
          Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметтерін көрсетуге   

           КЕЛІСІМ-ШАРТ № 20__  –_____/_______                                                                    
 

Астана қ.                                                 «_______» __________  20__ж. 

 

Бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын «Clean City NC» ЖШС Жарғы 

негізінде әрекет ететін Бас директоры Д.А.  Ахметов тұлғасында бір 

тараптан, және бұдан әрі «Тұтынушы» аталатын 

«______________________________________________»,__

________________________________ негізінде әрекет ететін 

__________________ тұлғасында келесі тараптан, бұдан әрі бірлесе 

Тараптар деп атала отырып,   төмендегілер жөнінде аталған келісім-

шартты жасасты: 

 

Келісім-шартта қолданылатын терминдер және ұғымдар: 

Қатты тұрмыстық қалдықтар (бұдан әрі - ҚТҚ) – тұрғылықты, 

қоғамдық және қызметтік ғимараттардың тұрмыстық қалдықтары; 

аулалар, тротуарлар және жанаса жатқан аумақтардың қоқыстары; 

тұрғын үй қорының пешпен жылытылатын ғимараттарындағы 

пештердің күлі. 

Құрылыс қоқысы – құрылыстан, ғимараттар мен құрылыстарды 

ағымдағы және күрделі жөндеуден кейінгі қалдықтар, металл 

сынықтары және басқа да құрылыс қалдықтары.  

Басқа да қоқыстар  -  бұтақтар, ірі ауқымды қалдықтар, қазандық 

қождары, қар, мұз сынықтары және басқалары.  

ҚТҚ жинау – ҚТҚ алу және арнайы техникаға орын ауыстыру бойынша 

әрекеттер. 

ҚТҚ шығару – ҚТҚ арнайы мамандандырылған техникамен ҚТҚ 

жинақтағыштар орналасқан орнынан қалдықтарды кәдеге жарату және 

орналастыру бойынша арнайы полигонға тасымалдау. 

ҚТҚ жинақтағыштар – ҚТҚ тұрақты шығаруға арналған арнайы 

бөлінген және жабдықталған аумақта орналасқан арнайы әзірленген 

бокстар, контейнерлер. 

ҚТҚ жинақтағыштардың орналасқан орны –  арнайы 

мамандандырылған техникамен ҚТҚ алу және еркін шығаруды 

қамтамасыз ететін қызмет көрсетілетін объектілерде ҚТҚ жинақтау 

үшін бөлінген аумақ. 

Төлем құжаты – Орындаушының негізге ала отырып төлем жасалатын 

құжаты (төлем шоты, шот-фактура, хабарлама, түбіртек, ескерту шоты). 

Тариф – әр алуан қызметтер ақысының мөлшерін анықтайтын 

мөлшерлемелер жүйесі. 

 

1. Келісім-шарт мәні 

1.1. Орындаушы Тұтынушыға Тұтынушының аумағында орналасқан 

ҚТҚ жинақтағыштардан қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару 

бойынша қызметтерді (бұдан әрі - Қызметтер) көрсетуге міндеттеледі, 

ал Тұтынушы көрсетілген қызметтер ақысын аталған Келісім-шарт 

талаптарына сәйкес, Қызметтер көрсету сәтінде қолданылатын және 

Орындаушы анықтаған тарифтер бойынша төлеуге міндеттеледі. 

1.2. Орындаушы қызметтерді белгіленген график бойынша жүзеге 

асыратын болады. 

1.3. Құрылыс қоқысын және басқа да қоқыстарды жинау және шығару 

аталған Келісім-шарттың нысаны болып табылмайды және оны 

Орындаушы жеке келісім-шартта анықталған тәртіпте жүзеге асыра 

алады. 

        Орындаушының жеке келісім-шарт жасасу арқылы ҚТҚ 

жинақтағыштарды жуу, залалсыздандыру және зарарсыздандыру 

бойынша қызметтер көрсету мүмкіндігі бар. 

 

2. Қызметтер көлемі және бағалары 

2.1. Жинақталатын ҚТҚ көлемін келісім-шарт Тараптар текше метрмен- 

м3 анықтайды. 

2.2. 1 (бір)  м3 ҚТҚ шығару және көму құны қоршаған орта эмиссиясын 

ескере отырып, 1487  теңгені (ҚҚС қоса алғанда) құрайды. Тарифтердің 

өзгеруімен байланысты  Қызметтер құны өзгерген жағдайда қайта 

белгіленген тариф бойынша ол қолданысқа берілген сәтінен бастап 

көрсетілетін болады. 

2.3. Тұтынушы объектілерінде ҚТҚ жинақтау есептеуге сәйкес 

жылына _________ текше метрді құрайды. 

2.4.ҚТҚ айлық көлемі _________м3.  

2.5. Айлық төлем сомасы _________теңге.  

Контейнерлер саны _________ дана, контейнер көлемі 1,1 м3, шығару 

мерзімділігі аптасына_________ рет. 

2.6. Тұтынушының жеке ҚТҚ жинақтағыштары болмаған жағдайда 

Орындаушы Тұтынушыға контейнерлердің қажетті санын аталған келісім-

шартта қарастырылған шарттармен ҚТҚ жинақтау қажеттілігімен байланысты  

береді. 

2.7. Шығарылатын ҚТҚ белгіленген көлемінен артқан жағдайда Орындаушы 

ҚТҚ нақты шығару деректеріне сәйкес Келісім-шарт сомасын арттыра отырып, 

қосымша төлем жасайды. 

 

ДОГОВОР № 20__  –_____/_______                                                                   
на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов   

           

г. Астана                                                  «_______» __________  20__г. 

 

ТОО «Clean City NC» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в  

лице  Генерального директора  Ахметова Д.А., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

«______________________________________________», 

именуемое (ый/ая) в дальнейшем «Потребитель», в 

лице__________________________________ действующего(ей) на 

основании __________________ с другой стороны,  совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

Термины и понятия, применяющиеся в Договоре: 

Твердые бытовые отходы (далее - ТБО) - бытовые отходы от 

жилых, общественных и служебных зданий; смет с территории 

дворов, тротуаров и прилегающей территории; зола от печей в зданиях 

с печным отоплением жилого фонда. 

Строительный мусор - отходы после строительства, текущего и 

капитального ремонта зданий и помещений, грунт, металлолом и 

другие отходы строительства. 

Иной мусор  -  ветки, крупногабаритные отходы, шлак от котельных, 

снег, сколы льда и прочее.  

Сбор ТБО - действия по изъятию и перемещению ТБО в 

специализированную технику. 

Вывоз ТБО – перемещение ТБО на специализированной технике, от 

месторасположений накопителей ТБО на специализированный полигон 

по утилизации и размещению отходов.  

Накопитель ТБО – специально подготовленные боксы, контейнера, 

расположенные на специально отведенной и обустроенной 

территории, предназначенной для регулярного вывоза ТБО. 

Месторасположение накопителей ТБО – территория, отведенная 

для накопления ТБО на обслуживаемых объектах, обеспечивающая 

свободный подъезд и изъятие ТБО специализированной техникой. 

Платежный документ – документ (счет на оплату, счет – фактура, 

извещение, квитанция, счет-предупреждение) Исполнителя, на 

основании которого производится оплата. 

Тариф – система ставок, определяющая размер платы за различные 

услуги. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Потребителю услуги по вывозу 

твердых бытовых отходов (далее - Услуги) с накопителей ТБО, 

расположенных на территории Потребителя, а Потребитель обязуется 

оплачивать предоставленные Услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора, по тарифам, определенным Исполнителем и 

действующим на момент оказания Услуг. 

1.2. Услуги осуществляются Исполнителем по установленному им 

графику.  

1.3. Сбор и вывоз строительного и иного мусора не является предметом 

настоящего Договора и может осуществляться Исполнителем в 

порядке, определяемом отдельным договором.  

        Исполнитель имеет возможность осуществлять услуги по мойке, 

дезинфекции и дезинсекции накопителей ТБО посредством заключения 

отдельного Договора. 

 

2. Объемы и цены услуг 
2.1. Объемы образуемых ТБО определены Сторонами Договора в 

кубических метрах - м3. 

2.2. Стоимость вывоза и захоронения ТБО 1 (одного) м3 с учетом платы 

за эмиссию в окружающую среду составляет 1487  тенге (НДС в том 

числе). При изменении стоимости Услуг в связи с изменением тарифов 

действует вновь установленный  тариф с момента его ввода в действие.  

2.3. Накопление ТБО на объектах Потребителя согласно расчету 

составляет _________куб.м в год.  

2.4.Месячный объем ТБО _________м3.  

2.5. Ежемесячная сумма к оплате _________тенге.  

Количество контейнеров _________штук(и), объем контейнера 1,1 

м3, периодичность вывоза_________раз в неделю. 

2.6. В случае отсутствия у Потребителя собственных накопителей ТБО, 

Исполнитель предоставляет Потребителю необходимое количество 

контейнеров исходя из потребностей в накоплении ТБО на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

2.7. В случае превышения установленного объема вывозимого ТБО, 

Исполнителем производится доначисление в сторону увеличения суммы 

Договора в соответствии с данными о фактическом вывозе ТБО. 

 

 

3. Оплата и порядок расчетов 



3. Төлем және есеп айырысу тәртібі 

3.1. Көрсетілетін қызметтер үшін төлем Орындаушы бекіткен тарифтер 

және бағалар бойынша жүзеге асырылады. Тариф бекітілген сәтінен 

бастап қолданылады және Тараптардың өзара әрекеттестігі үшін 

қолданылады. 

3.2. Көрсетілген қызметтер ақысын Тұтынушы ай сайын есепті айдан 

кейінгі айдың 25 жұлдызынан кешіктірмей, қолма-қол емес есеп 

айырысу түрінде, ақша қаражатын Орындаушының есепті шотына 

немесе Орындаушының кассасына тікелей салу арқылы төлейді.  

3.3. Тұтынушы Орындаушының шот-фактурасы және орындалған 

жұмыстар актісін Келісім-шартта көрсетілген мекенжайы бойынша 

алады. 

3.4. Тұтынушы Орындаушыдан орындалған жұмыстар актісін алған 

күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде оған қол қойып, 

Орындаушының мекенжайына жіберуге міндетті. 

3.5. Тұтынушы қол қойылған орындалған жұмыстар актісін аталған 

келісім-шарттың 3.4 тармағында көрсетілген мерзім өткенде 

қайтармаған жағдайда, Орындаушы қызметтерді көрсеткен және 

Тұтынушы қабылдаған болып есептеледі. 

3.6. Тұтынушының кінәсінен Қызметтерді көрсету мүмкін болмаған 

жағдайда Қызметтер ақысы толық көлемде  аталған Келісім-шартта 

көрсетілген тарифтерге сәйкес төлеуге тиісті болады. 

 

4. Тараптардың құқықтары және міндеттері 

4.1. Тұтынушы құқықтары: 

4.1.1. Орындаушының жұмыстарына араласпастан, Қызметтер көрсету 

барысы және сапасын тексеру. 

4.1.2. Орындаушыдан Келісім-шарт бойынша қабылданған 

міндеттемелерін уақытылы және тиісті түрде орындауын талап ету. 

4.1.3. Қызметтерді өзіне қажетті көлемде және Келісім-шартта 

анықталған нормалар және есеп шегінде пайдалану. 

4.1.4. Фактілерді растайтын құжаттар бар болған жағдайда Орындаушыдан нақты 

алынбаған қызметтерінің ақысын төлеуден бас тарту немесе ақысын қайта 

есептеуді талап ету. 

4.1.5. Қажет болған жағдайда Орындаушыдан Тұтынушының объектілерде 

аталған Келісім-шарттың 2.3 тармағында көрсетілген ҚТҚ жинақталуына 

байланысты ҚТҚ жинау және кейін шығару үшін уақытша пайдалану үшін 

қажетті контейнерлер мөлшерін алу. 

4.1.6. Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа да 

құқықтарды жүзеге асыру. 

4.2. Тұтынушы міндеттері: 

4.2.1. Ұсынылған қызметтер ақысын уақытылы және толық көлемде 

төлеу. 

4.2.2. Контейнерлерді контейнерді орнату актісі бойынша қабылдау. 

Контейнерді тағайындалуы бойынша пайдалану, сақталуын қамтамасыз 

ету және бүлінуіне жол бермеу. 

4.2.3. Орындаушы белгілеген техникалық талаптар және қызметтерді 

пайдалану ережелерін орындау (ҚТҚ жинақтағыштар Тұтынушы 

аумағында орналасқан жағдайда): 

 ҚТҚ жинақтағыштары бар алаңдарда кірме және өтпе жолдарын 

ақаусыз қалыпта ұстау; 

 ҚТҚ жинақтағыштарға арнайы мамандандырылған техниканың 

еркін өтуін қамтамасыз ету; 

 ҚТҚ жинақтағыштар орналасқан және оған жанаса жатқан 

аумақтың тазалығын қадағалау; 

 ҚТҚ жинақтағыштардағы ҚТҚ қатуы және тұтануына жол бермеу; 

 ҚТҚ жинақтағыштарға құрылыс қоқыстарының, өндіріс 

қалдықтарының, ыдыстар, ағаш жаңқалары, жапырақтар, қар, 

сұйық тұрмыстық қалдықтар және өнеркәсіптік қалдықтардың 

жинақталуына жол бермеу; 

 ҚТҚ жинақтағыштарға және контейнер алаңдарына күлдің 

шығарылуы мен жинақталуына жол бермеу; 

 ҚТҚ жинақтағыштарды және контейнер алаңдарындағы қоқысты 

жақпау. 

4.2.4. ҚТҚ жинақтағыштардың ақаулығы, ҚТҚ жинақтағыштар 

орналасқан алаңдарға кірме жолдар және өтпелердің ақаулығы туралы 

Орындаушыға дереу хабар беру керек. 

4.2.5. Орындаушыға 10 (он) күнтізбелік күннен кем емес  уақыт ішінде 

өзінің көшуі, орын ауыстыруы, қызметін тоқтату, жалға алудың 

аяқталуы, тұрғылықты/тұрғылықты емес ғимаратты сату, өз 

мәртебесінің өзгеруі т.б. жазбаша хабар беру. 

4.2.6. Өзінің аталған келісім-шарт бойынша құқықтары және 

міндеттерін басқа тұлғаларға Орындаушының жазбаша келісімісіз 

бермеу. 

4.2.7. Орындаушыға Келісім-шарт талаптарын уақытылы орындамауы 

туралы жазбаша түрде 3 күнтізбелік күн ішінде хабар беру. Керісінше 

жағдайда Орындаушының наразылықтары қабылданбайды. 

4.2.8. Контейнерді Орындаушыға келісімдік қатынастар тоқтатылғаннан 

кейін контейнерді тапсыру актісі бойынша 12 (он екі) сағат ішінде 

қайтару. 

4.2.9. Орындаушыға қызметтерін көрсету жан-жақты көмек көрсету. 

3.1. Оплата за предоставляемые Услуги производится по тарифам и 

расценкам, утвержденным Исполнителем. Тариф действует с момента 

его утверждения и применяется для осуществления взаиморасчетов 

Сторон. 

3.2. Оплата за оказанные услуги производится Потребителем 

ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным 

месяцем, в безналичном порядке, путем перечисления на расчетный 

счет Исполнителя или наличным расчетом, непосредственно в кассу 

Исполнителя. 

3.3. Потребитель самостоятельно получает счета – фактуры и акты 

выполненных работ у Исполнителя по указанному в Договоре адресу. 

3.4. Потребитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения от Исполнителя акта выполненных работ подписать его и 

направить в адрес Исполнителя. 

3.5. В случае не возврата Потребителем подписанного акта 

выполненных работ по истечении срока, указанного в п. 3.4. 

настоящего Договора, Услуги считаются оказанными Исполнителем 

и приняты Потребителем.       

3.6. В случае невозможности исполнения Услуги, возникшей по вине 

Потребителя, Услуги подлежат оплате в полном объеме, в 

соответствии с тарифами, указанными в настоящем Договоре.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Потребитель имеет право: 

4.1.1. Проверять ход и качество оказания Услуг, не вмешиваясь в 

деятельность Исполнителя.  

4.1.2. Требовать от Исполнителя своевременного и надлежащего 

выполнения принятых обязательств по Договору. 

4.1.3. Пользоваться услугами в объеме, необходимом ему и в пределах норм и 

расчетов, определенных в Договоре. 

4.1.4. Отказаться от оплаты Услуги или требовать перерасчета платы за Услуги, 

фактически не полученные от Исполнителя, если есть документы, 

свидетельствующие о подобных фактах. 

4.1.5. В случае необходимости получить необходимое количество контейнеров 

от Исполнителя во временное пользование для накопления и последующего 

вывоза ТБО исходя из накопления ТБО на объектах Потребителя, 

указанного в пункте 2.3. настоящего Договора. 

4.1.6. Иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан. 

4.2. Потребитель обязуется: 

4.2.1. Своевременно и в полном объеме  производить оплату 

предоставленных услуг. 

4.2.2. Принять контейнер по Акту установки контейнера. 

Эксплуатировать контейнер по назначению, обеспечивать сохранность 

и не допускать его повреждения.  

4.2.3. Исполнять установленные Исполнителем технические 

требования и правила при пользовании услугами (при расположении 

накопителей ТБО на территории Потребителя): 

 поддерживать  в  исправном  состоянии  подъезды  и  проходы   к  

площадке с накопителем ТБО; 

 обеспечить свободный проезд специализированной техники к 

накопителю ТБО; 

 следить за чистотой на территории как непосредственно под 

накопителем ТБО, так и на прилежащей к нему территории; 

 не допускать замораживания и возгорания ТБО в накопителях 

ТБО; 

 не допускать сброс в накопители ТБО строительного мусора, 

отходов производства, тары, спила деревьев, листвы, снега, 

жидких бытовых и промышленных отходов; 

 не допускать сброс и складирование золы в накопителях ТБО и на 

контейнерные площадки; 

 не сжигать мусор в накопителях ТБО и на контейнерных 

площадках. 

4.2.4. Немедленно сообщать Исполнителю о неисправности накопителей 

ТБО, неисправности подъездных путей и проходов к площадке с 

накопителем ТБО.  

4.2.5. Сообщать письменно Исполнителю в срок не менее чем за 10 

(десять) календарных дней о своем выбытии, переезде, 

приостановлении деятельности, об окончании аренды, продаже 

жилого/нежилого помещения, об изменения своего статуса и т.д.  

4.2.6. Не передавать свои права и обязанности по Договору другим 

лицам без письменного согласия Исполнителя. 

4.2.7. Уведомить Исполнителя о несвоевременном исполнении 

условий Договора в течение 3-х календарных дней в письменном виде. 

В противном случае претензии Исполнителем не принимаются.  

4.2.8. Вернуть контейнер Исполнителю в течение 12 (двенадцать) часов 

после прекращения договорных отношений по Акту сдачи контейнера. 

4.2.9. Оказывать Исполнителю всяческое содействие при выполнении 

им Услуг. 

4.3. Исполнитель имеет право: 

4.3.1. Требовать от Потребителя добросовестного исполнения 



4.3. Орындаушы құқықтары: 

4.3.1.  Тұтынушының қабылданған міндеттемелерді адал орындауын 

және аяқталған жұмыстардың актілеріне Келісім -шартқа  сәйкес 

уақтылы қол қоюын талап ету.  

4.3.2.  Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау және көму бойынша 

қызметтерді сапалы және уақтылы қамтамасыз ету үшін тұтынушы 

техникалық және басқа да талаптарды белгілеу, қатты тұрмыстық 

қалдықтарды экспорттау жиілігін бұзбай, Тұтынушылардың келісімінсіз 

қатты қалдықтарды шығару мерзімдерін және мерзімдерін өзгерту. 

4.3.3.  Тұтынушы Келісім-шарт талаптарын бұзған жағдайда, сондай-ақ 

Төтенше жағдайлар туындаған жағдайда немесе Орындаушының 

қызметкерлерінің өмірі мен қауіпсіздігіне қауіп төнген жағдайда 

қызметтер көрсетуді тоқтату немесе шектеу. 

4.3.4.  Қызмет көрсетудің тарифтері мен бағаларын олардың 

жарамдылығы кезеңінде және олардың өсуіне қарай бір жақты тәртіпте 

қайта қарайды, бұл туралы Тұтынушыға ақпараттандыруға, сондай-ақ 

ұсынылатын қызметтердің құнын біржақты тәртіпте қайта есептеуге 

болады. 

4.3.5.  Тұрмыстық қатты қалдықтарды сақтау қоймаларын және аралас 

аумақтарды Тұтынушымен келісусіз және басқа департаменттер мен 

компаниялардан (Тұтынушының аумағында контейнер орналасқан 

жерде) мамандарды тарта отырып, дербес анықтайтын уақыт кезеңінде 

техникалық байқаудан өткізу. 

4.3.6.  Қызмет көрсетуден бас тартуға немесе осы Келісімді бір жақты 

тәртіпте тоқтатуға, жабдыққа техникалық талаптарды сақтамаған немесе 

жүйелік түрде бұзған жағдайда, ҚТҚ жинақтағыштарды ұстау, ҚТҚ 

құрамы, кіру жолдары және ҚТҚ жинақтағыштары мен көршілес 

аумақтарға кіретін жолдар  (Тұтынушы аумағында контейнер орналасқан 

жерде).  

4.3.7.  Қызметтерді осы Келісімде белгіленген шарттарда төлемеген 

жағдайда Орындаушы сотқа дейінгі талап қою жұмыстарын жүргізуге 

құқылы, ал кейін келісімге қол жеткізілмеген жағдайда сот органдарына 

мәжбүрлеп қалпына келтіру үшін қолданылады. 

4.3.8.  Осы Келісімде белгіленген шарттарда кеш немесе толық төлемеген 

жағдайда Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тәртіппен қарыздың толық көлемін өтегенге дейін 

тұтынушыға қызмет көрсетуді тоқтата тұруға құқылы. 

4.3.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа да 

құқықтарды иелену. 

4.4.  Орындаушы міндеттенеді: 

4.4.1. Тұтынушыға осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын 

Тараптармен қол қойылған Контейнерді орнату туралы заңға сәйкес (1-

қосымша) техникалық жағынан сенімді контейнермен қамтамасыз ету. 

4.4.2. Қызметтерді көрсету қауіпсіздігі үшін толық жауапкершілікте 

болу. 

4.4.3. Қызметтерді көрсету процесінде қоршаған ортаны қорғау, техника 

қауіпсіздігі және санитария бойынша қолданыстағы нормативті  

талаптарды орындау.  

4.4.4. Тұтынушының талап етуі бойынша оған қызметтерді орындау 

барысында хабар беру. 

4.4.5. ҚТҚ келісім-шартта көрсетілген жұмыс кестесіне, қозғалыс 

сызбасы мен шарттарына, мерзімге және тәртіпке сәйкес шығаруды 

қамтамасыз ету. 

4.4.6.  Тұтынушыға шот-фактура және орындалған жұмыстар актілерін 

уақытылы тапсыру. 

4.4.7. Тұтынушыға қызметтерді көрсету ережелерінің өзгеруі туралы 

уақытылы хабар және ақпарат беру. 

4.4.8. Растаушы құжаттар бар болған жағдайда кезеңдегі нақты 

көрсетілмеген қызметтер үшін соманы қайта есептеуді жүзеге асыру. 

 

5. Тараптардың жауапкершілігі 

5.1.   Егер Тұтынушы пайдаланатын контейнер бүлінсе, Жеткізу актісін 

шығарып, шот-фактураны алған сәттен бастап 3 (үш) банктік күн ішінде 

Орындаушы қалпына келтіру жұмыстарының көлеміндегі шығындарға 

немесе қайтару кезінде (100% қалпына келтіру мүмкіндігі болмаған 

жағдайда) контейнерлердің құнын өтеуге міндетті.  Егер Тұтынушы 

жалпы пайдаланылатын контейнерлерді пайдаланса және тұтынушының 

кінәсінен мұндай контейнерлерге зақым келтірсе, онда Тұтынушы 

зақымдалған қатты қалдық жинауыштың меншік иесіне өз мойнына 

алады. 

5.2.  Келісім бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісті 

орындамағаны жағдайда, кінәлі тарап басқа тарап Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес шеккен шығындарды өтейді. 

5.3.  Қызмет көрсету үшін ақы төлеуді кешіктірген жағдайда, Тұтынушы 

осы Келісімге сәйкес әр кешіктірілген күн үшін берешек сомасының 

0,5% мөлшерінде айыппұл төлейді. 

5.4.  Тұтынушы қызмет көрсетуді мәжбүрлеп тоқтатуға әкеліп соқтырған 

әрекеттерді жасауға немесе қабылдауға толық жауап береді. 

5.5. Тұрақсыздықты төлеу тараптарды Келісім-шарт бойынша  

міндеттемелерін орындаудан босатпайды.  

 

принятых на себя обязательств  и своевременного подписания актов 

выполненных работ согласно Договора. 

4.3.2. Устанавливать Потребителю технические и иные требования, 

необходимые для качественного и своевременного предоставления 

услуг по сбору и вывозу ТБО, изменять графики и сроки вывоза ТБО 

без согласования с Потребителем, не нарушая периодичность вывоза 

ТБО. 

4.3.3. Прекращать или ограничить предоставление услуг при 

нарушении Потребителем условий Договора, а также при аварийной 

ситуации либо при угрозе жизни и безопасности работников  

Исполнителя. 

4.3.4. Пересматривать в одностороннем порядке тарифы и расценки на 

предоставление услуг в период их действия как в сторону их 

уменьшения, так и в сторону их увеличения, с извещением об этом 

Потребителя, а также производить в одностороннем порядке перерасчет 

стоимости предоставленных услуг. 

4.3.5. Осуществлять техническую инспекцию накопителей ТБО и 

прилегающих к ним территорий в период времени, определенном 

самостоятельно, без согласования с Потребителем  и с возможным 

привлечением специалистов других ведомств и компаний (при 

расположении контейнера на территории Потребителя). 

4.3.6. Отказывать в предоставлении услуг или расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем порядке, уведомив при этом Потребителя, в 

случае несоответствия или систематического нарушения 

предъявляемых Исполнителем к Потребителю технических требований 

к оборудованию, содержанию накопителей ТБО, составу ТБО, 

состоянию подъездных путей и проходов к накопителю ТБО и 

прилегающих территорий (при расположении контейнера на 

территории Потребителя).   

4.3.7. При неоплате услуг в сроки и на условиях, установленных 

настоящим Договором, Исполнитель вправе вести досудебную 

претензионную работу, а впоследствии, при не достижении согласия, 

обратиться в судебные органы для принудительного взыскания. 

4.3.8. При несвоевременной или неполной оплате услуг в сроки и на 

условиях, установленных настоящим Договором, Исполнитель вправе 

приостановить оказание услуг Потребителю до погашения 

задолженности в полном объеме, в порядке, предусмотренном  

законодательством Республики Казахстан. 

4.3.9. Иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан. 

4.4. Исполнитель обязуется: 

4.4.1. Предоставить Потребителю технически исправный контейнер по 

подписываемому сторонами Акту установки контейнера (приложение 

№ 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.4.2. Нести полную ответственность за безопасность ведения Услуг.  

4.4.3. В процессе оказания Услуг, выполнять действующие 

нормативные требования по охране окружающей среды, технике 

безопасности,  санитарии.  

4.4.4.  По требованию Потребителя извещать его о ходе выполнения 

Услуг. 

4.4.5. Обеспечить вывоз ТБО согласно графику, установленному 

режиму работы, схеме движения и условиям, в сроки и  порядке, 

указанным в Договоре. 

4.4.6. Своевременно выставлять Потребителю счета-фактуры и акты 

выполненных работ. 

4.4.7. Своевременно уведомлять и информировать Потребителя об 

изменениях правил предоставления услуг. 

4.4.8. Производить перерасчет сумм за период фактического не 

предоставления услуг,  при наличии подтверждающих документов. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1.  При повреждении используемого Потребителем контейнера, 

принятого им от Исполнителя, оформить Акт сдачи и в течение 3 (трех) 

банковских дней с момента получения счета возместить Исполнителю 

убытки в объеме восстановительных работ или стоимости контейнера на 

момент возмещения (в случае невозможности 100 % восстановления). В 

случае использования Потребителем контейнеров общего 

использования и повреждения таких контейнеров  по вине Потребителя, 

Потребитель несет ответственность перед собственником 

поврежденного накопителя ТБО самостоятельно. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, предусмотренных Договором, виновная Сторона 

возмещает другой Стороне понесенные убытки в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

5.3. В случае просрочки оплаты предоставления услуг Потребитель в 

соответствии с настоящим Договором выплачивает неустойку в размере 

0,5% от суммы долга за каждый день просрочки. 

5.4. Потребитель несет в полной мере ответственность за принятие или 

совершение действий, приведших к вынужденному прекращению 

оказания услуг. 

5.5. Оплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения 



                                                                    
 

6. Форс-мажор жағдайлары 

6.1. Тараптар Келісім-шарт ережелерін бұзғаны үшін Тараптарға 

тәуелсіз себептер, атап айтқанда: стихиялық апаттар, ереуілдер, соғыс 

және азаматтық тәртіпсіздік, эмбарго,  су басу, өрт, зілзала, мемлекеттік 

органдардың актілер қабылдауы және басқа да Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес анықталған 

еңсерілмейтін күш жағдайлары салдары негіз болған жағдайда 

жауапкершілікке тартылмайды. 

6.2. Қыс мезгілінде температура 30 градус Цельсийден төмен болғанда 

Орындаушының ҚТҚ шығару бойынша міндеттемелерін орындамауы 

мүмкін, ауа райы жағдайлары қалпына келгенде ҚТҚ шығару Келісім-

шартқа сәйкес толық көлемде шығарылады. 

 

7. Даулардың шешімін табу 

7.1.Аталған келісім-шарттан немесе оған байланысты туындайтын 

барлық даулар және келіспеушіліктер мүмкіндігіне қарай келіссөз 

жүргізу арқылы шешімін табатын болады. 

7.2. Дауларды келіссөз жүргізу арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда 

олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен 

қарастырылуы  тиіс болады. 

 

8. Өзге де шарттар 

8.1. Келісім-шарт талаптары Тараптардың өзара келісімі бойынша 

өзгертілуі мүмкін. Келісім-шарттың өзгертулері және толықтырулары 

жазбаша түрде ресімделіп және Тараптардың өкілетті өкілдерінің 

қолдары қойылуы керек. 

8.2. Кез келген Тарап аталған келісім-шартты келесі Тарапқа 

болжалды бұзу күнінен 10 (он)күнтізбелік күн бұрын, оның ішінде, 

аталған келісім-шарттың 4.3.6. тармағында қарастырылған жағдайда 

жазбаша хабар беру арқылы бұза алады. 

8.3. Келісім-шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда Тараптар 

жоғарыда аталған мәлімдемеде көрсетілген бұзу күніне дейін барлық 

өзара есеп айырысуды жүзеге  асыруға құқылы. 

8.4. Аталған келісім-шартты бұзу туралы келісім жазбаша түрде 

ресімделіп, Тараптардың өкілетті өкілдерінің қолдары қойылуы керек. 

8.5. Аталған келісім-шарттың қандай да бір бөлігі  заңнамамен 

белгіленген тәртіпте жарамсыз деп танылған жағдайда аталған факт 

Келісім-шартты толықтай және/немесе оның басқа бөліктерін автоматты 

жарамсыз деп тануға алып келмейді. 

8.6. Келісім-шарт қазақ және орыс тілінде заңды күші бірдей екі данада 

жасалған және әр тарапқа бір данадан беріледі. 

8.7. Аталған келісім-шарт талаптары келісім-шарт жасалғанға дейін 

орын алған қатынастарға қатысты қолданылады.  

 

 

 

 

 

9. Келісім-шарттың қызмет мерзімі 

9.1. Аталған келісім шарт «______» _________20__ ж. жасалған және 

Тараптар бұзғанға дейін қолданылады. 

 

обязательств по Договору. 

 

6. Форс-мажорные обстоятельства  

6.1. Стороны не несут ответственности за нарушение положений 

Договора по не зависящим от Сторон  причинам, а именно: стихийных 

бедствий, забастовок, войн и гражданских беспорядков, эмбарго, 

наводнения, пожара, землетрясения, принятия актов государственных 

органов и иных обстоятельств непреодолимой силы, определенных 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

6.2. В зимний период при температуре ниже 30 градусов Цельсия 

возможно не исполнения взятых на себя обязательств по вывозу ТБО 

Исполнителем, при восстановлении погодных условий ТБО будет 

вывезено в полном объеме, согласно Договору. 

7. Разрешение споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора 

или в связи с ним, Стороны будут по возможности разрешать путем 

переговоров.  

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Условия Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон. 

Изменения и Дополнения в Договор должны быть оформлены в письменном 

виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

8.2. Любая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор, 

письменно уведомив другую Сторону за 10 (десять) календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения, в том числе, включая 

обстоятельства, указанные в пункте 4.3.6.  настоящего Договора.  

8.3. В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязуются 

произвести все взаиморасчеты до указанной даты расторжения, 

заявленной в вышеуказанном уведомлении. 

8.4. Соглашение о расторжении настоящего Договора, должно быть 

оформлено в письменном виде и подписано уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.5. В случае, если одна из частей настоящего Договора будет в 

установленном законодательством порядке признана 

недействительной, то данный факт не влечет автоматического 

признания недействительным всего Договора в целом и/или иных его 

частей. 

8.6. Договор составлен на казахском и русском языках в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

8.7. Условия настоящего Договора применимы к отношениям, 

возникшим до заключения настоящего Договора. 

 

9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор заключен с «______» _________20__ г. и 

действует до расторжения его Сторонами. 

 

10. Тараптардың  мекен–жайлары мен банктік реквизиттері/ адреса и банковские реквизиты Сторон 

Орындаушы/Исполнитель:  

ТОО «Clean City NC» 

Адрес: г.Астана, район Сарыарка, ул.85, зд.12 (юр.адрес) 

             г.Астана, ул.Нигматулина д.6 (факт.адрес) 

Тел. 8(7172) 78-98-01, 78-98-00 (call center) 

БСН/БИН 170240019020 

ЖИК/ИИК KZ946017111000016432 

БСК/БИК HSBKKZKX 

АО "Народный Банк Казахстана" 

e-mail:dogovorСС@gmail.com 

e-mail: cleancitync@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор_______________________ Ахметов Д.А. 

М.П. 

 

Тұтынушы/Потребитель: 

_____________________________________________________________  

 

Мекенжайы:__________________________________________________

_  

 

БСН:________________________________________________________  

 

Тел.:________________________________________________________ 

 

ЖСК:________________________________________________________  

 

БСК:________________________________________________________  

 

e-mail______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

Бас директор    _____________________  

М.О. 

 


