
 

Проект рішення  

 

 

 

 

 

 

Від 27.07.2022                                                                                                                             № 153 

 

 

 

Про погодження умов Меморандуму  

про співпрацю та взаєморозуміння  

в сфері реалізації переробки  

твердих побутових відходів 

  

 

 

З метою використання ефективних заходів щодо раціонального та екологічно 

безпечного поводження з побутовими відходами, мінімізації їх негативного впливу на 

навколишнє середовище і здоров’я мешканців Бурштинської міської територіальної громади, 

керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

1. Погодити умови Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння в сфері 

реалізації переробки твердих побутових відходів (додається). 

2. Уповноважити міського голову Андрієшина Василя Михайловича на підписання 

Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння в сфері реалізації переробки твердих 

побутових відходів. 

3. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Івана Драгуна. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до проекту рішення  

виконавчого комітету 

від ___________ № _______ 

 

 

 

МЕМОРАНДУМ 

про співпрацю та взаєморозуміння 

в сфері реалізації переробки 

твердих побутових відходів 

 

 

м. Бурштин                           «______» ______________2022 р. 

 

 

Бурштинська міська рада (далі - Сторона 1), в особі міського голови Андрієшина 

Василя Михайловича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з однієї сторони та Automatisation-Télémécanique-protection de la nature-énergie 

Solaire, (далі - Сторона 2), в особі _________________________________________________, що 

діє на підставі _____________________________________________________________________, 

з другої сторони (далі - Сторони), усвідомлюючи необхідність встановлення партнерських 

відносин, координації та об’єднання зусиль щодо підтримки стимулювання заходів в сфері 

комплексної переробки твердих побутових відходів, з метою налагодження взаємовигідного 

співробітництва на основі прямих зв’язків, уклали цей Меморандум про таке: 

 

1. Мета і предмет Меморандуму 

 

1.1. Метою цього Меморандуму є визначення напрямів співпраці та сприяння 

спільної діяльності між Сторонами в сфері переробки твердих побутових відходів на території 

Бурштинської міської територіальної громади, формування системи ефективних заходів щодо 

раціонального та екологічно безпечного поводження з твердими побутовими відходами й 

відповідно мінімізації їх негативного впливу на навколишнє середовище і здоров’я людей. 

1.2. Така діяльність буде здійснюватися на основі взаємної вигоди та рівності і 

спрямована на досягнення певного рівня переробки твердих побутових відходів із 

застосуванням механізму їх сортування та переробки з використання сучасних технологій з 

експлуатаційними екологічними показниками на рівні європейських стандартів. 

1.3. Предметом Меморандуму є направлена на досягнення його мети, спільна 

діяльність Сторін, що здійснюється у форматі узгодження позицій із ключових питань, 

підготовки та реалізації спільних заходів, проектів, програм тощо. 

1.4. З метою здійснення конструктивного співробітництва Сторони домовились про 

взаємодію й надання взаємних консультацій. 

  

2. Основні напрями співпраці Сторін 

 

2.1. Сторони заявляють про намір сприяти здійсненню заходів з переробки твердих 

побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної громади, що в кінцевому 

результаті призведуть до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи 

видалення відходів, а саме: Сторони домовились про подальше співробітництво у таких 

напрямках: 

- проектування та будівництво на території Бурштинської міської територіальної 

громади заводу з переробки твердих побутових відходів; 

- застосування екологічно-чистих технологій та забезпечення контролю за викидами 

в навколишнє середовище заводу під час його будівництва та роботи; 

- забезпечення необхідного інвестування на проектування, будівництво, 

експлуатацію, а також подальшої роботи заводу; 

- завантаження роботи заводу шляхом направлення необхідного обсягу твердих 

побутових відходів; 



- постачання споживачам продуктів переробки заводу; 

- створення нових робочих місць на території Бурштинської міської територіальної 

громади. 

2.2. Сторони засвідчують, що діють на засадах рівноправності у взаємовідносинах і 

мають намір спрямувати зусилля на ефективне співробітництво щодо проектування та 

будівництва на території Бурштинської міської територіальної громади заводу з переробки 

твердих побутових відходів. 

 

3. Організація співпраці Сторін 

 

3.1. З метою реалізації Меморандуму Сторони, в межах наявних ресурсів та за 

потреби: 

3.1.1. Створюють постійні або тимчасові групи з представників Сторін. 

3.1.2. В зручний для Сторін спосіб визначають контактних осіб для проведення 

консультацій і підготовки пропозицій щодо спільної реалізації завдань визначених 

Меморандумом. 

3.1.3. Проводять регулярні зустрічі Сторін з метою обговорення питань щодо 

реалізації Меморандуму. 

3.1.4. Запрошують до спільної діяльності представників інших органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, територіальних громад, громадських організацій та 

експертного середовища. 

3.1.5. Готують та розміщують у засобах масової інформації спільні інформаційні, 

консультативні та інші матеріали, що стосуються предмета Меморандуму. 

3.1.6. Здійснюють регулярний обмін інформацією, матеріалами, документами з 

питань, що є предметом Меморандуму. 

3.1.7. Узгоджують інші спільні заходи в рамках Меморандуму. 

3.2. Сторони можуть здійснювати співробітництво в будь-яких інших формах, що не 

суперечать законодавству України. 

3.3. Сторони погодили, що розробка передпроєктних пропозицій по будівництву 

заводу, проекту інвестиційного договору між Сторонами, розробка та погодження проектно-

кошторисної документації здійснюється Стороною 1 за власний рахунок  відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

3.4. Сторони погодили, що питання забезпечення заводу сировиною, оплати послуг 

заводу з переробки відходів, реалізації продуктів переробки будуть врегульовані окремими 

правочинами. 

3.5. Питання землевідведення та землекористування земельними ділянками, 

необхідними для реалізації проекту з будівництва заводу з переробки побутових відходів на 

території Бурштинської міської територіальної громади, вирішується відповідно до норм 

чинного земельного законодавства України. 

3.6. Питання забудови  земельних ділянок необхідних для реалізації проекту з 

будівництва заводу з переробки побутових відходів на території Бурштинської міської 

територіальної громади вирішується відповідно до чинного законодавства України та право 

забудови виникає виключно після отримання відповідних дозвільних документів на таке 

будівництво. 

3.7. Сторони беруть на себе зобов’язання зберігати конфіденційну інформацію, 

отриману в ході реалізації Меморандуму. 

3.8. Сторони зобов’язуються утримуватися від дій, які можуть заподіяти моральну, 

економічну чи іншу шкоду іншій Стороні. 

3.9. Інформація та документація, надані Стороною, можуть використовуватись лише 

для цілей, для яких вони були надані, за винятком випадків, коли розкриття інформації 

погоджено Сторонами. 

 

4. Набрання чинності Меморандуму 

 

4.1. Цей Меморандум набирає чинності з моменту підписання Сторонами та є 

дійсним до прийняття ними рішення про його припинення чи тимчасове призупинення. 



4.2. Сторони можуть припинити дію Меморандуму в будь-який час, письмово 

повідомивши про це іншу Сторону не пізніше, ніж за два місяці до бажаної дати припинення. 

 

  

5. Заключні положення 

 

5.1. Положення цього Меморандуму можуть бути змінені або доповнені тільки за 

письмовою згодою Сторін та оформлені додатковими угодами, які набувають чинності у 

спосіб, визначений п. 4.1. Меморандуму, і стають невід'ємною частиною Меморандуму. 

5.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього 

Меморандуму вирішуватимуться Сторонами шляхом консультацій та досягнення взаємної 

згоди. 

5.3. Відносини Сторін, які викладені у цьому Меморандумі, є виключно відносинами 

незалежних сторін. 

5.4. Кожна Сторона має право співпрацювати з іншою стороною з будь-яких питань, 

подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. Жодне з положень цього Меморандуму 

не перешкоджатиме будь-якій із Сторін укладати інші угоди з іншими особами. 

5.5. Цей Меморандум не накладає на Сторони ніяких фінансових або інших 

зобов'язань та не є підставою для початку підготовчих чи будівельних робіт з будівництва 

заводу з переробки побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної 

громади. 

5.6. Текст Меморандуму складений у двох примірниках українською мовою, по 1 

(одному) примірнику для кожної із Сторін, при цьому всі тексти мають однакову силу. 

 

 

6. Підписи та реквізити Сторін 

 

 

Сторона 1 Сторона 2 

Бурштинська міська рада 

Україна, 77111, Івано-Франківська область, 

Івано-Франківський район, місто Бурштин, 

вул. Січових Стрільців, 4 

Р/Р ________________________________ 

Код ЄДРПОУ  ______________________ 

 

Міський голова                 Василь Андрієшин 

М.П. 

 

 

 

Automatisation-Télémécanique-protection de 

la nature-énergie Solaire(ATS) 

 

Zac des grands pres 14160, 

Dives sur mer ,  

France 

33-2-31-280776 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

27.07.2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                               І. Драгун 

27.07.2022 

 

Юридичний відділ 

27.07.2022 

 

Начальник загального відділу                                                                          М. Яцик 

27.07.2022 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                       Н. Кицела 

27.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

«Про погодження умов Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння в сфері 

реалізації переробки твердих побутових відходів» 

   

 

1. Суб’єктом подання проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради «Про погодження умов Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння в сфері 

реалізації переробки твердих побутових відходів» є виконавчий орган Бурштинської міської 

ради. 

 

2. Мета прийняття проекту рішення 

Метою прийняття проекту рішення є використання ефективних заходів щодо 

раціонального та екологічно безпечного поводження з побутовими відходами, мінімізації їх 

негативного впливу на навколишнє середовище і здоров’я мешканців Бурштинської міської 

територіальної громади. 

 

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація даного рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

5. Доповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Ірина Герт. 

 

  

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                          Ірина ГЕРТ 


