
ДОГОВІР   №  _________ 

про проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на 

довкілля 

 

м. Київ                                                                                               «_____» _________ 202  р. 

 

Сторони: 

 

Виконавець: Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в особі начальника 

Возного Олександра Івановича, що діє на підставі Положення, затвердженого 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 11.12.2017 № 1599 у редакції розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.02.2021 №167, з однієї 

сторони, та  

Замовник: _________________________________________________________________,  

в особі _________________________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони (далі 

Сторони), уклали цей договір (далі Договір) про наступне: 

 

1. Предмет Договору 

1.1. Виконавець зобов’язується надати послуги з проведення громадського 

обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності у формі 

надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), 

процедура здійснення якої зареєстрована в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля за 

№ ________________ (номер реєстраційної справи), в порядку та на умовах, визначених цим 

Договором. 

2. Відомості про послуги 

2.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику послуги з проведення 

громадського обговорення у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі 

в електронному вигляді) відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 

Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та 

фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки 

впливу на довкілля, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017  

№ 1026 і Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989. 

 

3. Ціна та умови оплати 

3.1. Розмір плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення 

оцінки впливу на довкілля визначається Замовником планованої діяльності відповідно до 

наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.09.2020 № 117 «Про 

затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення 

оцінки впливу на довкілля», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2020 за         

№ 1003/35286 і становить без ПДВ вісім тисяч сімсот дев’яносто вісім грн, 37 коп. 

3.2. Внесення плати здійснюється Замовником в триденний строк після отримання 

відповідного рахунку від Виконавця на реєстраційний рахунок Виконавця в органах 

Державного казначейства України. 

 

4. Обов’язки Сторін 

4.1. Обов’язки Виконавця: 

4.1.1. своєчасно та якісно надавати послуги, передбачені цим Договором; 

4.1.2. виконувати свої обов’язки свідомо та професійно; 



4.1.3. при виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх 

зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника; 

4.1.4. скласти та передати Замовнику акти виконаних послуг. 

4.2. Обов’язки Замовника: 

4.2.1. чітко, ясно і своєчасно визначати Виконавцю завдання, які відповідають 

покладеним на нього обов’язкам; 

4.2.2. створити необхідні умови для Виконавця для реалізації ним своїх обов’язків за 

цим Договором (своєчасно надавати необхідні документи та матеріали, забезпечення 

необхідними грошовими коштами); 

4.2.3. підписати акти виконаних послуг, в триденний строк з моменту одержання від 

Виконавця; 

4.2.4. вносити плату на умовах та в порядку, визначеному пунктом 3 цього Договору. 

4.3. Права Виконавця: 

4.3.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання робіт за цим 

Договором; 

4.3.2. отримувати плату в розмірах і в строки, передбачені цим Договором; 

4.3.3. достроково розірвати договір у випадку несвоєчасного та/або не в повному 

обсязі надходження коштів, передбачених цим Договором, про що Виконавець письмово 

повідомляє Замовника за 5 днів до прийняття такого рішення. 

 

5. Порядок здачі-приймання виконаних послуг 

5.1. Виконавець після завершення процедури громадського обговорення підписує акт 

прийому-передачі виконаних послуг та в триденний термін надсилає його Замовнику для 

підписання. 

5.2. Після підписання акту прийому-передачі виконаних послуг Виконавцем та 

Замовником послуга вважається наданою. 

 

6. Відповідальність Сторін 

 6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність, визначену цим Договором та законодавством України. 

6.2. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання 

своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання 

зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

 

7. Форс-мажорні обставини 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання чи 

неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо вони є наслідком непереборної 

сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин 

непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то 

виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини. 

7.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то 

кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим 

Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення 

Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору. 

7.3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не 

пізніше п’яти днів повідомити іншу Сторону про настання форс-мажору, припинення 

виконання своїх зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.   

7.4. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена необхідними 

документами Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу України. 

7.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-

мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися. 

 



8. Строк дії Договору та інші умови. 

8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення 

процедури громадського обговорення планованої діяльності відповідно до Закону України 

«Про оцінку впливу на довкілля», але у будь-якому випадку до повного виконання 

Сторонами зобов’язань за цим Договором. 

8.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін, та/або у 

разі зміни його ціни у випадках, передбачених  Порядком передачі документації для надання 

висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026 з обов’язковим  

укладенням  додаткових угод, які стають невід’ємною частиною Договору. 

8.3. Кошти, перераховані на рахунок Виконавця відповідно до умов цього Договору, 

поверненню Замовнику не підлягають. 

8.4. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін. Сторона договору, яка 

вважає за необхідне розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні 

за договором. Сторона договору, яка одержала пропозицію про розірвання договору, у 

двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати 

її розгляду. 

8.5. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між 

Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в 

судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному 

законодавством України.  

 

 

9. Місцезнаходження та реквізити сторін 

 

Виконавець:                    Замовник:    

Управління екології та природних 

ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

04080, м. Київ, вул. Турівська, 28 

р/р UA828201720314261001201022922 

в Держказначейська служба України,  

м. Київ  

Код банку 820172, 

ЄДРПОУ 41819431 

Не є платником податку на прибуток на            

загальних підставах 

 

 

Начальник  

 

                                                                 

 

_______________  О.І. Возний 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

  ____________________  

 

М.П. 

 
 

 

 



 

А К Т  

прийому-передачі виконаних послуг 

від « _____» _______________ 202__ р. 

згідно з рахунком № ____________ від _____________ 202__ р. 

за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля  

Ми, що нижче підписались, представник Виконавця  

начальник Управління Возний Олександр Іванович 
(посада, прізвище, імʼя та по-батькові) 

з одного боку, та представник Замовника 

_______________________________________________________ 
                                                           (посада, прізвище, імʼя та по-батькові) 

з іншого боку, склали цей акт про те, що проведено громадське обговорення в процесі 

здійснення оцінки впливу на довкілля Виконавцем на загальну суму 8798,37 (вісім тисяч 

сімсот дев’яносто вісім) грн, 37 коп. без ПДВ. 

  

Послуга надана в повному обсязі, претензії Сторін відсутні. 

 

 

 Виконавець:                    Замовник:    

Управління екології та природних 

ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

04080, м. Київ, вул. Турівська, 28 

р/р UA828201720314261001201022922 

в Держказначейська служба України,  

м. Київ  

Код банку 820172, 

ЄДРПОУ 41819431 

Не є платником податку на прибуток на            

загальних підставах 

 

 

Начальник  

 

                                                                 

 

________________О.І. Возний 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

  ____________________  

 

М.П. 

 


