ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
до Публічного договору про надання послуг з захоронення побутових відходів
Загальні положення
Комунальне підприємство «ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ» Вараської міської
ради, яке розташоване за адресою: місто Вараш, мікрорайон Будівельників, будинок 25-В,
є виконавцем послуг з захоронення твердих побутових відходів (далі – Виконавець),
пропонує фізичним, юридичним особам, які є власниками (співвласниками,
користувачами) нерухомого майна, або за згодою власника іншим особам, які
користуються об’єктом нерухомого майна (далі – Замовник) отримувати послуги з
поводження з побутовими відходами (захоронення твердих побутових відходів) шляхом
приєднання до Публічного договору про надання послуг з захоронення твердих побутових
відходів.
Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642
Цивільного кодексу України шляхом надання повної та безумовної згоди Замовника на
укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору
Сторонами.
Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в
повному обсязі шляхом акцептування. Акцептом вважається вчинення Замовником дій, які
засвідчують його бажання укласти договір (фактичне користування послугою, оплата за
надану послугу, письмове повідомлення Виконавця про прийняття умов цього Договору та
ін.).
Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та
безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на послуги та всіх додатків, які є
невід’ємними частинами Договору.
Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей
Договір, а також не вправі користуватися Послугами відповідно за цим Договором.
Розміщення даного Публічного договору на офіційному веб-сайті Вараської міської
ради за електронною адресою: http://varash-rada.gov.ua/ - є публічною офертою
(пропозицією).
Директор КП «ВТВК» ВМР

Юрій ТРАЧУК

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з захороненнятвердих побутових відходів
м.Вараш

01.10.2021р.

Комунальне підприємство «ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ» Вараської міської
ради, в особі директора Трачука Юрія Миколайовича, який діє на підставі Статуту (далі –
Виконавець), з однієї сторони, та (співвласник,користувач) квартири в багатоквартирному
житловому будинку або власник (співвласник, користувач) одноквартирного житлового
будинку приватного сектору (далі – Замовник), з другої сторони, уклали цей договір (далі
– Договір) про нижченаведене.
Предмет договору
1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання надати Замовнику
послугу із захоронення твердих побутових відходів (далі – послуга) на полігоні ТПВ (далі
– полігон).
2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи
удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
Умови надання послуг
3.Послуга надається Виконавцем на полігоні ТПВ.
4.Доставка до полігону (до місця зважування ТПВ) здійснюється транспортним
засобом Замовника.
5. Обсяг відходів, доставлених Замовником на полігон, визначається уповноваженим
представником Виконавця та зазначається у журналі реєстрації обліку ТПВ.
Одиницею виміру обсягу наданої послуги є кубічний метр.
6. Виконавець має право відмовитись надавати послугу у разі:
- змішування відходів з іншими видами відходів;
- завезення відходів рослинного походження (опале листя, трава, гілки, дерева тощо);
- завезення промислових та будівельних відходів;
- завезення небезпечних відходів (легкозаймистих, вибухонебезпечних, їдких,
отруйних, радіоактивних речовин, тварин тощо);
- ввезення інших речовин, що заборонені для захоронення на полігонах твердих
побутових відходів,згідно чинного законодавства України.
7. Замовник гарантує відсутність перелічених в п.6 даного Договору відходів, в тих
відходах, що привезені ним для захоронення.
Обсяг, вартість надання послугта порядок розрахунків
8. Згідно з рішенням виконавчого комітету Вараської міської ради від 23 лютого
2021р.
№40 «Про встановлення тарифу на послугу з поводження з побутовими відходами
(вивезення ТПВ та захоронення ТПВ) для КМКП» тариф на послугу з захоронення
твердих побутових відходів на момент укладання цього договору становить 43,50 гривень
за 1 куб. метр з ПДВ.
9. У разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про зміну тарифу
на послугу виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення його у дію,

повідомляє про це Замовника із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань у засобах
масової інформації або на офіційному сайті Вараської міської ради.
У разі зміни тарифу протягом строку дії договору новий тариф застосовується з
моменту його введення в дію без внесення додаткових змін до договору.
10. Фактичний обсяг відходів визначається уповноваженим представником
Виконавця та зазначається у журналі реєстрації обліку ТПВ.
11. Замовник вносить плату Виконавцю за надану послугу, що розраховується
виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу та фактичного обсягу наданої
послуги, на рахунок Виконавця за допомогою електронного сервісу оплати (QR – код)
перед прийомом ТПВ на захоронення.
Права та обов’язки замовника
12. Замовник має право на:
1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і
умовами договору;
2) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціну/тариф на
послугу із захоронення твердих побутових відходів, структуру ціни/тарифу, норми надання
послуг, порядок надання послуг. Така інформація надається засобами зв’язку, зазначеними
в розділі «Реквізити виконавця» цього договору, у строк, визначений Законом України
«Про доступ до публічної інформації»;
3) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом п’яти
робочих днів з моменту звернення замовника;
4) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання
послуг.
13. Замовник зобов’язується:
1) не доставляти на полігон відходи зазначені в п.6 даного Договору;
2) доставляти тверді побутові відходи до полігону (до місця зважування ТПВ) своїми
силами та транспортними засобами;
3)своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з
отриманням послуги, що виникли з його вини;
4) оплачувати в установлений договором строк надану йому послугу;
5) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;
6) забезпечити роздільне збирання побутових відходів.
Права та обов’язки виконавця
14. Виконавець має право:
1) вимагати від замовника забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;
2) не приймати відходи для захоронення, якщо Замовником не дотримано п.7 даного
Договору.
3) вимагати від замовника проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення
виявлених неполадок, що виникли з вини замовника, або відшкодування вартості таких
робіт, проведених виконавцем.
15. Виконавець зобов’язується:
1) дотримуватись вимог екологічних норм, санітарних правил, правил пожежної

безпеки, правил експлуатації полігону ТПВ;
2) забезпечувати своєчасність надання і відповідну якість послуг згідно із
законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору;
3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку
необхідну інформацію про ціну/тариф, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг;
4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги замовника і
проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання
не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках,
визначених договором;
5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені
законодавством;
6) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок,
пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;
7) інформувати Замовника про намір зміни тарифу на послугу з захоронення твердих
побутових відходів;
Відповідальність сторін за порушення договору
16. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони
несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства.
Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26
Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.
Форс-мажорні обставини
17. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове
невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форсмажорних обставин.
18. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в
результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають
пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії,
страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами
тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати
або іншого компетентного органу.
Строк дії договору, порядок і умови внесення
до нього змін,продовження його дії
19. Даний Договір укладено з урахуванням вимог ст.ст. 633,634,641,642 ЦКУ без
підписання письмового примірника.
20. Цей договір набирає чинності з дня акцептування його замовником і діє протягом
одного року з дати набрання чинності.
21. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не
повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається
продовженим на черговий однорічний строк.
22. Дія договору припиняється у разі:
закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про
відмову від договору відповідно до пункту 21 цього договору;
прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - Замовника (Виконавця) або

визнання його банкрутом.
23. Дія договору припиняється шляхом розірвання за:
взаємною згодою сторін;
рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору
другою стороною.
Зобов’язання припиняються з моменту досягнення Сторонами домовленості про
розірвання договору.
24. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання
зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними.
Прикінцеві положення
25. Виконавець здійснює прийом відходів на полігоні ТПВ відповідно до такого
графіку:
- понеділок - п’ятниця – з 07.00 год. до 20.00 год.;
- субота – з 08.00 год. до 14.00 год.
26. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони
не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.
27.Повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором,
Замовник надсилає Виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити
виконавця» цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та
інформацію, що передбачені цим договором на поштову адресу нерухомого майна
споживача, або іншими засобами зв’язку, зазначеними Замовником.
28. За вимогою Замовника Виконавець надає друкований примірник договору.
Реквізити виконавця
Комунальне підприємство «Вараштепловодоканал»
Вараської міської ради
34400, Рівненська область, м. Вараш,
майдан Незалежності,2
Р/р UA 843333910000026002054713090
В АТ КБ «Приватбанк» м. Рівне
МФО 333391,
ЄДРПОУ 30536302, Св.№25263912,
ІП №305363017186
Тел/факс: (03636 ) 2-38-65
Директор ___________ Юрій ТРАЧУК

