
 

 
ДОГОВІР № ________ 

про надання послуг з вивезення побутових відходів 
 з споживачами юридичними особами та фізичними особами підприємцями які мають встановлені контейнери 

_м. Івано-Франківськ____                                                                                                                    ____ ________________ 202__ р. 

  
Приватне акціонерне товариство «АТП – 0928», в особі директора Василечка Максим Зенонович, що діє на підставі Статуту, 

затвердженого Загальними зборами Акціонерів, (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 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) на підставі 

Протоколів засідання конкурсної комісії виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради з проведення конкурсів на визначення 
виконавців послуг з вивезення побутових відходів № 02 від 25.04.2018р. (введено в дію Рішенням виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради № 459 від 25.04.2018р.), № 02 від 19.06.2019р.(рішення викон. комітету № 714 від 20.06.2019р.), № 02 від 
11.01.2021р. (рішення викон. комітету № 13 від 14.01.2021р), № 02 від 19.03.2021 (рішення викон. комітету №413 від 22.03.2021), № 

02 від 14.06.2022р. (рішення викон. комітету №494 від 15.06.2022) та відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, 
розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затверджених Рішенням Івано-Франківської міської ради 

від 02.05.2018р. № 106-19 «Про внесення змін у Правила благоустрою м. Івано-Франківськ», які розміщені на офіційному веб-сайті 
органу місцевого самоврядування за посиланням http://www.namvk.if.ua/dt/235203/  та/або на веб-сайті виконавця за 
посиланням http://atp0928.if.ua Цей договір розроблено Виконавцем на підставі Типового договору, затвердженого Постановою КМУ 

№ 1070 від 10.12.2008р. (із змінами), у відповідності до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», Цивільного 
та Господарського кодексів.  

Перелік послуг  
2. Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення побутових відходів таких видів: 

1- тверді відходи (надалі по тексту ТПВ) – на постійній основі; 
2- великогабаритні та ремонтні відходи (надалі по тексту ВГРВ) – за потребою Споживача на підставі окремих заявок Споживача та з 

оплатою послуг Виконавця згідно діючих на момент надання такої послуги тарифів. 
Інші відходи, що не входять до складу побутових, вивезенню не підлягають. 
Збір споживачем ВГРВ  за розмірами, що перевищують 50*50*50 см., вивозиться виконавцем окремо від ТПВ, відповідно до вимог 

нормативно-правових актів України та цього договору. Забороняється скидання ВГРВ у непристосовані до цього контейнери загального 
призначення чи складування їх на загальних контейнерних майданчиках і прилеглій території. 

3. Послуги з вивезення твердих відходів надаються за _контейнерною  схемою. 
4. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні  контейнери місткістю  1,1 куб. метрів, 

що належать _______________________ (виконавцю, замовнику - вказати) . 
Адреса і точне місце розміщення контейнера  для твердих відходів: _________________________________________________ 

5. Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою згідно графіку: 

понеділок вівторок середа четвер п’ятниця субота неділя 

       

Виконавець приймає заявки від Споживача в робочі дні з 8:00 до 17:00 за  телефоном 56-77-77. 
6. Для вивезення ВГРВ використовуються контейнери місткістю 7 і більше куб. метрів, для розташування  відводиться спеціальний 

майданчик з твердим покриттям. У випадку його відсутності вивезення може бути здійснено шляхом безпосереднього завантаження ВГРВ 
в спецтранспорт Виконавця з місця утворення відходів в узгоджені Сторонами дату та час. Контейнери належать виконавцю.   

7. Тип та кількість спеціалізованих транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем. 
Вимірювання обсягу та визначення якості послуг  

8. Обсяг надання послуг розраховується виконавцем  відповідно до об’єму фактично вивезених від споживача відходів, який фіксується 
у шляхових (маршрутних) листах Виконавця з подальшим відображенням у місячному звіті та Акті приймання-передачі виконаних робіт, 
наданих послуг. 

Вартість вивозу та захоронення одного м3  твердих побутових відходів   _________________ грн. 
Вартість вивозу та захоронення одного м3  великогабаритних та ремонтних відходів   _________________ грн. 

Вартість послуг, що зазначено в цьому Договорі станом на дату укладення цього договору, згідно з відповідним рішенням виконавчого 
комітету Івано-Франківської міської ради, що діє станом на дату підписання цього договору. Вартість послуг змінюється в разі зміни 

органом місцевого самоврядування тарифів на послуги з вивезення ТПВ в місті Івано-Франківську в установленому законодавством 
порядку. Належним повідомленням споживача про зміну тарифу вважається, зокрема, публікація в засобах масової інформації 

відповідного рішення органу місцевого самоврядування, надсилання електронного чи письмового листа, чи будь-яким іншими 
доступними засобами комунікації. 

Оплата послуг 

9. Розрахунковим періодом є календарний місяць.  
10. Платежі вносяться не пізніше ніж до 20 числа періоду, що настає за розрахунковим.  

11. Послуги оплачуються готівкою або в безготівковій формі (банківський переказ, через каси банків, платіжні термінали тощо).  
12. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і 

відповідних обґрунтувань.  
13. Очікувана вартість послуг по даному договору (ціна договору) становить _____________________________грн. 

Права та обов`язки споживача 
14. 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;  
2) відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних виконавцем 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;  

15. Споживач зобов'язується:  
1) в установлений договором строк підписати акти виконаних робіт та оплачувати  надані йому послуги з вивезення відходів;  
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 них;  
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 ТПВ з 
урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил ;  

6) забезпечити роздільне збирання побутових відходів, не викидати в загальні контейнери рідкі, будівельні та великогабаритні відходи, 
а також небезпечні відходи (батарейки, акумулятори, хімічні речовини, люмінесцентні лампи та ін.); 

7) дотримуватись вимог Правил благоустрою міста Івано-Франківська, законодавства про відходи та поводження з ними. 
Права та обов'язки виконавця 

16. Виконавець має право вимагати від споживача:  
1) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних 
майданчиків, що перебувають у власності споживача; 

2) своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з метою 
запобігання їх переповненню;  

http://www.namvk.if.ua/dt/235203/
http://atp0928.if.ua/


3) забезпечувати роздільне збирання побутових відходів. 

17. 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 цього договору;  
2) погодити із споживачем місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість, необхідну для збирання побутових, 
великогабаритних і ремонтних відходів, перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків (виключно для споживачів, 

які мають у власності свої контейнери та майданчик);  
3) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та 

контейнерних майданчиків у разі перебування їх у власності виконавця; 
4) збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;  

5) ліквідувати звалище побутових відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка 
перевезення, проводити прибирання в разі розсипання твердих відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього 

транспортний 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 усунуто протягом 
трьох робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру плати;  

10) відшкодувати 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 до закону.   
Відповідальність сторін за невиконання умов договору  

18. 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.  

За порушення терміну оплати за надані послуги споживач сплачує виконавцю пеню в розмірі 0,1 % від простроченої суми за кожен день 
прострочення до моменту повного погашення боргу. 

19. Виконавець несе відповідальність за:  
1) 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. 

Розв'язання спорів  

20. 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.  

21. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає представника виконавця для 
складення акту-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.  

Представник виконавця зобов'язаний прибути протягом ____3-ох_______ робочих днів. 
22. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписом.  

23. 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  
24. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій 
техногенного, природного, екологічного характеру), а так само рішень органів влади та місцевого самоврядування, що унеможливлює 

надання та оплату послуги відповідно до умов цього договору. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть понад 2 місяці, зацікавлена 
сторона може ініціювати  дострокове розірвання даного договору. 

Строк дії цього договору 
25. Договір набирає чинності з дня його укладення та діє до __________________ 202____ року. 

26. Відповідно до ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України сторони погодили, що умови цього договору можуть бути застосовані до 
правовідносин між сторонами, що склались до його укладення, а саме з «___» _________ 202__р.  

27. З моменту набрання чинності цим договором втрачають силу всі попередні угоди і договори між сторонами щодо надання послуг 
вивезення побутових відходів, однак зобов’язання по цих договорах не втрачають чинності до моменту їх повного виконання.  

Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору  

28. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір 
розв'язується у судовому порядку. В разі наявності суперечностей між умовами цього договору і умовами, що передбачені діючим 

законодавством та/або рішеннями компетентних державних органів чи органів місцевого самоврядування. Вищу силу матимуть норми 
законодавства без потреби внесення змін до цього договору. 

29. Договір вважається таким, що продовжений на строк до кінця наступного календарного року, якщо за місяць до закінчення строку 
його дії жодна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд. 

30. Дія договору припиняється у разі, коли:  
- закінчився строк, на який його укладено;  
- припинено відповідний договір між Виконавцем та органом місцевого самоврядування (чи уповноваженою ним особою) на надання 

послуг з ТПВ на певній території населеного пункту; 
- договір розірвано достроково в порядку та на підставах, встановлених цивільним законодавством або за домовленістю сторін. 

Прикінцеві положення  
31. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. 

 Один з примірників зберігається у споживача, другий - у виконавця.  
 

Споживач  Виконавець  

Повна назва __________________________________________ 

____________________________________________________ 
 

код ЄДРПОУ______________________________  
ІПН  ____________________________________  
РР UA _____________________________________________ 

банк ______________________________________________ 
Юридична адреса _____________________________________ 

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Фізична адреса 
_____________________________________________________

_____________________________________________________  
Конт. тел.________________________________ 
е-mail: __________________________________ 

ПрАТ «Автотранспортне підприємство - 0928», 
код ЄДРПОУ 03345863, ІПН 033458609154, 
Основні банківські реквізити: 
р/р  UA793365030000002600830101339 
в ПАТ «Державний ощадний банк України» 
в м. Івано-Франківськ, МФО 336503 
Альтернативні банківські реквізити для оплати: 
р/р  UA463052990000026005035510518 
в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 
76007, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 11, 
тел.: (0342) 56-84-25 (бухгалтерія), 56-77-77 (диспетчер), 
067-005-0081 (договірний відділ) 
е-mail: vkd.atp@gmail.com 

___________________________________ 
(посада, ПІБ, підпис) 

____________________________________ 
М. П. (за наявності печатки)  

Директор ПрАТ «Автотранспортне підприємство - 0928» 
 

___________________________________ /Василечко М.З./ 

 

tel:+380670050081
mailto:vkd.atp@gmail.com
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