
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 
про надання послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів 
с. Стрілків                                                                             « 01»  квітня  2017 р. 

         ФОП Колега Мар’яна Ігорівна, що діє на підставі Державної реєстрації (далі - Виконавець), з однієї сторони, і   
_____________________ власник ( орендар, наймач) будинку ( квартири)   в селах Жидачівського району, Львівської 

області,  де ФОП «Колега М.І.» визнано Виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів (далі - Споживач) і 
забезпечується послугою вивезення побутових відходів,  з другої сторони, уклали цей Публічний договір про наступне:  
1. Предмет Договору  

1.1. Споживач доручає виконати та оплачує, а Виконавець, керуючись вимогами чинного законодавства про відходи, 
діючих санітарних правил утримання території населених пунктів, правил надання послуг із збирання та вивезення 
побутових відходів, ст.ст. 633,642 Цивільного кодексу України. Інших нормативних, розпорядчих  та регуляторних актів,  
надає Споживачу послуги з вивезення побутових відходів. 

1.2. Даний Договір  публічно доводиться до відома усіх Споживачів шляхом його публікації у офіційному друкованому 
засобі масової інформації – Народний часопис «Новий час» та/ або іншим доступним засобом. Текст Договору 
доступний Споживачам в мережі Інтернет на Офіційному сайті Жидачівської районної адміністрації 
(http://zhydachivrda.org.ua) 
2. Перелік та вартість послуг 

2.1. Виконавець надає Споживачеві послуги з вивезення побутових відходів. 
2.2. Послуги з вивезення побутових відходів надаються за контейнерною та безконтейнерною схемами. 
2.3. Для вивезення побутових відходів Споживача Виконавець надає спеціально обладнаний автомобіль (сміттєвоз) за 
адресою та в час, визначений графіком  вивезення відповідно до п.2.4 даного договору. 
2.4. Побутові відходи вивозяться Виконавцем планово-регуляторним способом, виключно на підставі графіку та схеми 
вивезення погоджених відповідним органом місцевого самоврядування за нижченаведеною формою. 

Населений пункт  (села) Дні тижня місяця Час вивезення 
години 

Заріччя, Мижиріччя, Дем’янка Надністрянська, Дем’янка Лісова 1-й , 3-й понеділок з 08 до 17 

Облазниця, Н.Село, Жирівське, Корнелівка, Махлинець, Антонівка, 
Мазурівка, Любша 

1-ша, 3- я середа з 08 до 17 

Гніздичів, Покрівці, Лівчиці, Ганівці, Руда 1-й, 3-й четвер з 08 до 17 
Тейсарів, Вільхівці, Туради, Іванівці, В.Гніздичівська, Пчани 2-й, 4-й понеділок з 08 до 17 
Млиниська,Смогів,Бережниця, Рогізно,Загурщина,Заболотівці,Журавків 2-а, 4-а  п’ятниця    з 08 до 17 
Сулятичі,Крехів,Сидорівка,Володимирці,Подорожне,Маринка, Заграбівка 4-а середа з 08 до 17 

2.5. Завантаження відходів здійснюється Виконавцем. 
2.6.Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення побутових 
відходів, визначаються Виконавцем. 
2.7.Вартість послуг визначається тарифом, погодженим відповідним органом місцевого самоврядування та 
розраховується виходячи з кількості мешканців, зареєстрованих за даною адресою, та становить 10,00 грн. з одного 
мешканця на місяць.  
2.8..Споживач  оплачує  Виконавцю за  вивіз  твердих  побутових відходів  згідно квитанції. Квитанція, складена 
на підставі цього Договору, є свідченням фактичного надання Послуг та є підставою для оплати. 
2.9. При зміні вартості палива, збільшення розміру мінімальної заробітної плати, збільшення вартості послуг 
сміттєзвалища буде проводитись коригування вартості послуг.               
3.0. В місцях, де не встановлені контейнери, вивезення твердих відходів здійснюється за безконтейнерною схемою. 
При цьому споживач зобов’язаний з 7.00 до 8.30 години виставити закриті ємності з відходами ( мішки) місткістю не 
більше 0,12 куб. метра біля житлового будинку (земельної ділянки), в місцях де немає розвороту та проїзду для 
сміттєвоза споживач зобов’язаний доставити ємкість з відходами до проїзної частини дороги ; 
3. Вимірювання обсягу та визначення якості послуг  

3.1. Обсяг надання послуг розраховується виконавцем на підставі норм, затверджених рішенням відповідної сільської 
ради, а також відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070. 

3.2. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно з Правилами надання послуг з вивезення побутових 
відходів.  
4. Оплата послуг 

4.1.  Розрахунковим періодом є квартальний місяць. 
4.2. Оплата послуг здійснюється  щоквартально. Платежі вносяться не пізніше ніж до 20 числа періоду, що настає за 
розрахунковим. 
4.3. Послуги оплачуються в безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця:  

р / р № 26004053823439 у ПАТ  КБ « Приватбанк», МФО 325321, ІПН 3204204283 в відділенні Укрпошти, Ощадбанку 

або відділенні банківської установи, система Приват24. 
4.4. У разі потреби виконавець здійснює перерахунок вартості фактично наданих послуг та повідомляє споживачеві 
про його результати в строк, встановлений законодавством України. 
4.5. У разі зміни вартості послуги Виконавець повідомляє не пізніше ніж за 15 днів про це Споживачеві із зазначенням 
причин і відповідних обґрунтувань.  
4.6. За наявності пільг, передбачених законодавчими актами, споживач подає виконавцю письмову заяву з 
документами, що підтверджують право на отримання пільги. Споживач для отримання субсидій звертається у відділ 
Соціального захисту населення. 
4.7. Відсутність сплати згідно Публічного Договору за вивіз сміття із спеціалізованою організацією є 
порушенням, за яке настає відповідальність згідно Кодексу України про адміністративне правопорушення та 
тягне за собою штраф на громадян від 340 грн. до 1360 грн. 
5.Права та обов’язки споживача 
5.1. 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) усунення Виконавцем недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача; 

http://zhydachivrda.org.ua/


3) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача та  / або членів сім’ї на підставі письмової заяви 

і документа, що підтверджує його відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, 
проходження військової служби чи відбування покарання). 
5.2. Споживач зобов’язується: 

1) оплачувати в установлений Договором строк надані йому послуги з вивезення відходів; 
2) сприяти виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим Договором; 
3) не перешкоджати вільному доступу виконавця до місць розташування контейнерних майданчиків; 
4) забезпечити належне збирання та зберігання відходів. 
5) не допускати завантаження в автомобіль Виконавця великогабаритних предметів, будівельних відходів, 
вибухонебезпечних, легкозаймистих, їдких, отруйних та радіоактивних речовин, опалого листя; 
6) в разі зміни кількості зареєстрованих  осіб, Споживач повинен протягом 10 днів письмово сповістити про це 
Виконавця, з наданням підтверджуючих документів. 
6.Права та обов’язки Виконавця  
6.1. Виконавець має право вимагати від споживача: 

1) споживач зобов’язаний доставити ємкість з відходами до проїзної частини дороги в місцях де немає розвороту та 
проїзду для сміттєвоза ; 
2) своєчасно збирати  та належним чином перевозити відходи; 
3) забезпечувати збирання побутових відходів, відповідно до вимог чинного законодавства; 
4) має право на опрацювання персональних даних споживача, необхідних для надання послуг.  
6.2. 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) збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами; 
3) перевозити відходи на Стрийське сміттєзвалище; 
4) надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення 
відходів;                                                                                                                                                                                        

5) зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності споживача та  / або членів його сім’ї на підставі його 

письмової заяви та документа, що підтверджує його  / їх відсутність  

7.Відповідальність сторін за невиконання умов Договору 

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. 
 Виконавець несе відповідальність за: 
1) невиконання зобов’язань, визначених цим Договором і законом.  
8.Форс-мажорні обставини 

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних 
ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги 
відповідно до умов цього Договору.  
8.2. При несприятливих погодніх умовах (туман,буревії, штормове попередження, ожеледь, снігові замети і.т.і), за яких 
забороняється чи обмежується рух транспортних засобів, термін виконання зобов’язань по цьому договору 
подовжується на термін дії вищезазначених обставин. 
9. Порядок укладення та строк дії цього Договору 

9.1. Цей Договір є підставою для появи публічно-правових взаємовідносин ФОП Колега М.І. з усіма без винятку 
Споживачами, які підпадають під цю категорію (згідно преамбули даного Договору).  
9.2. Згідно ч.2 ст.642 ЦК України оплата послуг з вивезення твердих побутових відходів є прийняттям Споживачем 
публічної пропозиції ФОП Колега М.І. про укладення цього Договору.  
9.3. Для Споживачів, які у майбутньому мають намір користуватися послугами ФОП Колега М.І.  за цим Договором, 
Договір набуває чинності з дати першої оплати за надані послуги. Окрім того, Споживачі можуть  подати письмову 
заяву про приєднання до даного Договору з метою вивезення твердих побутових відходів Споживача. Разом із заявою 
додаються: 

а) документ, що посвідчує особу Споживача та його місце проживання за даною адресою; 
б) довідка про присвоєння ідентифікаційного коду Споживача (за наявності); 
в) документ, що підтверджує право на пільги (за наявності). 

У разі подання Споживачем вищезазначеної заяви Договір набуває чинності з дати подачі такої заяви.  
9.4. Зміни, що вносяться з ініціативи Виконавця підлягають офіційному оприлюдненню згідно пункту 1.2. цього 
Договору. 
9.5.  Цей Договір укладається зг. п. 3 ст. 205. ст. ст. 633,642,643 Цивільного кодексу України та набуває чинності з  
01 квітня 2017 року і діє до повного виконання обов’язків Сторонами та вважається щорічно продовженим,  якщо жодна 
із Сторін не повідомить іншу про протилежне. 
10. Місцезнаходження та реквізити Виконавця 

ФОП Колега Мар’яна Ігорівна 
Місцезнаходження: 82460, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Стрілків, вул. Горішня,30 (заїзд  з с. Фалиш) 
Поштова адреса: 82400, Львівська обл.., м. Стрий, вул. Заньковецької,23 
р/р 26004053823439 в  ПАТ КБ  „Приватбанк» МФО 325321 
ІПН 3204204283  Тел/факс (03245) 32-584 

       ФОП__________________ М.І. Колега                                                        
                   М.П. 

 


