoДaмИ) a cI7o)I{иBaч зoбoв'язyсTЬся сBoeчaснo oПЛaчyBaTИ ПocЛyГи Зa
BсTaнoBJiеI{иMи TapифaМи y сTpOки i нa yМoBax, пеpeдбauениX циМ
ДoГoBopoМ, Ha ПlДсTaBl pl[IrHIrя
(нaзвa, ДaTaTa нol{еp aктa Пpo Bи3нaЧення

викoнaBЦя ПocЛуГ З BиBеЗе}l}lя пoбутoвиx вiдхoдiв)

Ta вiДпoвiДнo Дo ПpaBиЛ блaгoyстporo теpитopiТ нaсеЛенoГo
poзpoблениx

з

ПyIIКTy,

ypaХyBaII}IяМ сХеМи оaнiтapнoгo oчищrннЯ нacеЛrнoГo

IIyI{кTy Ta зaTBеpД)кениx
(нaзвa, ДuтaTa Hoмrp aкTa IIpo зaTBepД}кeннЯ ПpaвиЛ блaгoyстpoto

Ta сxеМи сaнiтapнoгo oчищrнHя llaсrЛrнoГo гryнктy)

якi poЗМiщенi нa oфiцiйнoМy веб-оaйтi opГaнy мiоцевoгo caМoBpяДyBaння
тalaбo

I{a

Bеб-сaйтi викoнaBцЯ Зa ПocиЛaнняМ:
(пoсилaння нa стopiнкy oфiцiйнoгo вeб-сaйтy opГarrу мiсцeвoгo
сaМoBpЯДyBa gня тa/ a6o веб_сaйтy викoнaвця)

Пеpелiк ПoсЛyГ

5. Bикoнaвець

:нaДa€.

сПo}киBaЧrBi ПoсЛyГи

З

ПoBoДжrннЯ

З

вiдхoдaми.

(твеpДими' великoгaбapиT}IиМи, peМoнтrrиMи, piдкими

зaзнa.rити)

Пеpедaua небезпочниx вiДxoДiв y скЛaДi ПoбyToBиХ вiдxoдiв
зДiйснroеться BикoнaBцеM ПoсЛyГ З BиBеЗеннЯ ПoбyToBиX вiДxoДiв

6.

вiДпoвiДнo Дo BиМoГ cal{iTapнoГo ЗaкoнoДaBсTBa сyб'ектaм ГoсПoДaploвallня'
щo oДеp)к€tЛи лiцензiТ нa зДiйснення oпеpaцiй у сфеpi ПoBoДх{eннЯ з
HебеЗПеЧниМи вiдxoдaми.

7.

Тиl тa кiлькiсTЬ

ЗacoбiB, неoбxiдн ИX

ДЛЯ

сITецiaльнo oблaДнaнИX ДЛЯ цЬoГo TpaнсПopTниx
rrеpеBrЗ еHHя BiДxoдiв, визнaЧaloTЬсЯ BикoнaBцrМ.

Bимoги Дo якoсTi ПoсЛyГ

B. Кpитepiем якoстi пoслyг з

BиBезeння пoбyтoвих вiДxoДiв r

ДoTpиNlaIIня гpaфiкa BиBеЗеннЯ ПoбyToBиx вiДxoДiв, ПpaвиЛ HaДaHHя IlocЛyГ
З ПoBoДжrHIIя З ПoбyToBиМи вiДxoДaми, iнtuиx BиМoГ зaкoнoДaBcTBa щoДo
HaДaннЯ ПoсЛyг З BиBеЗення пoбyтoBиx вiдхoдiв.

9. Bимoги Дo якoстi пoслyги тa iншa неoбxiДнa iнфopмaцiя Зa BИДaNIИ
пoбyтoвиx вiДxoДiв (a caМе нopМи :яaДaъIHЯ ПoсЛyГ З BиBeЗення пoбyтoвиХ
вiДxoДiв (нaзвa, ДaTa Ta HoМеp aкTa Пpo зaTBrpДжеHIIя нopм), cxеМa нaДaння
ПoсJIyГи (кoнтейнеpнa ЧИ безкoнтейнеpнa), мiсткiсть Ta ПpинaЛе)кнiсть
кoнтeйнеpiв, гpaфiк вивезеHHя Toщo) poзмiщyloTЬсЯ нa веб-оaйтi opгaнy
мiсцев oгo сaМoBp ЯДУ Ba:н:нЯ тal aб o нa веб- сaйтi викoнaBця Зa ПoсиЛaннЯМ
:

(пoсилaння нa отopiнкy oфiцiЙнoгo вe6 -caЙту opгaнy мiсцевoгo сaМoBpЯДyвaння тal aбo
вeб-caЙту викoнaвця)

T6

Пpaвa тa oбoв'язки сПo)кИBaЧa
10. CпoжИBaЧ Мaс Пpaвo IIa:

1)

oДеp)кaIIHя сBoсЧaснo Ta нaлежнoТ
ЗaкoнoДaBсTBoМ i yмoвaми ДoГoBopy;

якocтi ПoсЛyГи згiДнo iз

2)

oдepхсaНHЯ без ДoДaткoвoi oПЛaTи вiД викo}IaBцЯ iнфopмaцii пpo
цiниlтapифи нa ПoсJIyГи З ПoвoДжrння з пoбyтoBИNIИ вiдхoдaми, зaГallЬнy
вapтiсть мiсячнoгo ПЛaTе)I{y, сTpyкTypy цiни/тФифУ, нopMи IIaДaння ПoсЛyГ,

ПopЯДoк нaДaнHя IIoсЛyГ, гpaфiк BиBеЗrннЯ пoбyтoвиx вiдxoдiв. Taкa
iнфopмaцiя нaДaeтьcя зaсoбaNlИ Зн*'ЯЗКy, З€LЗнaЧениМи в poздiлi "Pеквiзити
BикoнaBцЯ" цЬoГo ДoГoBopy aбo нa ЗaЗнaчений спorкиBaЧеМ зaсiб зв'язкy y
ДoДaTкy 1 Дo цьoгo ДoГoBoPУ, У сTpoк, BизHaчений Зaкoнoм Укpaiни "Пpo
ДoсTyП дo пyблiuнoi iнфopмaцiТ'';

3) вiдlпкoДyBaннЯ збиткiв, ЗaBДaHиX йoгo мaiтну, [IкoДи, зaпoдiянoi

йoгo xtиTTIo aбо здopoB'Io внaслiДoк нeнaJlе)кнoГo

HaДa:нНЯ

aбo нeнaДaннЯ

ПoсЛyГ;

4) ycyнення

BиКoHaBцеМ BияBJIеIIих неДoлiкiв У нaДaннi ПoсЛyг
ГIpoTягoМ тI'ЯTИ poбo.rиx днiв з МoМеIITy зBepIIеHHЯ сПo)киBaЧa;
5) змeнrпеHIIя B ycTaIIoBJIeнoМy ЗaкoнoДaBсTBoМ ПopЯДкy poзмipy ПЛaTи
Зa ПoсЛyГиу paзi ix ненaДaння, нaДaння не B ПoBнoМy oбсязi aбo зния<ення

ix якoстi;

6)

нrсПЛaTy вapтoстi ПocЛyГ Зa пеpioд тимчaсoвoi вiдсyтнoотi B
жиTJIoBoМy пpимiщеннi (iншoмy oб'сктi неpyxoМoГo мaйнa) cПoх{иBaчa Ta
iншиx oсiб ПoнaД 30 кaJIrIIДapниx Днiв зa yМoBи ДoкyМrнT€tltЬнoГo
пiдтвеpДжrннЯ тaкoТ вiдсyтнoстi;

7) пеpевipкy кiлькостi Ta якoстi ПoсJIyГ B

yсTaI{oBJIeI{oМy

зaKoнoДaBcTBoМ ПopяДкy;

8) склaденIIЯ Ta пiдписaння aктiв-пpетензiй y зв'язкy З ПopyшеHIIяМ
ПpaBиЛ НaДaНIJЯ ПoсЛyГ;

9)

oTpиМaння без ДoДaткoвoi oПЛaTи iнфopмaцii Пpo пpoвeденi
BикoнaBцrM нapaХyBaння ПJIaTи Зa пocJlyги (з poзпoдiлoМ Зa пepioдaмLI Ta
BИДaNIИ llapaХyBaнь) тa oтpимaнi вiД спolкИBaЧa плaтerкi.
11

.

CпoжИBaЧ зoбoв'язyеTЬсЯ:

B)I{иBaTи зaxoДiв Дo yсyнrннЯ BияBЛrHиx неIIoJIaДoк,
пoв'язaниX З oTpиМaнняM ПoсЛyГ, щo Bиникли з йoгo в.ИlнИ;

1) cBorчaсHo

2) oплauyBaTуI B yсTaIIoBлeниiт, ДoГoвopoМ cTpoк нaДaнi йoмy ПocJlyГи з
ПoBoД}кення з пoбyToBиМи вiДхoДaми;
З) лoтpишrуBaTИcЯ ПPaBиJI пo)кe)кнoi безпеки тa сaнiтapниx нoPМ;
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4) у paзl, несBoсчacнoГo зДiйснення ПЛaTежiв зa пoсЛyГи cПJIaчyBaTи

ПенЮ B poЗМipi, BсTa}IoBЛеI{oМy вiДповiДнo Дo ПyнкTУ 24 цЬoГo ДoГoBopy;

5)

ПисЬMoBo iнфopмyвaти BИкo}IaBЦЯ Пpo змiнy BЛaсникa x(ИTЛa
(iнrпoгo oб'ектa HеpyxoМoгo мaйнa) тa пpo фaктиuнy кiлькiсть oсiб, якi
пoстiйнo Пpo)киBaIoTЬ y я<итлi сПo)киBaЧa, Пpoтягorvr 30 кaJlенДapних днiв
вiд дня HaсTaI{ня тaкoi пoдiТ;
6) зaбезпеЧиTи poздiльне збиpaння пoбyтoвиx вiдxoдiв;

7) визнauaTи paзoМ з BикoнaBцеМ мiсця poзTaIIIyBaIIня кoHTейI{rpниx
мaйдaнникiв, сTBopIoBaTи yМoBи ДJIя вiльнoгo ДoсTyПy Дo Taкиx
мailдaнuикiв, вигpiбниx ям ;

8) oблaдHaTИ кoнтeйнеpнi мaйдaтЧИКИ' yTpиМyBaти ix y

сaнiтapнoмy отaнi, зaбезпечУBaTИ oсвiтлення в темний lac дoби;

IIaJIе)кнoМy

9) зaбезпeЧИTИ I{aJIr)кнr збиpaння тa збеpiгaътНЯ вiдxoдiв, yсTa}IoBЛrння
неoбхiднoi кiлькoстi кoнтейнеpiв ДЛЯ ЗaBaIITaxtеннЯ TBrpДих,
BrЛикoГaбщитниx i pемoнтниx вiДxoдiв з ypaxyBallняМ yнеМo)кJIиBJIення ix
ПеpеПoB}IецнЯ; yTpиМyBaTи кoнтейнеpи вiдпoвiднo Дo BиМoГ сaнiтapних
HopМ i пpaвил;

10) oблaднaти вигpiбнi

ЯNIИ

згiднo З BиMoГaМи сaнiтapниx нopМ i

ПpaBиЛ, не ДoПyскaTи скИДaHIIЯ Дo ниx 1ншIиХ B1ДХoД1B

Пpaвa тa oбoв'язки BикoнaBцЯ
12. BикoнaBецЬ Мaс ПpaBo:

1)

BИNIaГaTИ

вiд сПo}киBaчa oблaДнaти кoнтейнеpнi мaйдaнuики

Ta

зaбезпечУBaTИ yTpиМaння y H€LIIе)кнoМy сaнiтapнo-теxнiuнoмy отaнi
кoнтейнеpiв, кoнтейнеpниx мaйдaнvикiв тa вигpiбних ЯМ;

2) вимaгaти вiд

cПo}киBaЧa сBoечaснo збиpa'ГИ Ta H€UIrxG{иМ

чиIIoM

збеpiгaти вiдxoди, BсTaнoBЛЮBaTи пеpедбauенy ДoГoBopoМ кiлькiсть
кoнтейнеpiв з МeToЮ зaпoбiгaння ix ПrpеПoB}IеннК);

3)

BиМaГaTи
пoбyтoвиx вiдхoдiв;

вiд

сПo)киBaЧa зaбезпечУBuTИ poздiльне збиpaння

4) пpипинитиlзулИHИTИ HaДaння ПoсЛyГ у pal:r ix неoплaти aбo oПЛaTи

Hе B ПoBнoмy oбсязi в пopяДкy i сTpoки' BсTaнoBЛенi зaкoнoМ Ta ДoГoBopoМ,
кpiм випaдкiв, кoJIи якiсть тa/aбo кiлькiсть Taкиx ПoсЛyГ не вiДпoвiдaють
yМoBaM ДoГoBopy;

5) вимaгaти вiд сПo)киBaЧa пpoBеДrння ПpoTягoМ П'ЯTИ poбouиx днiв
poбiт З yсyHrIII{я Bи;IBЛеIIих неПoJlaДoК, Щo BиI{икЛи З BиIIи сПo)I{иBaЧa, aбo
вiдшкoдy BaННЯ вapтoстi Taкиx poбiт, ПpoBeДеHиX BикoнaBцеМ

;

б) звеpтaтися Дo сyДy в paзi Пopyшrння сПoжиBaЧrМ yМoB ДoГoBopy;

1B

7) oтpимУBaTИ iнфoрмaцiro вiд сПoжиBaЧa Пpo змiнy BЛacникa )I(иTJIa
(iншoгo oб'сктa неpyХoп{oГo мaйнa) Ta фaктиuнoi кiлькoстi ociб, якi
пoстiйнo Пpo}I(иBaIoTЬ y житлi сПoжИBaЧa.
1

3. BикoнaBецЬ зoбoв'язyеTЬсЯ:

1) зaбезпеЧyBaTи сBorЧaснiсть нaдaння, безпеpеpвнiсть i вiдпoвiднy
якicть ПoсЛyГ згiднo iз зaкoнoДaвсTвoМ Пpo )киTЛoвo-кoМyнaльнi ПoсЛyГи Ta
Пpo BlДxoДи Ta yMoBaМи ДoГoBopy' ЗoкpеМa шЛяxoM cTBopеHHя сисTrMи
yпpaвлiння якiсттo вiдпoвiднo Дo нaцioнaлЬHиХ aбo мiжнapoдниx
стaндapтiв;

2) гoтyвaтИ Ta УКЛaДaти iз сПo)киBaЧrМ ДoГoBopИ Пpo нaДa}IнЯ ПocJlyГ З
BиЗнaчrнняМ BlДПoB1Дa_пЬнocT1 Зa ДoTpиМaHHя yМoB 1Х BикoнaHIIя Зг1Днo з
TиПOBиM ДoГoBopoМ;

3) без ДoДaTкoBoi oплaти НaДaBaTИ B yсTaнoBЛеIIoМy ЗaКoнoДaBcTBoМ
ПopяДкy тa пyблiкyBaTи Ha BЛaснoмy веб-caЙтt неoбxiднy iнфopмaцirо пpo

цiниlтapифи, зaгaлЬнy BapTiсть мiсячнoГo ПJlaTrnty, cTpyктypу цiниlтapифУ,
ПopяДoк нaДaння ПocЛyГ, гpaфiк BиBеЗеHIIя пoбyтoвиx вiдxoдiв, щoмiся.rнi
oбcяги зiбpaниx пoбyтoвих вiдxoдiв (зa TИIIaNIИ) щo збиpaються), щoмiсяuнi
oбcяги ПеpеДaниx piзниx видiв пoбyтoвиx вiдxoдiв iнrпим оyб'ектaм
ГoсПoДaplоBaння нa мiсця BиДaJIеIIня вiДxoДiв aбo oб'eкти oбpoбленtIЯ Ta
yтилiзaцii вiдхoдiB З IIaBеДенIIЯM кoДУ oпеpaцii ПoBoД)кrннЯ З вiДxoДaми
вiдпoвiднo Дo нaк€}Зy ,.{еplкстaтy вiд 2з сiчня 20|5 p. J\b 24 "Пpo
ЗaTBеpДхteннЯ пеpелiкiв кaтегopiй' ГpyП вiДxoДiв i oпеpaцiй пoвoдrкrнHя з
вiдхoдaми";
4) poзгляДaTИ y BизIIaчeниiт ЗaкoнoДaBсTBoМ сTpoк пpетензii Ta cкapГи
сПox{иBaчiв i пpoвoДИTИ вiДпoвiДнi пеpеpaxyнки poзмipy ПIIaTИ зa ПoсЛyГи B
paзi iХ ненaДaння, ътaДa:н:нЯ I{e B rroвIloМy обсязi, несBoсЧacнo aбo
нен€ше}кHoi якoстi, a Taкo}к в iнlпих BиПaДкaХ, BиЗHaЧeниx ДoГoBopoм;

5) вживaти зaxoдiB Дo ycyнення ПopyшIеHь якoстi ПoсЛyГ y сTpoки,

BcTaIIoBЛенi зaкoнoДaвсTBoМ;

6) сaмoстiйнo здiйcHIoBaTи IIеpеpaXyHoк BapToстi пoслyГ Зa весь пеpioд
ix ненaдaLIъIЯ, нaДaння не в пoBl{ofuIy oбсязi aбo невiдпoвiднoi якoстi, a
Taкo)к сПЛaЧyвaTи l{еycToйкy (штpaф) y poзмipi, BcTaHoBЛенoМy вiдпoвiднo
Дo ПyIrкTу 24 цьoгo ДoГoBopy;

7) сBorЧaснo pеaгyBaTи Ha BикJIики

сПoжиBaЧa, пiдписyвaти aкTипpетензii' BесTи oблiк BиМoГ (пpетензiй) опolкиBaчa y зв'язкy З ПopyшеIIHяМ
ПopяДкy НaДaLIHЯ ПocЛyГ;

B) сBorчacнo Ta

BJIaсниМ кoIIIToМ ПpoBoДиTи poбoти

з

yсyнrння
з йoгo

BияBЛеI{иX нrПoЛaДoк, ПoB'яЗaниx З нaДaннЯМ ПoсЛyГ, Щo BиникJIи
BИI1И;

9) iнфopмyвaти сПox(иBaчa Пpo нaмip змiни тapифiв нa ПocЛyГи

ПoBoД)кеHня з пoбyToBиМи вiдxoдaми;

З
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10) МaТи yкЛaДенi ДoГoBopи

iз

cуб'сктaми ГocПoДaploBaнI{я,

Щo

З Пrprpoблення Ta зaХopOнеIIHя пoбyтoвиx вiдхoдiв, тa
ПеpеBoЗити пoбyтoвi вiДxoДи тiльки B сПrцiaльнo вiДвеДенi мiсця ЧИ Ha
oб'скти IIoBoД)кення з пoбyтoBиМи вiдхoдaми вiдпoвiднo Дo ПpaBиЛ
блaгoyотpolo теpитopiТ HacеJIеHoГo ПyнкTy, poзpoблениx З ypaxyвaннЯМ
нaДaЮTЬ ПoсЛyГи

сХrМи сaнiтapнoГo oчищення нaсеJlенoГo IIyHкTy;
11) зaбезПrЧyBaTи yTpиМaння y нaЛежHoМy сaнiтapнo-теxнiчнoмy стaнi
кoнтейнеpiв y paзi пеpебyвaння ik y влaснoстi викoIIaBЦя;

|2) лiквiдyвaти ЗBaJIищr TBrpДиX вiдxoдiв ПpoTяГoM oДнiеi дoби З
МoMенTy йoгo yTвoprннЯ Ha кoнтейнеpнoМy мaйдaн.rикy чеpе3

неДoTpИМaHHя гpaфiкa ПеpеBеЗrння, a Taкo)к невiДклaДнo ПpoBoДиTи
лpибиpaння в paзi poзсиПaння пoбyтoBиx вiДxoДiв пiД чaс ЗaBaIITa)кrння y
сп ецi aльнo o бл aДн aниiт, ДЛя цЬ oГo Tp aнcПo pтllиiт, з aоiб.
I{iнa Ta ПopяДoк oПЛaTи ПoсЛyГ

14.

Cпox<ивaч BIIocиTЬ oДнiеrо сyМoЮ [ЛaTy BикoнaBцIo' ЯКa

склaДaсTЬся

З:

Зa ПocЛyГy, щo

poЗpaxoByсTЬcя BиХoДячи з poзмipy
ЗaTBrpДхtrнoГo тapифy нa ПocJlyГy Ta oбсягy нaДaння ПoсЛyГ, BиЗHaЧeниx
вiдпoвiднo Дo ЗaкoнoДaвсTBa;

IIЛaTи

ПЛaTи Зa aбoнентоьке oбслyговyBaння B poзмipi, BиЗIIaЧrнoМy
BикoнaвцrМ, aJIе не Bищr ГpaничнoГo poзмipy, BизнaченoГo Кaбiнетoм
Мiнiстpiв УкpaiЪи.
15. Згiднo з piшeнням
(нaзвa opГaнy мiсцeвoгo сaмoвpядyвaння)

20-

BlД
1

p.

J\Ъ

тapиф нa пocЛyГy з ПoвoД)кеннЯ

З

кyб. МеTpoМ (тoннoro) вiДxoДiв сTaHoBиTЬ

-

TBеpДиx

ГpиBrнЬ зa 1 кyб. MеTp (тoннy);

BеJIикoГa6apитниx
pеMoIITIIиХ

ГpиBеHЬ зa 1 кyб. МrTp (тoннy);

|pиBrIIЬ зa 1 кyб. МеTp (тoннy);

ГpиBенЬ Ha М1сяцЬ
16. PoзpaxyнкoBиМ пepioдoм е к€tJlенДapний

мiсяць.

Гfuaтa зa ПoсЛyГy Ta зa aбoненTсЬКe oбслyгoвyBallнЯ нapaxoByсTься
щoМ1сяця

Пoчaтoк i зaкiнчення poЗpaxyнкoBoГo пepioдy ДЛЯ poзpaxyнкy Зa
пЛaTolo зa aбoнеIITсЬке oбслyгoвyBal{ня зaB)ItДи збiгaloтьсЯ з Пoчaткoм i

зaкiнченнЯM кaленДapнoгo мiсяця вiДпoвiДнo.

2О

17. BикoHaBецЬ фopмyе нa пiДстaвi нopм HaДaI1НЯ ПoсЛyГ paХyнoк нa
сTpoк Hе пiзнiше нiж Зa
oПЛaTy ПoсJIyГ Ta ъIaДaС сПoiкиBaЧеBi
10 кaленДapниХ Днiв Дo ГpaничнoГo сTpoкy BIIесeння ПЛaTИ Зa ПoсЛyГи.

y

Paxyнoк нaДarTЬсЯ Нa ПaПеpoBoмy нoсii. Ha BиМoГy a6o зa ЗГoДoЮ
сПoxtиBaчa paxyнoк Мo)ке lнaДaBa'ГИcЯ B електpoннiй фopмi, зoкpеМa Зa

ДoПoМoГoЮ ДoсTyПy Дo еЛекТpoнниX сисTеМ oблiкy poЗpaxyнкiв спoживaчiв.
18. Cпox<ИBaЧ здiйснтoе oПЛaTy Зa ЦиМ ДoГoвopoм щoмiсяця

нr пiзнitпе

2О чиcлa мiсяця, щo нaсTaс Зa poЗpaХyнкoBиM, Щo с ГpaничниМ cTpoкoм
BI{есенHя TIIIaTИ Зa c[IoxtиTy ПocЛyГy.

Зa бaжaнням

сПox{иBaчa oПЛaTa ПocЛyГ Мoяtr зДiйснroвaTИcЯ
шIЛЯxoМ BIIесе}Iня aBaHсoBиx плaтеяtiв.
1,9.

Пiд Чaс здiйснення

oпJIaTи сПo)киBaч зoбoв'язaний

ЗaЗНaЧИTИ
poзpaxyнкoвий пеpioд, зa якиiт' BoHa зДiйснroсTЬcя' Ta ПpиЗнaчrl{Hя ПЛaTе)кy
(плaтa BикoнaBцIo, cПЛaTa пrнi, lштpaфiв).

У

paзi кoJIи cшo)киBaЧеМ не BИЗнaченo poзpaxyнкoвий пеpioд aбo зa
ЗaЗнaчrний спolкиBaЧеM пеpioд BиIlикJIa IIеpеПлaTa, BикoнaBецЬ Мaс пpaBo
ЗapaхyBaTи тaкиiт, плaтirк (йoгo ЧaсTи}Iy в poзмipi пеpеплaти) в paxyнoк
зaбopгoвaнoстi сПontиBaчa Зa минyлi poзpaxyнкoвi пеpioди B paЗi ii
I{aЯBнocTi, a в paзi вiдсyтнoстi тaкoi зaбopгoвaнoстi
B paХyнoк мaйбyтнiх
плaтежiв сПontиBaЧa ПoчинaloЧи З нaйбли>кчиХ Дo
poЗpaxyнкoBиx пеpioдiв.

-

ДaTИ

зДiйоненнЯ ПЛaTеяty

BикoнaвецЬ t{е Мaе ПpaBa ЗapaXoBУBaTI4 ПЛaTy Зa ПocJlyГy B paxyнoк
ПoГa[Irння пенi, нapaxoBaнoi спoxtИBaЧу без згoДи сПoжиBaЧa.

У pазi

кoЛи сПo)киBaЧ нe пoвнiотro внic ПЛaTy BикoнaBцIo Зa
poзpaxyнкoвий пеpioд, a Taкo}к кoJIи BикoнaBець здiйонЮе ЗapaХуBaHHя
ПеpеПЛaTи B paxyнoк зaбopгoвaнoстi зa МинyЛi пеpioди a6o B paxyнoк
мaйбyтнix плaтежiв сПo}I{иBaчa, oтpимaнi вiд сПo)кИBaЧa кoII]Tи

20.

ЗapaХoBy}oTЬся:

y Пepшy ЧеpГy

y ДpyГy чеpГy
-

B
B

paxyнoк ПЛaTи Зa ПoсЛyГy;

paxyнoк ПЛaTи зa a6oнеIITcЬке oбслyгoвyBallня.

21. CпolкиBaч не звiльнЯеTЬcЯ вiд oплaти ПoсЛyГи, iнlшиx плaтеlкiв,
BиЗIIaчениx вiдпoвiДним ДoГoBopoМ Пpo нaДaння ПocJlyг, oTpиМaнoi ним Дo

yкЛaДrння цЬoГo ДoГoBopy.

Biдпoвiдaльнiсть стopiн Зa Пopyшrllня ДoГoBopy

22. Cтopoни неcyTЬ вiДпoвiДaльнiсть
вiдпoвiднo Дo стaттi 26 Зaкoнy УкpaТни
пocлyги''.

Зa

Пopyшення ДoГoBopy

"Пpo х(иTJIoBo-кoмyнaльнi

2З. У paзi IIrHaДaHIIя aбo нaДaння ПocЛyг не B ПoBнoМy
зHижrння ik якoстi cПoжиBaЧ BикЛикaс BикoнaBця ПoсЛyГ

обоязi,
(йoгo

2L

ПprДcTaBникa) ДЛЯ ПеpеBipки кiлькoотi тalaбo якoстi НaДaНИX ПoсЛyГ.
BиконaвецЬ зOбOв'язaниiт ттpибути нa BИкЛик сПo)киBaЧa ДnЯ ПеpеBipки
якoстi HaДaнHя ПoсЛyГи y cTpoк не пiзнirше нiж ПpoTяГoМ oднiеi дoби з
МoМенTy oTpиМaння вiдпoвiДHoГo пoвiДoмлrння сПo)киBaчy.

Aкт-пpетензiя cкЛaДaсTЬсЯ вiдпoвiднo Дo ПoсTaIloBИ Кaбiнетy
Miнiстpiв Укpaiни вiд 27 ГpyДня 2018 p. J\Ъ |I45 "Пpo ЗaTвеpД)кrння
Пopядкy ПpoBrДеннЯ пеpевipки вiдпoвiднoстi якoстi нaДaIIня ДеякиХ
кoМyнaJIЬHИХ ПoсJIyГ Ta ПoсЛyГ з yПpaBЛiння бaгaтoкBapTиpним 6удинкoМ
ПapaМeTpaМ, Пеpедбaненим ДoГoBopoМ Пpo нaДaння вiдпoвiдних пoспyг''
(oфiцiйний вiсник Укpaiни, 2019 p., Jф 4, cт. 133).

24. У paзi несвoсчaснoГo зДiйснення ПЛaTежiв cПo)киBaЧ зoбoв'язaний
сПЛaTиTи ПенIo B poзмipi 0,01 вiдсoткa сyMи бopгy Зa кo}кеH ДенЬ
ПpocTpoЧrння. Зaгaльний poзмip сПЛaченoi пенi не Мo)ке ПеpеBищУBaTИ
100 вiдсoткiв зaгaльнoТ сyми боpгy.
Hapaxyвaння пенi ПoчинarTЬсЯ З ПеpшoГo poбoнoгo Дня' щo нaсTaе Зa
oстaннiм ДHеМ |paничнoГo сTpoкy BIIесенHя ПлaTи Зa ПoсЛyГy.
Пеня не нapaХoвyrTЬcя Зa yМoви нaЯBнoсTi зaбopгoвaнoстi ДrpжaBи Зa
нaДaнi нacrJleнню пiльги Ta )киTЛoвi оyбсидii тala6o нaяBI{oсTi y спoжиBaЧa
зaбopгoвaнoстi з oПЛaTи пpaцi, пiдтвеpДхсенoТ нaJIr)кHиМ чиHoМ.

У paЗi

нrнaДaння ПoсЛyГ, HaДaHHя iх не B ПoBHoМy oбсязi aбo
невiдпoвiднoТ якoстi BикoIIaBець здiйснЮс Пеprpaxyнoк вapтoстi ПocЛyГ, a
Taкo)к сПЛaчyс сПo)киBaчевi неyстойкy (rптpaф) y poзмipi 0,01 вiдсoткa
сеprДнЬoДoбoвoi вapтoстi сПoжиBaння ПoсЛyГи, BизI{aченoi зa пoпеpеднi
12 мiояцiв (якщo попеpеднiх мiсяцiв нapaхoвyсTЬся МеншI як |2
Зa
фaктиuниЙ' чac сПo)киBaння ПoсЛyги), зa кoжeн ДенЬ ненaДaння ПoсЛyГ,
lнaДalнrIЯ ix не B ПoBнoMy oбсязi aбo невiдпoвiднoi якoстi (зa виклroчеEII{ЯM
нopМaTиBlrиx сTpoкiв пpoвeДення aвapiйнo-вiднoвниx poбiт aбo пеpiодy,
ITpoTЯГoМ якoГo вiдбyвaлaся лiквiдaцiя нaслiдкiв aвaptЙ aбo yсyнення
BиЯBЛеIIиx HеПoЛaдoк, ПoB'ЯЗaHИX З oTpиМaнI{ЯM ПoсЛyГ, щo BиникЛИ З BиILIИ
спoя<ивa.ra).

Aвapiйнo-вiднoвними poбoтaМи r кoMtIЛекс poбiт з лiквiдaцii нaслiдкiв
aвapiiт, щo BиIIикЛИ' a тaкo)к iз зaпoбiгaннЯ aвapiям тa aвapiЙIlиМ cиTyaцiям.
Пopядoк i yмoви BI{есrння змiн Дo ДoГoвopy,
зoкpеМa щoДo цiни ПocЛyГи
25. BикoHaBецЬ Maс ПpaBo BнocиTи змiни Дo ДoГoBopy. У paзi внесення
BикoнaBцeМ змiн Дo ДoГoBopy, кpiм змiни цiни ДoгoBopy, тaкi змiни
BсTyПaIoTЬ B cИЛУ чrpез з0 Днiв З МoМеI{Ty poзмiщення циX змiн Ha
(нaзвa oфiцiйнoгo вeб-сaйтy opгaнy мicцeвoгo сaМoвpядyвaннятa/a6o веб-сaйтy викoнaвця)

IнфopмyBaI{ня cПo)киBaчa Пpo нaмip змiни цiниlтapифy
ПoсЛyгy
"u
здiйснroeтЬся BикoнaBцеМ B ПopяДкy, ЗaTвеpДх{rнoМy МiнpегioнoМ.
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26. У paзi лpиiтIlЯT:tЯ opГaнoМ мiсцевoгo сaМoBpЯДУBaIтНЯ pirшення пpo
ЗМiнy цiн/тapифiв нa ПoсЛyГи BикoIIaBеЦЬ y сTpoК, Щo нr ПrpеBищyс 15 днiв
З ДaTи BBеДенHя ii y дiro, пoвiДoмляr Пpo це сПo}киBaЧaМ з ПoсиЛaнняМ нa
pirшення вiдпoвiдниx opГaнiв tшляxoм poзмiщення нa oфiцiйнoМy веб-сaйтi
BикoIIaBця.

У

paзi змiни цiн/тapифiв пpoтягoМ сTpoкy Дii ДoГoBopy нoвi тapифи
ЗacToсoByloTЬся З МoМентy ik BBеДенHя в дiro. Bикoнaвець зoбoв'язaниiт
BHrcTи вiдпoвiднi змiни Дo ДoГoBopy шЛяxoМ poЗМiщення нoвoТ pедaкцii
ДoГoBopy нa oфiцiйнoМy вeб-caЙтi opГaнy мiоЦевoгo сaМoBp ЯДУBaHTIЯ тal a6o
нa вeб-caйтi викoнaBця зa fIoaИЛaннЯМ

:

(пoоилaння нa стopiнкy oфiцiйнoгo вeб-caЙту opгarry мiсцевoгo сaМoBpяДyBaннятalaбo
вe6-caiтту викoнaвця)

Фopс-мaжopнi oб cтaвини

27. Cтopoни звiльняroться вiд вiДпoвiДaльнoстi зa IIrBикoнaння aбo
ЧaсTкoBe IIеBиКoнaння зoбoB'ЯЗa:нЬ Зa циM ДoГoBopoM, Якщo це IIеBикoнaння
е нaслiДкoм фopс-Мaжopниx oбcтaвин.

28. Фopс-мaжopниMи oбстaвинaми с нaдзви.raйнi Ta невiдвopoтнi

oбстaвини, якt BиIIикли B pезyлЬTaтi не пеpедбaurниx сTopoнaМи пoдiй, щo
oб'сктивнo yнrМo)кЛиBЛIoIoTЬ Bикoнaння зoбoв'язaнь, пеpeдбaurниХ
yМoBaМи ДoГoвopy, oбoв'язкiв згiднo iз зaкoнoДaвЧиМи Ta iншими
IIopМaTиBътИT\LvI aкTaМи, зoкprMa пo>кеlкi, ЗеМЛеTpycи, IIoBенi, зсyви, ви6ухи,
вiйнa aбo вiйськoвi дii, стpaйк, блoкaДa. {oкaзoм нacTaння фopо-мax<opниx
oботaвин r ДoкyМеI-IT Тopгoвo-пpoмислoвoi ПaJIaTИ a6o iнtпoгo
кoМПеTеI{TI{oГo opГaнy.

Cтpoк дii дoгoвopy, ПopЯДoк i yМoBи
ПpoДoB)кеHIIя йoгo дii тa poзipвaння

29. Цeй дoгoвip

нaбиpaе чиннoстi

з Дня

aкцеПTyBaIIHя йoгo

сПo}киBaчеМ, aIIе не paнiше нiхс чrpеЗ 30 днiв з МoMеI{Ty oпyблiкyвaння i дiс
ПpoTЯГoм oДнoГo poкy З ДaTИнaбpaння чиннoстi.

30. Якщo зa 30 днiв дo зaкiнченнЯ сTpoкy ДiТ цьoгo ДoГoBopy xсoднa iз
стopiн не пoвiдoмиTь ПисЬNIoBo iнrпiй стopoнi пpo вiдмoвy вiд ДoГoBopy,
дoгoвip BBaх{arTЬся ПpoДoB)кеIIиM Ha ЧеpгoBий oднop\чниiт' cTpoк.
З

I. fliя ДoГoBopy ПpиПинясTЬcЯ у paзi:

зaкiнчення cTpoкy, нa якиiт' йoгo yкJIaДеHo, якщo oДнa iз стopiн
пoвiдoмилa Пpo вiдмoвy вiд ДoГoBopy вiдпoвiднo Дo ttyIIкTy 30 цЬoГo
ДoГoBopy;

смеpтi фiзи.rнoi oсoби
cПo)киBaЧa (викoнaвця);
пpийняття pirшrння пpo лiквiдaцiю ЮpиДичHoi oсoби
(викoнaвця) aбo BиЗHaIIня йoгo бaнкpyтoм.

-

сПo)кИBaЧa

2З

{iя дoгoвopy

ПpиПИHЯСТЬcЯ шIЛЯXoМ poзipвaння зa

BзarМнoЮ ЗГoДoЮ cToplH;

oДIloсTopoнньoi вiдмoви вiд дoгoвopy;
pitпенням сyДy нa BиМoГy oднiеТ iз стopiн y paзi iстoтнoгo ПopyшеннЯ
ДoГoBopy iншoro cTopoнoЮ тa в iнlпvlx BИnaДкaХ, BcTa}IoBЛеHиx ДoГoBopoМ
aбo зaкoнoм.
З2. [филиI{еHHЯ дiТ цьoгo ДoГoBopy не звiльняс cTopoни вiд oбoв'язкy
Bикoнaння зoбoв'язaнь, якi Tтa ДaTy TaкoГo ПpиПинення ЗaЛИIJJИIIИ1Я
HеBикoнaHиМи.

Пpикiнцевi пoлo>кення

Зз. Cпopи тa poзбilкнoстi, щo Мo}кyTЬ BиIIикнyTи пiд нaс нaДaння
IIocЛyГ, Якщo BoHи Hе бyдyть yзГoД}ItеHi rпляxoм пеpегoвopiв мiж
cTopoнaМи, виpitпyIoTЬcЯ B сyДoBoМy ПopяДкy.

з4. Пoвiдoмлення, ДoкyМенTИ Ta iнфopмaцiю, щo пеpедбauенi цим

ДoГoBopoМ, сПoxtив,aЧrэ.aДcИЛar BикoнaBцIo зaсoбaми зв'язкy, З€BIIaЧенИlvIИB

poздiлi "Pеквiзити викoнaвця" цЬoГo ДoГoBopy. BикoнaBrцЬ

НaДcИЛa€.

пoвiдoмленHя, ДoкyМеHТи тa iнфopмaцiro, щo пеpедбaненi цим ДoгoBopoМ,
Ha IIoIIIToBy aДpесy неpyxoМoГo мaiаътa с[o)I{иBaЧa aбo iнrшими зacoбaми
зв'язкy, З€lзнaчениМи сПoх{иBaЧеМ.

Pеквiзити BикoнaBця
нaйменyвaння оyб'ектa ГoсПoдapюBaнHя, щo Дiе нa пiДстaвi дoкyментa)

(нaзвa, ким i кoли зaтвepджений)

кoд згiднo з

elPПoУ

мiсцезнaxoД)кення

paxyнoк
У

МФo
нoМep телeфoнy
aДp

eca еЛeкTpoннol ПOIIITи

oфiцiйниЙ вeб-caЙт
(пiдпис)

(пpiзвище, iм'я тa пo бaтькoвi (зa нaявнoстi)
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Ioдaтoк

Дo TиIIoBoГo iнДиBiдyaльнoГO ДoГoBopy
Пpo HaДaння ПoсЛyГ з ПoBoД)кrння
з пoбyтoвими вiдхoДaМИ

ЗAЯBA-ГIPИe ДHAHH'I
oзнaйoмиBIIIисЬ З yМoBaМи ДoГoвopy Пpo нaДaння ПoсЛyГи
IIoBoДження З пoбyтoвими вiдxoДaNIpI' poзмiщенoГo Ha

З

(нaзвa офiцiйнoгo вeб-оaйтy
opГarrу мiсцевoгo caМoBpяДуBaння тa/ aбo веб-сaйтy BикoI{aBцЯ пoслуги)

ПpиrДHylocЬ Дo ДoГoBopy Пpo нaДaннЯ ПocЛyГ з ПoBoД}кеHня з пoбyтoBИNIИ
BlДxoДaМи

З TaкиМи

З
(нaзвa викoнaвця)

ДaНИNIИ.

1. Iнфopмaцiя пpo сПo}киBaчa:
1) нaйменУBantЯlПpiзвище,

iм'я тa Пo бaTЬкoвi (зa нaЯBнoсTi)

iдентифiкaцiiтниfr нoМеp (кoд згiднo з

e[PПoУ)

aДpесa

IIoMrp телефoнy
aДpесa еJIrкTpoннoТ пorпти

2) aдpeca пpимiщеHHЯ cПoхtИBaЧa:
ByJIиця
}IoМеp будинку

HoМrp кBapTиpи (пpимiщення)

нaсеЛений пyнкт

paиoн
oблaсть

сПontиBaЧa
B

iдмiткa пpo пiдпиcaння cПo)киBaЧем цiеТ ЗaяBи-ПpиrДHallнЯ

(лaтa)

(oсoбистий

пiдпис)

:

(пpiзвище, iм'я тa пo бaтькoвi
(зa нaявнoстi)

Cвoiwt nidnuсolvt cnoЭюuвач nidmвеpdЭЮус зzodу на авmoл4аmuЗoваltу
oбpoбку йozo nеpсoнаЛьнllх dанъtх зzidнo iз закoнodавcmвoл,t mа л4oЭюлuву iх
nеpеdану mpеmiм ocoбам, якi маromь npавo на ompu.^4ання цuх dанuх зzidнo
tз закoнodавcmвoпt, ЗoКpе]l4а щodo кiлькicнuх mа/абo ваpmicнtlх oбcяziв
наdанuх за dozoвopofuI noслуz' ",

