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, Бутишев провулок, 10, оф. 5
що визнано переможцем конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на
території Васильківської міської територіальної громади і визначено виконавцем послуг з вивезення
твердих побутових відходів на території Васильківської міської територіальної громади відповідно до
рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради №100 від 04.03.2021 року та Договору
щодо надання послуг з вивезення побутових відходів на території Васильківської міської
територіальної громади, укладеного 05 березня 2021 року між виконавчим комітетом Васильківської
міської ради та Приватним підприємством «НВП Гідроресурс»,
пропонує до укладення Публічний договір від 1 листопада 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 Васильківської міської
територіальної громади за посиланнями:
https://www.facebook.com/groups/120275953356256
http://www.gidro-res.com.ua/
https://vasylkivrada.gov.ua/
є публічною офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб, що проживають (зареєстровані) чи є
власниками (співвласниками, користувачами) нерухомого майна на території Васильківської міської
територіальної громади.
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
з індивідуальним споживачем про надання послуг з поводження з побутовими відходами
(вивезення побутових відходів)
01 листопада 2021 року
м. Київ
Цей Договір, в якому одна сторона Приватне підприємство «Наукове виробниче підприємство
Гідроресурс» що діє на підставі рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради №100 від
04.03.2021 року та Договору щодо надання послуг з вивезення побутових відходів на території
Васильківської міської територіальної громади, укладеного 05 березня 2021 року між виконавчим
комітетом Васильківської міської ради та Приватним підприємством «НПВ Гідроресурс», (далі ВИКОНАВЕЦЬ) з одного боку, і
та власник (співвласник, користувач) квартири в багатоквартирному житловому будинку або власник
(співвласник, користувач) житла у будинку приватного сектору, або інший споживач (крім бюджетних
установ і організацій) на території Васильківської міської 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 Васильківській міській 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
Васильківської
міської
територіальної
громади
за
адресами
в
Інтернеті:
https://www.facebook.com/groups/120275953356256
http://www.gidro-res.com.ua/
https://vasylkivrada.gov.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. N 1070. 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 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 Васильківської міської ради №100 від 04.03.2021 року та Договору щодо надання послуг з
вивезення побутових відходів на території Васильківської міської територіальної громади, укладеного
05 березня 2021 року між виконавчим комітетом Васильківської міської ради та Приватним
підприємством «НПВ Гідроресурс» та відповідно до Правил благоустрою міста Василькова,
затверджених рішенням Васильківської міської ради VI скликання № 07.08-39-VI від «19» квітня 2013
та схеми санітарного очищення населеного пункту).
1.2. Графік вивезення ТПВ
№
п/п

Населений пункт
Васильків (контейнери)

Час

Дні тижня

09 :00 - 18:00

щоденно
щоденно відповідно до
графіка

3.

с. Здорівка

12:00 - 17:00

2й та 4й четвер місяця

4.

с. Велика Бугаївка

12:00 - 17:00

2 та 4 вівторок місяця

5.

с. Луб`янка

12:00 - 17:00

2 та 4 неділя місяця

6.

с. Червоне

12:00 - 17:00

кожна субота

7.

с. Кодаки

12:00 - 17:00

2 та 4 субота місяця

8.

с. Застугна

09:00 - 12:00

кожна субота

9.

с. Яцьки

09:00 - 12:00

2 та 4 неділя місяця

10.

с. Погреби

12:00 - 17:00

2 та 4 неділя місяця

11.

с. Тростинка

12:00 - 17:00

2 та 4 середа місяця

12.

с. Митниця

12:00 - 17:00

1 та 3 субота місяця

13.

с. Безп’ятне

09:00 - 12:00

кожна субота

14.

с. Зозулі

09:00 - 12:00

кожна субота

15.

с. Кулибаба

09:00 - 12:00

кожна субота

1.
2.

Васильків (індивідуальний збір)

09 :00 - 18:00

16.

с. Барахти

12:00 - 17:00

2й та 4й четвер місяця

17.

с. Шевченківка

12:00 - 17:00

2 та 4 середа місяця

18.

с. Мала Вільшанка

12:00 - 17:00

останній понеділок місяця

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, якщо інше не випливає з відносин зі
Споживачем. Завантаження твердих побутових відходів в контейнери здійснюється Споживачем, а в
спеціалізований транспорт - Виконавцем. Виконавець відповідає за поводження відходами з моменту
навантаження таких відходів у сміттєвоз у місцях накопичення відходів
2.3. Контейнерний майданчик утримується за рахунок коштів власника (балансоутримувача, орендаря)
такого майданчика, який забезпечує:
- своєчасне прибирання (санітарну обробку) контейнерного майданчика і безпосередньо прилеглої
до неї території;
- усунення відходів, заскладованих за межами контейнерів;
- безперешкодний доступ до нього виконавця та сприяння в наданні послуг з вивезення ТПВ;
- у зимовий час регулярне очищення від снігу і криги самого майданчика і під'їзної дороги не менше
20 метрів уздовж руху спецавтомобіля;
- усунення примерзання контейнерів до основи покриття контейнерного майданчика;
- утримання в справному стані контейнерів без переповнення. Контейнер, завантажений відходами,
які виступають за габарити контейнера, вивезенню не вивезенню не підлягає і підлягає ручному
вивантаженню силами власника (балансоутримувача, орендаря) контейнерного майданчика.
- не допускати заморожування відходів у контейнерах. У разі заморожування його усунення
проводиться силами власника (балансоутримувача, орендаря) майданчика або за погодженням з
Виконавцем.
2.4. Вивезення ТПВ здійснюються спеціалізованим автотранспортом Виконавця за місцем
розташування
контейнерного майданчику, яким повинен користуватися Споживач за своєю адресою.
2.5. Тип та кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, необхідних для перевезення
відходів визначаються Виконавцем на власний розсуд.
2.6. Вивезення ТПВ здійснюється Виконавцем 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. Безконтейнерна система не передбачає організації стаціонарних об'єктів накопичення ТПВ. 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.
До вивезення ТПВ Споживач забезпечує їх збереження від впливу вітру, тварин та інших впливів на
території своєї садиби. Завантаження пакетів з відходами здійснюється Виконавцем.
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, встановлених Рішенням №67 Виконавчого
комітету Васильківської міської ради від 28.02.2012року «Про встановлення норм утворення ТПВ для
мешканців житлових будинків міста Василькова та норм утворення ТПВ для суб’єктів виробничої
сфери міста Василькова». 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 Васильківської міської ради «Про затвердження тарифів
на послуги з вивезення побутових відходів, які надаватиме ПП «НВП Гідроресурс» на території
Васильківської міської територіальної громади» №106 від 17.03.2021року: вартість послуг по
вивезенню побутових відходів становить:
№

1
2
3
4
5
6

Послуга
збирання і вивезення твердих побутових відходів з урахуванням вартості
утилізації з будинків приватного сектору
збирання і вивезення твердих побутових відходів з урахуванням вартості
утилізації з багатоквартирних будинків
збирання і вивезення твердих побутових відходів з урахуванням вартості
утилізації з гуртожитків
збирання і вивезення твердих побутових відходів з урахуванням вартості
утилізації з інших споживачів (крім бюджетних)
збирання і вивезення великогабаритних побутових відходів з урахуванням
вартості утилізації
збирання і вивезення ремонтних (будівельних) побутових відходів з
урахуванням вартості утилізації

розрахункова норма
на 1 мешканця

Ціна (грн.)
25,54

на 1 мешканця

12.50

на 1 ліжко/місце

8,86

1 м3

161,75

1 м3

311,13

1 м3

202,00

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 через банківські установи або самостійно на сайті Виконавця за
посиланням http://www.gidro-res.com.ua/.
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 Васильківської міської територіальної громади
та/або на інтернет-сторінці (web -сайті) Виконавця.
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 відходів;
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 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. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги споживач сплачує пеню в розмірі подвійної
облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період прострочення, від суми боргу за
кожен день прострочення і її загальний розмір не обмежується. Виключно для фізичних осіб з категорії
населення розмір пені становить 0,01 відсотка від суми боргу за кожен день прострочення і її
загальний розмір 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
послуги.
Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та
житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним
чином.
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 отправлення
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 втрату, погіршення або зниження цінності наявного майна
Споживача в розмірі прямій дійсної шкоди, якщо таке сталося з вини Виконавця, що підтверджено
рішенням компетентних органів. Непряма, опосередкована шкода не відшкодовується.
7.4. 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”.
7.5 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.
7.6. 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 Васильківської міської
територіальної громади та на інтернет-сторінці (web -сайті) Виконавця.
9. Термін дії, умови зміни та припинення дії цього Договору. Інші умови.
9.1. Договір діє до 31.03.2026 р. Згідно із ч.3 ст. 631 ЦК України умови договору застосовуються до
відносин між сторонами з 01.04.2021року. Споживач не звільняється від оплати послуги, отриманих
ним до приєднання до цього Договору. (ст.9 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).
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
Васильківської міської територіальної громади;
переходу права власності/користування на житлове / нежитлове приміщення/будинок, інший
об’єкт нерухомості, якою користується Споживач, до іншої особи;
- смерті фізичної особи – Споживача, ліквідації споживача – суб’єкта господарювання;
- 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. Раніше укладений з Виконавцем договір про надання послуг з вивезення побутових відходів
достроково припиняється з дати набрання чинності цим Публічним договором, але припинення (втрата
чинності) дії раніше укладеного договору не звільняє сторони від виконання зобов’язань за цим
договором та від відповідальності за порушення його умов.
10.3. Текст Договору постійно доступний в мережі Інтернет на за посиланням
https://www.facebook.com/groups/120275953356256 http://www.gidro-res.com.ua/
https://vasylkivrada.gov.ua/
Реквізити Виконавця:
01010, м. Київ, провулок Бутишева, 10, оф. 5 тел: +380661970193. Код ЄДРПОУ 38151137
п/р IBAN UA263206490000026003052702721 МФО 320649 Приват банк
Поштова адреса для листування: м. Обухів 08700 а/с 32

