
Додаток 2 до наказу 
директора ПП «НВП 
Гідрорееурс» від 01.09.2021р.
№ 10

01 вересня 2021 року
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

до Публічного договору з індивідуальним споживачем про надання послуг з поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів)

Приватне підприємство «Наукове виробниче підприємство Гідрорееурс»

код ЄДРПОУ 38151137, розташоване за адресою: 01010, м. Київ, провулок Бутишева, 10, оф. 5

що визнано виконавцем послуг із збирання га вивезення твердих побутових відходів 
на території Гірської сільської ради Бориспільського району відповідно до Рішення виконавчого 
комітету Гірської сільської ради №76 від 02 квітня 202 Іроку, згідно тарифам встановленим Рішенням 
виконавчого комітету Гірської сільської ради №121 від 19 травня 2021 року «Про встановлення 
тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами для Приватного підприємства 
«Наукове виробниче підприємство Гідрорееурс» на території населених пунктів 
Гірської сільської ради та Договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами на 
території Гірської сільської територіальної громади, укладеного 07 квітня 2021 року між 
виконавчим комітетом Гірської сільської ради та Приватним підприємством «НПВ Гідрорееурс», 
пропонує до укладення Публічний договір від 20 серпня 2021 р. з індивідуальним споживачем про 
надання послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів)

Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 631, 633, 634,641,642 Цивільного кодексу 
України шляхом приєднання Споживача до умов цього договору згідно з заявою-приєднанням або 
шляхом вчинення Споживачем дій, які засвідчують його бажання укласти договір (фактичне 
користування послугою, оплата за надану послугу та ін.). А також свідчить про те. що Споживач 
розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Споживач не знаходиться під 
впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

Публікація даного Публічного договору в місцевих друкованих засобах масової інформації та/або 
його розміщення на Інтернет-сторінці виконавця та/або офіційному сайті Гірської міської 
територіальної громади за посиланнями:
httns://\vww■fiicebook.com/groups/120275953356256 lutos:/ gora-rada.uov.на/
є публічною офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб, що проживають (зареєстровані) чи є 
власниками (співвласниками, користувачами) нерухомого майна у Гірській сільській 
територіальній громаді.

Директор Труханова Ю.В.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
з індивідуальним споживачем про надання послуг з поводження з побутовими відходами

(вивезення побутових відходів)
01 вересня 2021 року м. Київ

Приватне підприємство «Наукове виробниче підприємство Гідрорееурс», далі - Виконавець, в особі 
Труханової Юлії Володимирівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

та власник (співвласник, користувач) квартири в багатоквартирному житловому будинку або власник 
(співвласник, користувач) житла у будинку приватного сектору на території Гірської сільської 
територіальної громади, який прийняв (акцептував) дану пропозицію, далі - Споживач,

далі разом -  Сторони, а кожна окремо -  Сторона, уклали цей договір про надання послуг з поводження 
з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) (далі — Договір), адресований необмеженому



колу фізичних осіб що проживають (зареєстровані) і/або є власниками (співвласниками, користувачами) 
нерухомого майна у Гірській сільській територіальній громаді, який є офіційною публічною 
пропозицією (офертою) Виконавця укласти з будь-яким Споживачем Договір про надання послуг про 
надання послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів).

Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Споживача на укладення 
Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору сторонами. Договір є 
публічним відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України та його умови є однаковими для всіх 
Споживачів. Договір опублікований на Інтернет-сторінці Виконавця та/або офіційному сайті Гірської 
сільської територіальної громади за адресами в Інтернеті:
hitps: /www.iaccbook.com/groups/120275953356256 hitps:■ aora-rada.gov.на/. Договір має юридичну 
силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, 
підписаному Сторонами.

Договір розроблено відповідно до Типового договору, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.12.2008р. N1070. У випадках, не передбачених договором, Сторони керуються чинним 
законодавством.

Споживач підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі 
шляхом акцептування.
Будь-яка з наступних дій вважається акцептом (прийняттям) цього договору: 

факт отримання послуг з поводження з побутовими відходами;
оплата 1 Іослуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та у відповідності 

до ст. 9 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
письмова заява Споживача про прийняття умов цього Договору на адресу Виконавця, 

що свідчать про згоду Споживача дотримуватися умов договору, без підписання письмового примірника 
Сторонами.

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими 
відходами, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у 
строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги), на підставі рішення виконавчого 
комітету Рішення виконавчого комітету Гірської сільської ради №76 від 02 квітня 2021року, згідно 
тарифам встановленим Рішенням виконавчого комітету Гірської сільської ради №121 від 19 травня 2021 
року «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами для 
Приватного підприємства «Наукове виробниче підприємство Гідроресурс» на території населених 
пунктів Гірської сільської ради та Договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами 
на території Гірської сільської територіальної громади, укладеного 07 квітня 2021 року між виконавчим 
комітетом Гірської сільської ради та Приватним підприємством «НПВ Гідроресурс».

1.2. Графік вивезення ТПВ
Гора

(контейнери)
Гора

(ідивідуальний
збір)

Ревне
(контейнери)

Мартусівка
(контейнери)

Затишне
(контейнери)

Понеділок Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ
Вівторок Вивезення ТПВ
Середа Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ
Четвер Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ
П’ятниця Вивезення ТПВ
Субота Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ
Неділя Вивезення ТПВ

2. Перелік послуг
2.1. Виконавець надає Споживачеві послуги з вивезення ТПВ контейнерною або безконтейнерною 
схемами.
2.2. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні 
контейнери, об’ємом 1.1 м \ що належать Виконавцю. Завантаження відходів с контейнерів 
здійснюється Виконавцем.

http://www.iaccbook.com/groups/120275953356256


2.3. Вивезення ТПВ здійснюються спеціалізованим автотранспортом Виконавця за вказаною адресою 
Споживача.
2.4. Під’їзд до місця збору відходів для спеціалізованого автотранспорту Виконавця, повинен бути 
безперешкодним в будь-яку пору року.
2.5. Тип та кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів 
визначаються Виконавцем на власний розсуд.
2.6. Вивезення ТПВ здійснюється Виконавцем з 8-00 до 20-00 години, у визначені графіком дні.
2.7. Виконавець надає Споживачу послуги з поводження з великогабаритними, ремонтними відходами, 
що входять до складу побутових. Для вивезення великогабаритних і ремонтних відходів 
використовується контейнери, для розташування яких органом місцевого самоврядування відповідно до 
вимог санітарно-епідеміологічного законодавства відводиться спеціальні майданчики з твердим 
покриттям.
2.8. Виконавець вивозить великогабаритні і ремонтні відходи за попередньою заявкою споживача, яка 
надається Виконавцю. Виконавцем не здійснюватиметься вивезення великогабаритних і ремонтних 
відходів, які залишені та/або знаходяться поза межами передбаченого для цього спеціального 
майданчика.
2.9. Для вивезення твердих відходів за безконтейнерною схемою Споживач зобов’язаний виставити у 
місцях, погоджених з Виконавцем, пакети з відходами. Пакети з відходами повинні бути щільно 
ув’язаними. Завантаження пакетів з відходами здійснюється Виконавцем. Виконавець вивозить тверді 
відходи за безконтейнерною схемою з 08:00 до 20:00 години.

3. Вимірювання обсягу та визначення якості послуг
3.1. Обсяг надання послуг з поводження з твердими, великогабаритними та ремонтними побутовими 
відходами розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених рішенням виконавчого комітету 
Гірської сільської ради. Норми надання послуг з вивезення ТПВ встановлюються і затверджуються 
виключно органами місцевого самоврядування.
3.2. У разі зміни норм, діючих на момент укладання цього Договору, Сторони домовились, що такі зміни 
поширюються і на умови цього Договору без узгодження між сторонами та внесення додаткових змін та 
застосовуються з моменту вступу в силу відповідного нормативного документу, яким затверджено 
новий норматив.
3.3. Якість послуг, що надаються за цим Договором повинна відповідати Законам України «Про 
відходи», «Про житлово-комунальні послуги», Постанові КМУ від 10.12.2008 №1070 «Про 
затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та інших нормативно-правових 
актів.

4. Ціна та порядок оплати послуг
4.1. Згідно з Рішенням виконавчого комітету Гірської сільської ради №121 від 19 травня 2021 року «Про 
встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами для Приватного 
підприємства «Наукове виробниче підприємство Гідроресурс» на території населених пунктів 
Гірської сільської ради, вартість послуг з поводження з побутовими відходами становить:___________

X» Послуга розрахункова норма Ціна (грн.)
1 збирання і вивезення твердій побутових відходів з урахуванням вартості 

утилізації з будинків приватного сектору
на 1 мешканця 

на 1 місяць
27,50

2. збирання і вивезення твердих побутових відходів з урахуванням вартості 
утилізації з багатоквартирних будинків

на 1 мешканця на 1 
місяць

15.50

3 збирання і вивезення великогабаритних побутових відходів з урахуванням 
вартості утилізації

1 м3 389.13

4 збирання і вивезення ремонтних (будівельних) побутових відходів 3 
урахуванням вартості утилізації

1 м3 302,00

4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
4.3. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше 5 календарних 
днів після вручення рахунку Споживачу, чи отримання такого рахунку на засоби зв’язку Споживача, які 
повідомлені Виконавцю належним чином. Можливе здійснення попередньої оплати вартості послуг.
4.4. Послуги оплачуються в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця, повідомлений 
Виконавцем у рахунку Споживачу.
4.5. Зміна вартості послуг (цін/тарифів) за цим договором відбувається на підставі змін чинного 
законодавства України чи прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифу на послугу, 
норм утворення ТПВ і узгодженню Сторонами договору не підлягають. У разі зміни цін/тарифів та



затвердження їх у встановленому законом порядку (рішення органів місцевого самоврядування), вони 
застосовуються Сторонами з дня їх офіційного вступу в силу (дня початку застосування). У разі зміни 
вартості послуг у період дії цього договору Виконавець доводить Споживачу нову вартість у 
розрахункових документах без внесення додаткових змін до цього договору стосовно строків їх введення 
та розмірів з моменту вступу в силу відповідного нормативного документу, яким затверджено нова 
вартість послуг. Причини і відповідні обгрунтування зміни вартості послуги доводяться Споживачу 
через публікацію на сайті Гірської сільської ради та/або на власній Інтернет-сторінці (веб-еайті).
4.6. Споживач, який має право на встановлені законодавством пільги з оплати послуг з вивезення 
побутових відходів, повідомляє Виконавця у письмовій заяві про своє право на пільгу з посиланням на 
відповідний нормативний акт, що регулює відповідні відносини.
4.7. У разі зміни кількості мешканців або тимчасової відсутності Споживача та/або членів його сім'ї, 
Виконавець здійснює перерахунок вартості послуги на підставі письмової заяви Споживача та 
документа, що підтверджує його їх відсутність -  довідки з місця тимчасового проживання, роботи, 
лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання, свідоцтва про смерть та 
ін. Перерахунок здійснюється з дати надання відповідних документів Споживачем. Перерахунку 
підлягає період, зазначений в такому документі (довідці), але в будь-якому разі такий перерахунок 
здійснюється в межах поточного календарного року.

5. Права та обов’язки Споживача
5.1. Споживач має право на:
5.1.1. 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;
5.1.2. Відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних виконавцем унаслідок ненадання або 
надання послуг не в повному обсязі;
5.1.3. Перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;
5.1.4 Надавати скарги, претензії щодо неякісного надання послуг протягом 3 (трьох) календарних днів 
з моменту виконання зобов'язання по вивозу ТПВ (якщо такі були дійсно зафіксовані і мають 
обгрунтоване підтвердження неякісного обслуговування);

5.2. Споживач зобов'язується:
5.2.1. Дотримуватись чинного законодавства, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, 
Правил благоустрою міста Василькова, Правил утримання житлових будинків та прибудинкових 
територій, правил пожежної безпеки та санітарних норм, інших нормативно -  правових актів;
5.2.2. Оплачувати в установлений договором термін надані йому послуги. У разі несвоєчасної оплати 
за надані послуги, відшкодувати Виконавцю судові витрати та витрати на правову допомогу щодо 
примусового стягнення боргу.
5.2.3. Забезпечити роздільне збирання побутових відходів.
5.2.4. Не викидати у відходи вибухонебезпечні, легкозаймисті, їдкі, отруйні, радіоактивні речовини, 
будівельні відходи, а також люмінесцентні лампи та елементи живлення.
5.2.5. Повідомити Виконавця про зміну кількості мешканців, які проживають у будинку, або зміну інших 
факторів, що впливають на накопичення відходів.
5.2.6. При наявності пільг, надати відповідні підтверджуючі документи. Після втрати права на пільги у 
десятиденний термін повідомити про це Виконавця.

6. Права та обов'язки Виконавця
6.1. Виконавець має право вимага ти від Споживача:
6.1.1. Дотримання чинного законодавства, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, 
Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, Правил благоустрою міста 
Василькова, правил пожежної безпеки та санітарних норм, інших нормативно -  правових актів;
6.1.2. Своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи встановлювати передбачену договором 
кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;
6.1.3. Вимагати від Споживача не розміщувати в контейнерах для накопичення ТПВ ремонтні і 
великогабаритні, рідкі відходи, а також листя, гілля, небезпечні відходи (батарейки, акумулятори, 
хімічні речовини, люмінесцентні лампи та ін.);



6.1.4. Вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених 
неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених 
Виконавцем;
6.1.5. Звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов Договору;
6.1.6. Отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта 
нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі Споживача.
6.1.7. Виконавець має право припинити надання послуг Споживачу у разі порушення ним взятих на 
себе зобов'язань по оплаті, до ліквідації заборгованості.

6.2. Виконавець зобов'язується:
6.2.1. 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, згідно з затвердженим графіком.
6.2.2. Погодити із споживачем місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх 
кількість, необхідну для збирання побутових;
6.2.3. Збирати і перевозити тверді відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;
6.2.4. Ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення через недотримання трафіку 
перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у 
спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.
6.2.5. Перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з побутовими 
відходами;
6.2.6. Надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати.
6.2.7. 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;
6.2.8. Зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів 
його сім'ї в порядку, встановленому цим договором.

7. Відповідальність сторін за невиконання умов Договору
7.1.Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України 
“Про житлово-комунальні послуги”.
7.2. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим Договором:
7.2.1. За несвоєчасне внесення плати за послуги споживач сплачує виконавцю пеню в розмірі 0,01 
відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення. При цьому 
загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування 
пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати 
за послугу відповідно до пункту 4.3. цього договору.
7.2.2. За приховування або несвоєчасне повідомлення про кількісний склад сім’ї, зміну місця реєстрації, 
зміну П.І.Б, що може вплинути на зміну оплати за договором;

При отриманні Виконавцем відомостей про кількісний склад проживаючих осіб, яке не збігається з 
відомостями, наданими Споживачем, Виконавець самостійно фіксує такі відомості склавши акт про 
встановлення кількості осіб, що тимчасово проживають в житловому приміщенні з врученням його копії 
власнику приміщення/будинку. З моменту складання акту, якщо його не оскаржено доказово власником, 
оплати за послуги буде розраховуватися виходячи з кількості осіб, встановлених актом. Відмова 
власника від отримання акту, неотримання його на пошті, повернення поштового отруєння за 
закінченням терміну зберігання є підставою для розрахунку плати за послуги відповідно до кількості 
проживаючих, встановлених актом.

Виконавець має право вимоги про відшкодування збитків, завданих бездіяльністю власника, шо не 
повідомив про кількість осіб фактично проживають у приміщенні/будинку.
7.2.3. Невиконання зобов'язань, визначених цим Договором і законом.

7.3. Виконавець несе відповідальність за:
7.3.1. Ненадання або надання не в повному обсязі Послуг, що призвело до заподіяння збитків майну 
Споживача;
7.3.2. Не виконання зобов'язань, визначених цим Договором і законом.
У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає 
виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.



Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 
1145 ‘‘Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких 
комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим 
договором про надання відповідних послуг”.
7.3.3. У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг виконавець сплачує споживачу неустойку 
(штраф, пеню) у розмірі 0,01 відсотка ціни послуг за договором за кожен окремий випадок.
7.4. Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому 
порядку.

8. Умови внесення змін до Договору
8.1. Внесення змін до цього договору за ініціативою Виконавця здійснюється шляхом доведення до 
відома Споживачів додаткової угоди у будь-який із нижченаведених способів: листом, оголошенням в 
засобах масової інформації в тому, числі в офіційних місцевих друкованих виданнях, по радіо, по 
телебаченню, шляхом опублікуванням інформації на офіційному сайті Гірської сільської ради та на 
інтернет-сторінці (\уеЬ -сайті) Виконавця.

9. Термін дії, умови зміни та припинення дії цього Договору. Інші умови.
9.1. Договір діє до 31.05.2026р. Згідно із ч.З ет. 631 ЦК України умови договору застосовуються до 
відносин між сторонами з 01.06.2021 року. Споживач не звільняється від оплати послуги, отриманих ним 
до приєднання до цього Договору.
9.2. Якщо виникне необхідність внести зміни до Договору, Виконавець зобов’язується розмістити 
повідомлення про такі зміни на своєї інтернет-сторінці, чи офіційному сайті органу місцевого 
самоврядування. У разі незгоди Споживача зі змінами, спір розв’язується в судовому порядку.
9.3. Якщо будь-яке положення Договору визнається судом незаконним, недійсним, то таке положення 
не буде чинним і повинно розглядатись Сторонами як таке, що не міститься в цьому Договорі, при цьому 
не спричиняючи цим недійсність будь-якого іншого положення Договору. Будь-яке положення 
Договору, яке визнане недійсним в частині чи в повній мірі, буде чинним в частині, яка не визнана 
недійсною. Сторони докладатимуть максимум зусиль для того, щоб замінити недійсне чи таке, шо не 
підлягає виконанню положення іншим, таким іцо підлягає виконанню та має найбільш близький зміст.
9.4. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його укладено;
припинено функції Виконавця щодо надання послуг з вивезення побутових відходів на певній 
території населеного пункту;
визначення на конкурсних засадах іншої юридичної особи, яка здійснюватиме вивезення 
побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на території 
Гірської сільської територіальної громади;
переходу права власності на житлове приміщення/ будинок до іншої особи; 
смерті фізичної особи -  Споживача;
прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - Виконавця, 
в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

10. Прикінцеві положення
10.1. Споживач підтверджує право Виконавця на обробку персональних даних та інші дії виключно для 
здійснення його повноважень у рамках цього Договору та Закону України «Про захист персональних 
даних» Закону.
10.2. Текст Договору постійно доступний в мережі Інтернет на за посиланням:
https://www.facebook.eom/groups/l 20275953356256
10.3. Телефони для споживачів 066 364 33 62, 097 932 39 85

Реквізити Виконавця:
01010, м. Київ, провулок Бутишева, 10, оф. 5. Код ЄДРПОУ 38151137
п/р ШАИ иА 043206490000026006052766065 МФО-320649 Приват банк 
Поштова адреса для листування: м. Обухів 08700 а/с З У)

ви г с  т и ч  е Ж т

Директор ОуП Труханова Ю.В.

https://www.facebook.eom/groups/l


Додаток 2 до 
директора ПП 
Гідроресурс»
01.09.2021р. № 10

01 вересня 2021 року
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

до Публічного договору з індивідуальним споживачем про надання послуг з поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів)

Приватне підприємство «Наукове виробниче підприємство Гідроресурс»

код ЄДРПОУ 38151137, розташоване за адресою: 01010, м. Київ, провулок Бутишева, 10, оф. 5

що визнано виконавцем послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів 
на території Гірської сільської ради Бориспільського району відповідно до Рішення виконавчого 
комітету Гірської сільської ради №76 від 02 квітня 2021 року, згідно тарифам встановленим Рішенням 
виконавчого комітету Гірської сільської ради №121 від 19 травня 2021 року «Про встановлення 
тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами для Приватного підприємства 
«Наукове виробниче підприємство Гідроресурс» на території населених пунктів 
Гірської сільської ради та Договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами на 
території Гірської сільської територіальної громади, укладеного 07 квітня 2021 року між 
виконавчим комітетом Гірської сільської ради та Приватним підприємством «НПВ Гідроресурс», 
пропонує до укладення Публічний договір від 20 серпня 2021 р. з індивідуальним споживачем про 
надання послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів)

Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 631, 633. 634, 641, 642 Цивільного 
кодексу України шляхом приєднання Споживача до умов цього договору згідно з заявою- 
приєднанням або шляхом вчинення Споживачем дій, які засвідчують його бажання укласти 
договір (фактичне користування послугою, оплата за надану послугу та ін.). А також свідчить про 
те, що Споживач розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Споживач не 
знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

Публікація даного Публічного договору в місцевих друкованих засобах масової інформації та/або 
його розміщення на Інтернет-сторінці виконавця та/або офіційному сайті Гірської міської 
територіальної громади за посиланнями:
httpsv'/'wwvv ■facgbook.com/groups/120275953356256 https://eora-rada.gov .на/
є публічною офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб, що проживають (зареєстровані) чи є 
власниками (співвласниками, користувачами) нерухомого майна у Гірській сільській 
територіальній громаді.

Директор Труханова Ю.В.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
з індивідуальним споживачем про надання послуг з поводження з побутовими відходами

(вивезення побутових відходів)
01 вересня 2021 року м. Київ

Приватне підприємство «Наукове виробниче підприємство Гідроресурс», далі - Виконавець, в 
особі Труханової Юлії Володимирівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

та власник (співвласник, користу вач) квартири в багатоквартирному житловому будинку або власник 
(співвласник, користувач) житла у будинку приватного сектору на території Гірської сільської 
територіальної громади, який прийняв (акцептував) дану пропозицію, далі - Споживач,

далі разом -  Сторони, а кожна окремо -  Сторона, уклали цей договір про надання послуг з поводження 
з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) (далі — Договір), адресований необмеженому

наказу
«НВП

від

https://eora-rada.gov


колу фізичних осіб що проживають (зареєстровані) і/або є власниками (співвласниками, 
користувачами) нерухомого майна у Гірській сільській територіальній громаді, який є офіційною 
публічною пропозицією (офертою) Виконавця укласти з будь-яким Споживачем Договір про надання 
послуг про надання послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення побхтових відходів).

Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепт}) Споживача на 
укладення Договор}’ в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору сторонами. 
Договір є публічним відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України та його умови є однаковими 
для всіх Споживачів. Договір опублікований на Інтернет-сторінці Виконавця та/або офіційному сайті 
Гірської сільської територіальної громади за адресами в Інтернеті: 
https:/Avww.faccbook.com/m'oups/l202.75933356256 https://gora-rada.go\ .ua;. Договір має юридичну 
силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, 
підписаному Сторонами.

Договір розроблено відповідно до Типового договору, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.12.2008р. N1070. У випадках, не передбачених договором, Сторони керуються чинним 
законодавством.

Споживач підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі 
шляхом акцептування.
Будь-яка з наступних дій вважається акцептом (прийняттям) цього договору: 

факт отримання послуг з поводження з побутовими відходами;
оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та у 

відповідності до ст. 9 Закон}’ України «Про житлово-комунальні послуги»;
письмова заява Споживача про прийняття умов цього Договору на адресу Виконавця, 

що свідчать про згоду Споживача дотримуватися умов договору, без підписання письмового 
примірника Сторонами.

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими 
відходами, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у 
строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги), на підставі рішення виконавчого 
комітету Рішення виконавчого комітету Гірської сільської ради №76 від 02 квітня 2021року. згідно 
тарифам встановленим Рішенням виконавчого комітету Гірської сільської ради №121 від 19 травня 2021 
року «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами для 
Приватного підприємства «Наукове виробниче підприємство Гідроресурс» на території населених 
пунктів Гірської сільської ради та Договору про надання послуг з поводження з побутовими 
відходами на території Гірської сільської територіальної громади, укладеного 07 квітня 2021 року між 
виконавчим комітетом Гірської сільської ради та  Приватним підприємством «НПВ Гідроресурс».

1.2. Графік вивезення ТПВ
Гора

(контейнери)
Гора

(ідивідуальний
збір)

Ревне
(контейнери)

Мартусівка
(контейнери)

Затишне
(контейнери)

Понеділок Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ
Вівторок Вивезення ТПВ
Середа Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ
Четвер Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ
П'ятниця Вивезення ТПВ
Субота Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ Вивезення ТПВ
Неділя Вивезення ТПВ

2. Перелік послуг
2.1. Виконавець надає Споживачеві послуги з вивезення ТПВ контейнерною або безконтейнерною 
схемами.
2.2. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні 
контейнери, об’ємом 1.1 м3, що належать Виконавцю. Завантаження відходів с контейнерів 
здійснюється Виконавцем.

https://gora-rada.go/.ua


2.3. Вивезення ТПВ здійснюються спеціалізованим автотранспортом Виконавця за вказаною адресою 
Споживача.
2.4. Під’їзд до місця збору відходів для спеціалізованого автотранспорту Виконавця, повинен бути 
безперешкодним в будь-яку пору року.
2.5. Тип та кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, необхідних для перевезення 
відходів визначаються Виконавцем на власний розсуд.
2.6. Вивезення ТПВ здійснюється Виконавцем з 8-00 до 20-00 години, у визначені графіком дні.
2.7. Виконавець надає Споживачу послуги з поводження з великогабаритними, ремонтними відходами, 
що входять до складу побутових. Для вивезення великогабаритних і ремонтних відходів 
використовується контейнери, для розташування яких органом місцевого самоврядування відповідно 
до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства відводиться спеціальні майданчики з твердим 
покриттям.
2.8. Виконавець вивозить великогабаритні і ремонтні відходи за попередньою заявкою споживача, яка 
надається Виконавцю. Виконавцем не здійснюватиметься вивезення великогабаритних і ремонтних 
відходів, які залишені та/або знаходяться поза межами передбаченого для цього спеціального 
майданчика.
2.9. Для вивезення твердих відходів за безконтейнерною схемою Споживач зобов’язаний виставити у 
місцях, погоджених з Виконавцем, пакети з відходами. Пакети з відходами повинні бути щільно 
ув'язаними. Завантаження пакетів з відходами здійснюється Виконавцем. Виконавець вивозить тверді 
відходи за безконтейнерною схемою з 08:00 до 20:00 години.

3. Вимірювання обсягу та визначення якості послуг
3.1. Обсяг надання послуг з поводження з твердими, великогабаритними та ремонтними побутовими 
відходами розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених рішенням виконавчого комітету 
Гірської сільської ради. Норми надання послуг з вивезення ТПВ встановлюються і затверджуються 
виключно органами місцевого самоврядування.
3.2. У разі зміни норм, діючих на момент укладання цього Договору, Сторони домовились, що такі 
зміни поширюються і на умови цього Договору без узгодження між сторонами та внесення додаткових 
змін та застосовуються з моменту вступу в силу відповідного нормативного документу, яким 
затверджено новий норматив.
3.3. Якість послуг, що надаються за цим Договором повинна відповідати Законам України «Про 
відходи», «Про житлово-комунальні послуги», Постанові КМУ від 10.12.2008 №1070 «Про 
затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та інших нормативно-правових 
актів.

4. Ціна та порядок оплати послуг
4.1. Згідно з Рішенням виконавчого комітету Гірської сільської ради №121 від 19 травня 2021 року «Про 
встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами для Приватного 
підприємства «Наукове виробниче підприємство Гідроресурс» на території населених пунктів 
Гірської сільської ради, вартість послуг з поводження з побутовими відходами становить:___________
№ Послуга розрахункова норма Ціна(грн.)
1 збирання і вивезення твердих побутових відходів з урахуванням вартості 

утилізації з будинків приватного сектору
на і мешканця 

на 1 місяць
27,50

2. збирання і вивезення твердих побутових відходів з урахуванням вартості 
утилізації з багатоквартирних будинків

на 1 мешканця на 1 
місяць

15.50

3 збирання і вивезення великогабаритних побутових відходів з урахуванням 
вартості утилізації

1 м3 389,13

4 збирання і вивезення ремонтних (будівельних) побутових відходів 3 
урахуванням вартості утилізації

1 м3 302,00

4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
4.3. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше 5 
календарних днів після вручення рахунку Споживачу, чи отримання такого рахунку на засоби зв’язку 
Споживача, які повідомлені Виконавцю належним чином. Можливе здійснення попередньої оплати 
вартості послуг.
4.4. Послуги оплачуються в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця, повідомлений 
Виконавцем у рахунку Споживачу.
4.5. Зміна вартості послуг (цін/тарифів) за цим договором відбувається на підставі змін чинного 
законодавства України чи прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифу на послугу,



норм утворення ТПВ і узгодженню Сторонами договору не підлягають. У разі зміни цін/тарифів та 
затвердження їх у встановленому законом порядку (рішення органів місцевого самоврядування), вони 
застосовуються Сторонами з дня їх офіційного вступу в силу (дня початку застосування). У разі зміни 
вартості послуг у період дії цього договору Виконавець доводить Споживачу нову вартість у 
розрахункових документах без внесення додаткових змін до цього договору стосовно строків їх 
введення та розмірів з моменту вступу в силу відповідного нормативного документу, яким 
затверджено нова вартість послуг. Причини і відповідні обґрунтування зміни вартості послуги 
доводяться Споживачу через публікацію на сайті Гірської сільської ради та/або на власній Інтернет- 
сторінці (веб-сайті).
4.6. Споживач, який має право на встановлені законодавством пільги з оплати послуг з вивезення 
побутових відходів, повідомляє Виконавця у письмовій заяві про своє право на пільгу з посиланням на 
відповідний нормативний акт, що регулює відповідні відносини.
4.7. У разі зміни кількості мешканців або тимчасової відсутності Споживача та/або членів його сім'ї. 
Виконавець здійснює перерахунок вартості послуги на підставі письмової заяви Споживача та 
документа, що підтверджує його/їх відсутність -  довідки з місця тимчасового проживання, роботи, 
лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання, свідоцтва про смерть 
та ін. Перерахунок здійснюється з дати надання відповідних документів Споживачем. Перерахунку 
підлягає період, зазначений в такому документі (довідці), але в будь-якому разі такий перерахунок 
здійснюється в межах поточного календарного року.

5. Права та обов’язки Споживача
5.1. Споживач має право на:
5.1.1. 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;
5.1.2. Відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних виконавцем унаслідок ненадання або 
надання послуг не в повному обсязі;
5.1.3. Перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;
5.1.4 Надавати скарги, претензії щодо неякісного надання послуг протягом 3 (трьох) календарних днів 
з моменту виконання зобов'язання по вивозу ТПВ (якщо такі були дійсно зафіксовані і мають 
обґрунтоване підтвердження неякісного обслуговування);

5.2. Споживач зобов'язується:
5.2.1. Дотримуватись чинного законодавства, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, 
Правил благоустрою міста Василькова. Правил утримання житлових будинків та прибудинкових 
територій, правил пожежної безпеки та санітарних норм, інших нормативно -  правових актів:
5.2.2. Оплачувати в установлений договором термін надані йому послуги. У разі несвоєчасної оплати 
за надані послуги, відшкодувати Виконавцю судові витрати та витрати на правову допомогу щодо 
примусового стягнення боргу.
5.2.3. Забезпечити роздільне збирання побутових відходів.
5.2.4. Не викидати у відходи вибухонебезпечні, легкозаймисті. їдкі, отруйні, радіоактивні речовини, 
будівельні відходи, а також люмінесцентні лампи та елементи живлення.
5.2.5. Повідомити Виконавця про зміну кількості мешканців, які проживають у будинку, або зміну 
інших факторів, що впливають на накопичення відходів.
5.2.6. При наявності пільг, надати відповідні підтверджуючі документи. Після втрати права на пільги у 
десятиденний термін повідомити про це Виконавця.

6. Права та обов'язки Виконавця
6.1. Виконавець має право вимагати від Споживача:
6.1.1. Дотримання чинного законодавства, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, 
Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій. Правил благоустрою міста 
Василькова, правил пожежної безпеки та санітарних норм, інших нормативно -  правових актів;
6.1.2. Своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи встановлювати передбачену договором 
кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;
6.1.3. Вимагати від Споживача не розміщувати в контейнерах для накопичення ТПВ ремонтні і 
великогабаритні, рідкі відходи, а також листя, гілля, небезпечні відходи (батарейки, акумулятори, 
хімічні речовини, люмінесцентні лампи та ін.);



6.1.4. Вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених 
неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених 
Виконавцем;
6.1.5. Звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов Договору;
6.1.6. Отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла (іншого 
об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі Споживача.
6.1.7. Виконавець має право припинити надання послуг Споживачу у разі порушення ним взятих на 
себе зобов'язань по оплаті, до ліквідації заборгованості.

6.2. Виконавець зобов'язується:
6.2.1. 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, згідно з затвердженим графіком.
6.2.2. Погодити із споживачем місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх 
кількість, необхідну для збирання побутових;
6.2.3. Збирати і перевозити тверді відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;
6.2.4. Ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення через недотримання графіку 
перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у 
спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.
6.2.5. Перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з побутовими 
відходами;
6.2.6. Надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати.
6.2.7. 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;
6.2.8. Зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів 
його сім'ї в порядку7, встановленому цим договором.

7. Відповідальність сторін за невиконання умов Договору
7.1.Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України 
"Про житлово-комунальні послуги”.
7.2. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим Договором:
7.2.1. За несвоєчасне внесення плати за послуги споживач сплачує виконавцю пеню в розмірі 0,01 
відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення. При цьому 
загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. 
Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку 
внесення плати за послугу відповідно до пункту 4.3. цього договору.
7.2.2. За приховування або несвоєчасне повідомлення про кількісний склад сім’ї, зміну місця 
реєстрації, зміну П.І.Б, що може вплинути на зміну оплати за договором;

При отриманні Виконавцем відомостей про кількісний склад проживаючих осіб, яке не збігається 
з відомостями, наданими Споживачем, Виконавець самостійно фіксує такі відомості склавши акт про 
встановлення кількості осіб, що тимчасово проживають в житловому приміщенні з врученням його 
копії власнику приміщення/будинку. З моменту складання акту, якщо його не оскаржено доказово 
власником, оплати за послуги буде розраховуватися виходячи з кількості осіб, встановлених актом. 
Відмова власника від отримання акту, неотримання його на пошті, повернення поштового отруєння за 
закінченням терміну зберігання є підставою для розрахунку плати за послуги відповідно до кількості 
проживаючих, встановлених актом.

Виконавець має право вимоги про відшкодування збитків, завданих бездіяльністю власника, що не 
повідомив про кількість осіб фактично проживають у приміщенні/будинку.
7.2.3. Невиконання зобов'язань, визначених цим Договором і законом.

7.3. Виконавець несе відповідальність за:
7.3.1. Ненадання або надання не в повному обсязі Послуг, що призвело до заподіяння збитків майну7 
Споживача;
7.3.2. Не виконання зобов'язань, визначених цим Договором і законом.
У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає 
виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.



Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. 
№ 1145 "Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких 
комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим 
договором про надання відповідних послуг”.
7.3.3. У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг виконавець сплачує споживачу 
неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 відсотка ціни послуг за договором за кожен окремий випадок.
7.4. Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому 
порядку.

8. Умови внесення змін до Договору
8.1. Внесення змін до цього договору за ініціативою Виконавця здійснюється шляхом доведення до 
відома Споживачів додаткової угоди у будь-який із нижченаведених способів: листом, оголошенням в 
засобах масової інформації в тому, числі в офіційних місцевих друкованих виданнях, по радіо, по 
телебаченню, шляхом опублікуванням інформації на офіційному сайті Гірської сільської ради та на 
інтернет-сторінці (\\еЬ -сайті) Виконавця.

9. Термін дії, умови зміни та припинення дії цього Договору. Інші умови.
9.1. Договір діє до 31.05.2026р. Згідно із ч.З ст. 631 ЦК України умови договору застосовуються до 
відносин між сторонами з 01.06.202 Іроку. Споживач не звільняється від оплати послуги, отриманих 
ним до приєднання до цього Договору.
9.2. Якщо виникне необхідність внести зміни до Договору, Виконавець зобов'язується розмістити 
повідомлення про такі зміни на своєї інтернет-сторінці, чи офіційному сайті органу місцевого 
самоврядування. У разі незгоди Споживача зі змінами, спір розв'язується в судовому порядку.
9.3. Якщо будь-яке положення Договору визнається судом незаконним, недійсним, то таке положення 
не буде чинним і повинно розглядатись Сторонами як таке, що не міститься в цьому Договорі, при 
цьому не спричиняючи цим недійсність будь-якого іншого положення Договору. Будь-яке положення 
Договору, яке визнане недійсним в частині чи в повній мірі, буде чинним в частині, яка не визнана 
недійсною. Сторони докладатимуть максимум зусиль для того, щоб замінити недійсне чи таке, що не 
підлягає виконанню положення іншим, таким що підлягає виконанню та має найбільш близький зміст.
9.4. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його укладено:
припинено функції Виконавця щодо надання послуг з вивезення побутових відходів на певній 
території населеного пункту;
визначення на конкурсних засадах іншої юридичної особи, яка здійснюватиме вивезення 
побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на території 
Гірської сільської територіальної громади;
переходу права власності на житлове приміщення/ будинок до іншої особи; 
смерті фізичної особи -  Споживача;
прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - Виконавця, 
в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

10. Прикінцеві положення
10.1. Споживач підтверджує право Виконавця на обробку персональних даних та інші дії виключно 
для здійснення його повноважень у рамках цього Договору та Закону України «Про захист 
персональних даних» Закону.
10.2. Текст Договору постійно доступний в мережі Інтернет на за посиланням:
ІцШ8:/Ау\\\\.ІасеЬоок.сот/агоцр5/1202 73953356236
10.3. Телефони для споживачів 066 364 33 62, 097 932 39 85

Реквізити Виконавця:
01010, м. Київ, провулок Бутишева, 10, оф. 5. Код ЄДРПОУ 38151137 
п/р ІВАИ ІІА 043206490000026006052766065 МФО 320649 Приват банк 
Поштова адреса для листування: м. Обухів 08700 а/с/32/

[ р  І'пі/дП1 •-
Директор ц !' Труханова Ю.В.



Шановні жителі Гірської сільської територіальної громади.

Рішенням виконавчого комітету Гірської сільської ради №76 від 02 квітня 2021року приватне 
підприємство «НВП Гідроресурс» визнано переможцем конкурсу з визначення виконавця послуг з 
вивезення побутових відходів на території Гірської сільської територіальної громади. За 
результатами конкурсу укладено відповідний договір між з виконавчим комітетом Гірської 
сільської ради і ПП «НВП Гідроресурс», яким визначено об'єкти, з території яких переможцем 
конкурсу вивозяться відходи. Це території Гірської сільської територіальної громади.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 12, п. 1, 5 ч.2 ст.7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", 
надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних 
засадах. Індивідуальний споживач зобов'язаний: укладати договори про надання житлово- 
комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом; оплачувати надані житлово- 
комунальні послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, 
встановлені відповідними договорами. Договори про надання житлово-комунальних послуг 
укладаються відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів У країни.

Відповідно до ч. 2. ст. 35-1 Закону України «Про відходи», п.З Правил надання послуг з вивезення 
побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. 
N 1070 власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі джерел утворення побутових 
відходів, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем 
п о с л у г  на вивезення твердих побутових відходів та здійснюють оплату таких п о с л у г . Договір про 
надання послуг укладається відповідно до типового договору.

Відсутність договору на вивезення твердих побутових відходів у фізичної особи є порушенням 
Законів «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів» 
тягне за собою адміністративну відповідальність за ст. 152 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, порушення правил у сфері благоустрою населених пунктів тягне за собою 
накладення штрафу від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 340 до 1360 
грн).

Необхідність укладення договорів між індивідуальними споживачами і ПП «НВП Гідроресурс» 
залишається актуальною. Проте, незважаючи на послаблення карантину , протиепідемічні заходи і 
обмеження не скасовані, психологічний чинник (страх заразитись на COVID-19) не зник. Все це 
значно стримує особисті контакти споживачів з ПП «НВП Гідроресурс». Тому ПП «НВП 
Гідроресурс» прийняло рішення про подальшу зміну формату договору з індивідуальними 
споживачами на публічний.

В подальшому з індивідуальними споживачами Гірської сільської територіальної громади 
укладатиметься Публічний договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з поводження 
з побутовими відходами (з вивезення побутових відходів). Цей договір укладається сторонами з 
урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання споживача 
до умов цього договору згідно з заявою-приєднанням або шляхом вчинення споживачем дій, які 
засвідчують його бажання укласти договір (фактичне користування послугою, оплата за надану 
послугу та ін.).

Публікація даного Публічного договору в місцевих друкованих засобах масової інформації та/або 
його розміщення на Інтернет-сторінці виконавця є публічною офертою (пропозицією) на адресу 
фізичних осіб, що проживають (зареєстровані) чи є власниками (співвласниками, користувачами) 
нерухомого майна на території Васильківської міської територіальної громади.

З дати публікації Публічного договору кожний індивідуальний споживач буде користуватись 
послугами з поводження з побутовими відходами без підписання окремого договору і оплачувати 
їх повністю чи частково, скориставшись пільгами.

Надаємо відповіді на типові питання, що виникають з цього приводу.

Що таке Публічний договір?
Публічний договір -  це договір зі споживачем на надання йому будь-якої послуги, а 

публічність дає право на укладання цього договору відразу з усіма споживачами конкретної послуги



без підписання письмового примірника Сторонами. Така форма укладання публічного договору 
передбачена законодавством, зокрема ч.З ст.205, ст.ст. 633. 634. 641. 642 Цивільного Кодексу 
У країни. В даному випадку між жителями Гірської сільської територіальної громади та ГІП «НВП 
Пдроресурс» укладається договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами (з 
вивезення побутових відходів).

Публічний договір, це дуже поширена форма відносин між виробником послуги і 
користувачем. Наприклад: -  ми користуємося послугами громадського транспорту. Ми не 
укладаємо договір кожен раз коли нам потрібно їхати. Це тому, що перевізник взяв на себе публічні 
зобов’язання також, наприклад, перукарні, магазини, заклади харчування де ми просто отримуємо 
послугу і розраховуємося за неї.

В процесі життєдіяльності сміття продукує кожен житель. Наше підприємство надає 
послугу всім мешканцям Гірської сільської територіальної громади. Відповідно і сплачувати мають 
всі. Оплата проводиться на підставі отриманих рахунків. Громадяни пільгових категорій повинні 
надати нашому підприємству документи, що підтверджують право на пільгу і звернутись у районне 
управління соціального захисту населення.

Досить часто громадяни стверджують, що вони взагалі не залишають сміття і що його у  них 
просто немає

Але твердження, що у сучасній приватній садибі взагалі не утворюються тверді побутові 
відходи, не витримує критики. Так, у приватній садибі більші можливості щодо утилізації 
органічних відходів (від городу, саду, кухні, тваринництва). Це все можна скласти на компостну 
купу і незабаром використати як добриво. Але немає можливості безпечної утилізації на місці 
безлічі побутових відходів: від пакувальної тари, зокрема полімерної, пляшок, засобів гігієни, 
електроніки, електротехніки, відходів від ремонтних робіт із застосуванням синтетичних сполук у 
будівельних матеріалах, фарба . піна тощо... Усе це не можливо безпечно утилізувати у садибі. 
Тобто доволі велику частину побутових відходів доводиться вивозити із садиби для переробки і 
утилізації. Більш за все, це сміття просто викидається десь у канаві, на стихійному сміттєзвалищі, у 
парках, скверах і навіть на кладовищах, за межами селища у полях та лісах. Як правило, 
«організаторами» стихійних сміттєзвалищ в переважній більшості є недобросовісні громадяни, 
котрі не бажають укладати договори на вивезення відходів та сплачувати за вивезення. Тому уздовж 
наших доріг, річок, в інших місцях загального користування замість соковитого різнотрав’я 
«квітують» купи різного непотребу, викинуті горе-господарями.

Також деякі жителі стверджують : «я все спалюю», «я все закопую» та подібне...
Так от -  існує доволі багато речовин, які в принципі не можна ані спалювати, ані 

закопувати, ані викидати просто неба. Спалювання такого роду сміття, є дуже небезпечним для 
оточуючих, так як у повітря викидається про цьому дуже багато небезпечних для життя людини 
речовин. Потім цім повітрям дихають всі жителі селища і що найстрашніше -  діти. Це є грубим 
порушенням законодавства України. Те ж саме стосується і закопування сміття у себе на ділянці. Не 
одна розсудлива людина не буде отруювати землю і грунтові води собі та сусідам шляхом такого 
роду "утилізації"’ . Тому знову ж таки це сміття кудись просто викидається.

Дехто вважає, що достатньо викинути сміття від приватного до.могосподарства до урни на 
території селища, або вночі підкинути сусідам у  контейнер багатоквартирного будинку чи 
просто виставити мішки на вулиці по маршруту руху сміттєвоза і це все безкоштовно.

Але ж сміття потрібно зібрати і завантажити до сміттєзбиральної машини та вивезти до 
полігону ТПВ. Безкоштовно не поїде жодна машина потрібно пальне, працівники теж 
безкоштовно працювати не будуть. Крім того підприємство платить екологічний податок державі та 
багато інших витрат. Тому висновок один -  безкоштовне вивезення та утилізація сміття, 
неможливе.

Тепер про відповідальність індивідуальних споживачів
Відсутність сплати згідно Публічного договору за вивіз та утилізацію сміття із 

спеціалізованими організаціями є п ор уш ен н ям, за яке настає відповідальність згідно Кодексу 
України про адміністративні правбпор\щення да тягне за собою штрафні санкції.

Наголошуємо, що після укладання публічного договору вваж ається
завершеною.


