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Вторник,
26 февраля 2013 года

ДЛЯ ВЛАСНИКІВ ТА МЕШКАНЦІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ
м. ХАРКІВ
26 ЛЮТОГО 2013 р.

ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС» в особі
директора Бондаренка Петра Івановича, який діє на підставі Статуту товариства (далі — виконавець), з однієї сторони, і власника (наймач, орендар) житлового будинку (земельної ділянки), розташованого в приватному секторі в місті
Харкові (далі — споживач), з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:
Предмет Договору
1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати споживачу послуги з вивезення побутових відходів на підставі рішення виконавчого комітету
Харківської міської ради від 28.12.2011 р. № 940 «Про визначення виконавців
послуг з вивезення побутових відходів в місті Харкові» та відповідно до схеми санітарного очищення, затвердженої рішенням 18 сесії Харківської міської
ради 4-го скликання від 24.12.2003 р. № 284 / 03 зі змінами та доповненнями,
а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими
тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором (далі — послуги).
Перелік послуг
2. Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення побутових відходів.
3. Послуги з вивезення твердих відходів надаються за контейнерною та безконтейнерною схемами.
4. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю до 1,1 куб. метра, що належать
виконавцеві. Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою з
7.00 до 23.00 години.
5. В місцях, де не встановлені контейнери, вивезення твердих відходів здійснюється за безконтейнерною схемою. При цьому споживач зобов’язаний з
7.00 до 9.00 години виставити закриті ємності з відходами місткістю не більше
0,12 куб. метра біля житлового будинку (земельної ділянки).
6. Для вивезення великогабаритних і ремонтних відходів використовуються контейнери виконавця місткістю 8 і більше куб. метрів, для розташування
яких, відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства, відводиться спеціальний майданчик, місцезнаходження якого доводиться до відома
споживача, або вантажна техніка виконавця, яка надається за заявкою споживача.
Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється
споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що
одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними
відходами.
7. Завантаження відходів здійснюється: твердих — споживачем в контейнери, а виконавцем — в спеціально обладнані транспортні засоби; великогабаритних та ремонтних — виконавцем.
8. Виконавець вивозить побутові відходи відповідно до вимог санітарних
норм і правил.
9. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів,
необхідних для перевезення відходів, визначається виконавцем.
Вимірювання обсягу та визначення якості послуг
10. Обсяг надання послуг розраховується виконавцем на підставі норм, затверджених рішенням Харківської міською ради, а також відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070.
11. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно з Правилами
надання послуг з вивезення побутових відходів та додатком 1 до цього Договору, який є невід’ємною частиною цього Договору.
Оплата послуг
12. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
13. Оплата послуг здійснюється щомісячно. Платежі вносяться не пізніше
ніж до 15 числа періоду, що настає за розрахунковим.
14. Послуги оплачуються готівкою або в безготівковій формі.
15. Плата вноситься на поточний рахунок виконавця: п / р № 2600210811
у ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, код ЄДРПОУ 35588643.
16. У разі потреби виконавець здійснює перерахунок вартості фактично наданих послуг та повідомляє споживачеві про його результати в строк, встановлений законодавством України.
17. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж
за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.
18. За наявності пільг, передбачених законодавчими актами, споживач подає виконавцю письмову заяву з документами, що підтверджують право на отримання пільги.
Права та обов’язки споживача
19. 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) відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних виконавцем унаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;
3) усунення виконавцем недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з
моменту звернення споживача;

4) перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;
5) зменшення розміру плати за послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів;
6) 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).
20. 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.
Права та обов’язки виконавця
21. Виконавець має право вимагати від споживача:
1) дотримуватися вимог діючих норм і правил у частині утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів і контейнерних майданчиків;
2) своєчасно збирати (за контейнерною схемою) та належним чином розміщувати відходи, запобігати переповненню контейнерів;
3) забезпечувати збирання побутових відходів, відповідно до вимог чинного
законодавства;
4) має право на опрацювання персональних даних споживача, необхідних
для надання послуг.
22. 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) погодити місця розташування контейнерних майданчиків із санітарно-епідеміологічною службою та, враховуючи думку споживача, визначити їх
кількість, необхідну для збирання побутових, великогабаритних і ремонтних
відходів, в порядку, встановленому законодавством;
3) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчиків у разі перебування їх у власності виконавця;
4) збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;
5) ліквідовувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити
прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб;
6) перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами;
7) надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання
послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;
8) 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;
9) прибувати протягом трьох годин на виклик споживача і усувати протягом
24 годин недоліки. У разі коли недоліки не усунено протягом трьох робочих
днів, проводити відповідний перерахунок розміру плати;
10) відшкодувати відповідно до закону та умов цього Договору збитки, завдані споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;
11) 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 (довідка з місця тимчасового проживання,
роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування
покарання).
Виконавець має також інші обов’язки відповідно до закону.
Відповідальність сторін за невиконання умов Договору
23. 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.
24. Виконавець несе відповідальність за:
1) ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну споживача, шкоди його життю чи здоров’ю;
2) невиконання зобов’язань, визначених цим Договором і законом.
Розв’язання спорів
25. Спори за Договором між сторонами вирішуються шляхом проведення
переговорів або в судовому порядку.
Спори, пов’язані з пред’явленням претензій, можуть вирішуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.
26. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх
якості споживач викликає представника виконавця для складання акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних по-

ДОДАТОК 1
ДО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
З ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

РОЗРАХУНОК
ЩОМІСЯЧНОЇ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ
ПО ДОГОВОРУ З ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Щомісячна вартість послуг по Договору з вивезення
побутових відходів визначається за формулою:
В міс = ((Тар ТПВ х Н ТПВ + Тар ВГВ х Н ВГВ)/12міс) х К
де:
В міс — щомісячна вартість послуг по Договору з вивезення побутових відходів;
Тар ТПВ — тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів, затверджений рішенням виконавчого
комітету Харківської міської ради;
Н ТПВ — норма надання послуг з вивезення побутових відходів на рік для мешканців приватних будинків, затверджена
рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради;
Тар ВГВ — тариф на послуги з вивезення великогабаритних відходів, затверджений рішенням виконавчого
комітету Харківської міської ради;

Н ВГВ — норма надання послуг з вивезення великогабаритних відходів на рік для мешканців приватних будинків, затверджена рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради;
12 міс — кількість місяців на рік;
К — кількість мешканців, що зареєстровано у приватному будинку.
Директор

П. І. Бондаренко

М. П.

Споживач

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ЩОМІСЯЧНОЇ ВАРТОСТІ ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ОДНОГО МЕШКАНЦЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА ХАРКОВА НА МІСЯЦЬ
Щомісячна вартість послуг по Договору з вивезення
побутових відходів розраховується на 1 особу (споживача)
та визначається за формулою:
В міс = ((Тар ТПВ х Н ТПВ + Тар ВГВ х Н ВГВ)/12міс) х К
де:
В міс — щомісячна вартість послуг по Договору з вивезення побутових відходів на одну особу;
Тар ТПВ = 41 грн.92 коп. за 1 кубічний метр;
Н ТПВ = 2,2 куб. метра на рік;
Тар ВГВ = 76 грн. 00 коп. за 1 кубічний метр;

Н ВГВ = 0,22 куб. метра на рік;
12 міс — кількість місяців на рік;
К — 1 споживач.
Розрахунок вартості послуг з вивезення побутових відходів на 1 особу за місяць проводиться наступним чином:
В міс = ((41,92 х 2,2 + 76,00 х 0,22) / 12) х 1 = 9,08 гривень
Щомісячна вартість послуг з вивезення побутових відходів становить 9 гривень 08 копійок на 1 мешканця житлового будинку (приватної власності), що знаходиться на
території міста Харкова.

казників тощо. Представник виконавця зобов’язаний прибути протягом трьох
годин.
27. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і
скріплюється їх підписами. У разі неприбуття представника виконавця протягом трьох годин або його відмови від підпису акт вважається дійсним, якщо
його підписали не менш як два споживачі або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.
28. Акт-претензія подається виконавцеві, який протягом трьох робочих
днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає споживачеві
обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.
Форс-мажорні обставини
29. 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.
Строк дії цього Договору
30. Цей Договір набирає чинності з 1 квітня 2013 року та укладається згідно
з ч. 3 ст. 205, статтями 642-643 Цивільного кодексу України строком на 3 роки,
якщо інше не буде заявлено споживачем у письмовій формі.
Умови зміни, продовження, припинення дії цього Договору
31. Зміна умов Договору проводиться у випадках, встановлених законодавством, за взаємною згодою сторін. У разі, коли не досягнуто такої згоди, спір
вирішується у судовому порядку.
32. Договір вважається таким, що продовжений на три роки, якщо за місяць
до закінчення строку його дії одна із сторін письмово не заявила про відмову
від Договору або про його перегляд.
Пункт 32 цього Договору застосовується й до продовження строку Договору, який вже раніше продовжувався на підставі п. 32 цього Договору.
33. Дія Договору припиняється у разі, коли закінчився строк, на який його
укладено. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
Прикінцеві положення
34. Цей Договір надрукований в офіційному друкованому засобі масової інформації Харківської міської ради «Харьковские известия» загальним накладом 8 тис. примірників.
Споживач із Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів та
витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів
ознайомлений, оскільки вищевказані документи публікуються разом із Договором в офіційному друкованому засобі масової інформації Харківської міської ради газеті «Харьковские известия».
Реквізити
ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС»
Місцезнаходження:
61010, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район,
вулиця Георгіївська, будинок 27
Тел. / факс 737-35-88, 754-33-96
Код в ЄДРПОУ: 35588643
Індивідуальний податковий номер 355886420387
№ свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість 200013142
Поточний рахунок 2600210811 у ПАТ «МЕГАБАНК», МФО 351629

Директор
М. П.

Споживач

П. І. БОНДАРЕНКО

Вторник,
26 февраля 2013 года

Îôuöuàëüíî

УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ВІД 20.12.2011 № 896

РІШЕННЯ

9

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ (ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗАХОРОНЕННЯ) ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ, ЯКІ НАДАЄ ТОВ «ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС»
З метою приведення у відповідність з економічно обґрунтованими витратами тарифів на послуги з вивезення (перевезення, захоронення) побутових
відходів, на підставі звернення та розрахунків ТОВ «Харків Екоресурс», розглянувши висновки Департаменту житлового господарства та Департаменту
економіки та комунального майна, на підставі Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на послуги з вивезення
побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26 липня 2006 року № 1010, ст. ст. 18, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на послуги з вивезення (перевезення, захоронення)
побутових відходів, які надає ТОВ «Харків Екоресурс» (згідно з додатком).
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
Харківської міської ради від 30.12.2008 № 868 «Про погодження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ «Харків Екоресурс».
3. Департаменту праці та соціальної політики з метою соціального захисту
населення м. Харкова вжити заходів по забезпеченню безперебійної роботи з
нарахування населенню пільг і субсидій по оплаті житлово-комунальних послуг згідно з діючим законодавством.

4. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в установленому
порядку в офіційному друкованому засобі в 5-денний термін з дня його прийняття.
5. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2012 року.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Парамонова А. О.

Міський голова Г. А. КЕРНЕС

ДОДАТОК 1
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІД 20.12.2011 № 896

ТАРИФИ
НА ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ (ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗАХОРОНЕННЯ) ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ, ЯКІ НАДАЄ ТОВ «ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС»
у т. ч.

Тарифи на вивезення, грн. за м3
(з ПДВ)

перевезення, грн. за м3 (з ПДВ)

захоронення, грн. за м3 (з ПДВ)

1. Населення (незалежно від форми власності будинків)

41,92

34,68

7,24

2. Бюджетні споживачі

45,37

37,44

7,93

3. Інші споживачі

58,7

48,36

10,34

Види послуг та групи споживачів
І. Послуги з вивезення (перевезення, захоронення) твердих побутових відходів

ІІ. Послуги з вивезення (перевезення, захоронення) великогабаритних відходів
1. Населення (незалежно від форми власності будинків)

76

68,76

7,24

2. Бюджетні споживачі

77,59

69,66

7,93

3. Інші споживачі

81,32

70,98

10,34

Примітка: ТОВ «Харків Екоресурс» надає послуги з вивезення побутових відходів суб’єктам господарювання незалежно від форми власності, що надають послуги з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій
(ЖК, ЖБК, ОСББ та інші); суб’єктам господарювання — замовникам послуги з вивезення побутових відходів від будинків житлового фонду незалежно від форм власності за тарифами як для населення.

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна М. І. ФАТЄЄВ
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради А. Л. РИЖЕНКО

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ВИСНОВОК № 2707
ЩОДО РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНО ОБҐРУНТОВАНИХ ПЛАНОВИХ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Заступник начальника Державної інспекції з контролю за цінами Калачова Світлана Миколаївна, розглянувши документи, надані Товариством з обмеженою відповідальністю «ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС», ідентифікаційний код 35588643, поштова адреса: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, буд. 27, розрахунковий рахунок
№ 2600330133883 в АТ «Банк Золоті ворота», МФО 351931, керуючись постановою Кабінету Міністрів України

від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» (зі змінами), надає висновок, що розрахунок планових витрат на послугу з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів для населення, бюджетних та інших споживачів у м. Харкові є економічно
обґрунтованим.

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ВИСНОВОК № 2708
ЩОДО РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНО ОБҐРУНТОВАНИХ ПЛАНОВИХ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Заступник начальника Державної інспекції з контролю за цінами Калачова Світлана Миколаївна, розглянувши документи, надані Товариством з обмеженою відповідальністю «ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС», ідентифікаційний код 35588643, поштова адреса: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, буд. 27, розрахунковий рахунок
№ 2600330133883 в АТ «Банк Золоті ворота», МФО 351931, керуючись постановою Кабінету Міністрів України

УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X СЕСІЯ V СКЛИКАННЯ

від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» (зі змінами), надає висновок, що розрахунок планових витрат на послугу з вивезення (перевезення) великогабаритних відходів для населення, бюджетних та інших споживачів у м. Харкові є економічно
обґрунтованим.

РІШЕННЯ

ВІД 27.12.2006 № 215 / 06
м. ХАРКІВ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМ УТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У м. ХАРКОВІ
З метою впорядкування питань у сфері поводження з відходами та забезпечення
утримання міста в належному санітарному стані, враховуючи зростання фактичних
обсягів накопичення твердих побутових відходів та зміни їх морфологічного складу,
на підставі висновків звіту про науково-технічну роботу «Перегляд норм накопичення твердих побутових відходів, що утворюються в житловій забудові та на підприємствах невиробничої сфери м. Харкова», яка виконана інститутом «УкркомунНДІпрогрес», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7
Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити з 01.01.2007 р. середньорічну норму утворення твердих побутових відходів на одного мешканця м. Харкова в розмірі:
1.1. Для мешканців будинків місцевих рад, будинків ЖБК, а також підвідомчих будинків — 1,5 м3;

УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІІ СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

1.2. Для мешканців приватних будинків — 2,2 м3.
2. Встановити з 01.01.2007 р. середньорічну норму утворення великогабаритних відходів на одного мешканця м. Харкова в розмірі:
2.1. Для мешканців будинків місцевих рад, будинків ЖБК, а також підвідомчих будинків — 0,15 м3;
2.2. Для мешканців приватних будинків — 0,22 м3.
3. Встановити з 01.01.2007 норму утворення побутових відходів для підприємств, установ та інших споживачів згідно з додатком.
4. Рішення міськвиконкому № 61 від 14.02.1996 «Про затвердження норм
накопичення твердих побутових відходів в м. Харкові» вважати таким, що
втратило чинність.
5. Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради забезпечити:

5.1. Доведення цього рішення до зацікавлених осіб.
5.2. Перегляд затверджених норм накопичення побутових відходів на підставі відповідних досліджень не рідше одного разу на п’ять років.
5.3. Впровадження затверджених норм у практичній діяльності виконавчих
органів Харківської міської ради.
6. Прес-службі Харківської міської ради забезпечити оприлюднення цього
рішення в установленому порядку в 10 - денний термін дня його прийняття.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова М.М.ДОБКІН

ВИТЯГ

РІШЕННЯ

ВІД 23.12.2011 р. № 581 / 11
м. ХАРКІВ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО РІШЕННЯ 10-ї СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 5-го СКЛИКАННЯ ВІД 27.12.2006 № 215 / 06
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМ УТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У м. ХАРКОВІ»

З метою впорядкування питань у сфері поводження з відходами та забезпечення утримання міста в належному санітарному стані, враховуючи зростання
фактичних обсягів накопичення твердих побутових відходів у житловому фонді комунальної власності територіальної громади м. Харкова, на підставі ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Правил надання послуг з вивезення
побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2008 № 1070, враховуючи звернення директора КП «Жилкомсервіс», ке-

УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ВІД 28.12.2011 № 940

руючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від
27.12.2006 р. № 215 / 06 «Про затвердження норм утворення твердих побутових
відходів у м. Харкові» такі зміни та доповнення:
1.1. Слова «норми утворення твердих побутових відходів» замінити словами
«норми надання послуг з вивезення побутових відходів» у відповідних відмінках.

2. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю
Харківської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства та інженерної інфраструктури міста та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А.КЕРНЕС

РІШЕННЯ
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦІВ ПОСЛУГ З ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У МІСТІ ХАРКОВІ

З метою приведення функціонального призначення житлово-комунальних послуг у відповідність до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від
10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та постанови Кабінету Міністрів України
від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових
відходів», беручи до уваги звернення підприємств, на підставі Закону

України «Про захист прав споживачів», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконавчий комітет Харківської
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визначити виконавців послуг з вивезення побутових відходів у місті
Харкові:
1.1. КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»;

1.2. КП КГ «Харківкомуночиствод»;
1.3. ТОВ «ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Департаменту житлового господарства Р. Б. Нехорошкова.

Міський голова Г.А. КЕРНЕС

Îôuöuàëüíî
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Вторник,
26 февраля 2013 года
ВИТЯГ

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Цей Закон визначає основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних
послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні
права та обов’язки.
Стаття 20. Права та обов’язки споживача
1. Споживач має право:
1) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із
законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг;
2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість
місячного платежу, структуру ціни / тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;
3) на відшкодування збитків, завданих його майну та / або приміщенню,
шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання
або ненадання житлово-комунальних послуг;
4) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;
5) на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або
надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;

6) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової
відсутності споживача та / або членів його сім’ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України;
7) отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;
8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Споживач має право на укладення договору з виконавцем відповідних
послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу.
3. Споживач зобов’язаний:
1) укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений
виконавцем на основі типового договору;
2) своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених неполадок, пов’язаних
з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з власної вини;
3) забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;

4) за власний рахунок ремонтувати та міняти санітарно-технічні прилади і
пристрої, обладнання, що вийшли з ладу з його вини;
5) оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом;
6) дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;
7) допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця / виробника в порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації
аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку;
8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо
здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати
порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
9) своєчасно проводити підготовку житлового будинку, помешкання (в якому він проживає або яке належить йому на праві власності) та його технічного
обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у встановлених законом чи договором
розмірах.

ВИТЯГ

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ВІДХОДИ
Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення
відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини на території України.
Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому
значенні: відходи — будь-які речовини, матеріали і предмети, що утвори-

лися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція),
що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають
подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких
їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;
виробник відходів — фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів;
власник відходів — фізична або юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується і розпоряджається відходами;

побутові відходи — відходи, що утворюються в процесі життя і
діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх
накопичення;
послуги з вивезення побутових відходів — збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами
благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування.

ВИТЯГ
ЗАТВЕРДЖЕНО
ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ВІД 10 ГРУДНЯ 2008 № 1070

ПРАВИЛА
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
1. Ці Правила визначають механізм надання суб’єктами господарювання незалежно від форми їх власності послуг з вивезення побутових відходів
у містах, селищах і селах (далі — послуги).
2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:
великогабаритні відходи — тверді відходи, розміри яких перевищують
50 x 50 x 50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об’ємом
до 1,1 куб. метра;
небезпечні відходи у складі побутових відходів — відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках
і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які
створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього при-

родного середовища або здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;
побутові відходи — відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності
людини в житлових та нежитлових будинках (крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;
ремонтні відходи — залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що
утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;
рідкі відходи — побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності
централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

тверді відходи — залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.
Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про житлово-комунальні послуги»,
«Про благоустрій населених пунктів» та «Про відходи»
3. Власники або балансоутримувачі житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з особою, яка визначена виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, та забезпечують роздільне збирання побутових
відходів.
Договір про надання послуг укладається відповідно до типового договору,
наведеного у додатку 1 ( 1070-2008-п ).

ВИТЯГ

САНІТАРНІ ПРАВИЛА
УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
2.2. Збір твердих побутових відходів.
2.2.1. При тимчасовому зберіганні відходів в дворових збірниках повинна бути виключена можливість їх загнивання та розкладення.
Тому термін зберігання в зимову пору року (при температурі — 5 град. і нижче) повинен бути не більше від трьох діб, а в літню пору (при плюсовій температурі — понад +5 град.) не більше від однієї доби (щоденний вивіз).
2.2.3. Для збирання твердих побутових відходів необхідно застосовувати в упорядженому житловому фонді стандартні металеві контейнери.

ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ м. ХАРКОВА,
НА ЯКИХ НАДАЮТЬСЯ ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ (ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗАХОРОНЕННЯ) ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ТА ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ВІДХОДІВ
(ВІД ДОМОВОЛОДІНЬ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ) ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВ «ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС»
№ з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Вулиця
2
вул. Автошляхова
в-д. Автошляховий
вул. Актюбінська
вул. Анадирська
вул. Анапська
вул. Аскольдівська
в-д. Аскольдівський 1-й
вул. Аеропортна
пров. Аеропортний
в-д. Аеропортний
вул. Байдарська
пров. Брянський
пров. Варламівський
вул. Вишнева
пров. Вишневий
в-д. Вишневий
вул. Вербова
пров. Власівський
вул. Волзька
вул. Вороніхіна
пров. Вороніхіна
пров. Виборзький
просп. Гагаріна
просп. Героїв Сталінграда
вул. Гюґо
пров. Дегтярьова
вул. Державінська
вул. Дніпровська
вул. Забайкальська
пров. Забайкальський
пров. Загорський
вул. Зернова
пр-д. Зерновий 1-й
пр-д. Зерновий 2-й
пр-д. Зерновий 3-й
пр-д. Зерновий 4-й
в-д. Зміївський 3-й
вул. Знам’янська
пров. Золотий
в-д. Золотий 1-й
в-д. Золотий 2-й
вул. Каштанова

1

2

1

2

1

2

43

пров. Кедровий

85

вул. Сеченова

124

пров. Івана Сірка

44

вул. Киргизька

86

вул. Сибірська

125

вул. Гончаренка

45

пров. Клеменівський

87

пров. Сибірський

126

вул. Скачкова

46

ул. Костичева

88

вул. Слобожанська

127

вул. Урюпіна

47

вул. Кустанайська

128

вул. Селіванова

48

пров. Кустанайський

129

вул. Погорілка

49

пр-д. Кустанайський

130

вул. Слатіна

50

в-д. Кустанайський

131

вул. Сумцова

51

вул. Лебедєва-Кумача

132

пров. Сумцова

52

89

вул. Смирнівська

90

вул. Смольна

91

вул. Спиридонівська

92

вул. Середньоуральська

вул. Лебединська

93

пров. Середньоуральський

133

вул. Уграїцького

53

вул. Малишева

94

пров. Старомосковський

134

пров. Уграїцького

54

пров. Малишева

95

вул. Стаханівська

135

вул. Франка

55

вул. Машинобудівна

96

пров. Стрілецький

136

пров. Франка

56

пров. Машинобудівний

97

в-д. Стрілецький 1-й

137

вул. Бурачека

57

в-д. Машинобудівний

98

в-д. Стрілецький 2-й

138

пров. Орільський

58

вул. Молодої Гвардії

99

пров. Сичівський

139

пров. Панютинський

59

вул. Морозова

100

в-д. Сичівський 1-й

60

вул. Моцарта

140

вул. Коновченка

101

в-д. Сичівський 2-й

61

вул. Нансена

141

пров. Коновченка

102

вул. Тагільська

62

вул. Нехаєнка

142

в’їзд Коновченка

63

пров. Нанайський

103

пров. Тагільський

143

вул. Федецького

104

пров. Тарасівський

144

в’їзд Федецького

105

вул. Таймирська

145

вул. Бузескула

64

пров. Новоросійський

65

вул. Ньютона

66

в-д. Ньютона

106

вул. Тяньшаньська

146

вул. Лебединця

67

вул. Овражна

107

вул. Уральська

147

вул. Федорцівська

68

в-д. Овражний

108

пров. Уральський

148

пров. Федорцівський

69

вул. Оренбурзька

109

вул. Фесенківська

149

пров. Кучеренко

70

вул. Орловська

110

вул. Хліборобна

150

пров. Сидоренківський

71

пр-д. Орловський 1-й

111

вул. Холмогорська

151

в-д. Староверещаківський

72

пр-д. Орловський 2-й

112

вул. Хуторянська

152

в-д. Саратовський

73

вул. Переїзна

113

в-д. Хуторянський

153

в-д. Сіверськодонецький

74

вул. Плеханівська

114

пров. Чернігівський

154

пров. Піщаний

75

вул. Польова

115

вул. Шуберта

155

в-д. Бригадний

76

пров. Польовий

77

в-д. Польовий 1-й

116

пров. Юмтівський

156

в-д. Деповський 1-й

78

в-д. Польовий 2-й

117

пров. Ялтинський

157

пров. Заводський

79

пров. Рекордний

118

просп. П’ятдесятиріччя СРСР

158

пров. Ризький

80

пров. Решетниківський

119

вул. Павленківська

159

вул. Шолохова

81

вул. Самаркандська

120

в’їзд Павленківський

160

пров. Шолохова

82

пров. Самаркандський

121

вул. Таранушенка

161

вул. Горбанівська

83

вул. Селекційна

122

в’їзд Таранушенка

162

в-д. Горбанівський

84

вул. Сенявіна

123

вул. Івана Сірка

163

вул. Водолазька
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ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ м. ХАРКОВА, НА ЯКИХ НАДАЮТЬСЯ ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ (ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗАХОРОНЕННЯ)
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ТА ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ВІДХОДІВ (ВІД ДОМОВОЛОДІНЬ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ) ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВ «ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС»
№ з/п

Вулиця

1

1

2

5

в-д. Сіверськодонецький

2

10

1
пров. Ризький

2

1

пров. Сидоренківський

6

пров. Піщаний

11

вул. Лелюківська

2

в-д. Староверещаківський 1-й

7

в-д. Бригадний

12

пров. Макеєвський

3

в-д. Староверещаківський 2-й

8

в-д. Деповський 1-й

13

вул. Кірова

4

в-д. Саратовський

9

пров. Заводський

14

пров. Мовчанівський

1

2

15

в-д. Мовчанівський

16

вул. Плеханівська

17

вул. Текстильна

18

вул. Юного Ленінця

ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОГО РАЙОНУ м. ХАРКОВА, НА ЯКИХ НАДАЮТЬСЯ ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ (ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗАХОРОНЕННЯ)
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ТА ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ВІДХОДІВ (ВІД ДОМОВОЛОДІНЬ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ) ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВ «ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС»
№ з/п

Вулиця

1

1

2

13

вул. Клочкова

1
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

2

1

пров. ХТЗ

14

пров. Клочкова

2

в-д. Івана Каркача

15

вул. Єрмілова

3

в-д. Плитковий

16

пров. Ков’язький

4

пр-д. Плитковий

17

вул. Сусаніна Івана

5

пр-д. Роганський

18

вул. Ясна

6

вул. Авангардна

19

в-д. Ясний

7

пров. Неманський

20

вул. Венгеровського

8

вул. Дністровська

21

вул. Гороховської

9

б-р. Дністровський

22

вул. Кременчуцька

10

в-д. Дністровський

23

пров. Ков’язький

11

вул. Зеленодільська

24

вул. Кегичівська

12

вул. Зорянська

25

вул. Шиллінгера

ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ МОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ м. ХАРКОВА,
НА ЯКИХ НАДАЮТЬСЯ ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ (ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗАХОРОНЕННЯ)
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ТА ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ВІДХОДІВ (ВІД ДОМОВОЛОДІНЬ
ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ) ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВ «ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС»
№ з/п

Вулиця

1

2

1

вул. З’єднана

1
2
3
4

2
наб. Здоров’я
вул. Академіка Білецького
вул. Віринська

2

1
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

вул. Заїкін Хутір
пров. Заїкін Хутір
м-н. Заїкін Хутір
вул. Червонюка
пров. Ріякінський
вул. Ріякінська
вул. Ново-Румянцівська
вул. Румянцівська
в-д. Румянцівський
пров. Румянцівський
вул. Затишнянська
вул. Комунальна
пр-д. Затишнянський
вул. Велико-Бурлуцька

2
пров. Червоноармійський
вул. Орджонікідзе
пров. Новицький
вул. Саблєва
вул. Тиха
вул. Новицька
вул. Дробицька
вул. Палладіна
вул. Кулєшова
пров. Кулєшова
вул. Пулавська
вул. Маримонтська
вул. Роганська
вул. Васищевська

ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ ЛЕНИНСЬКОГО РАЙОНУ м. ХАРКОВА,
НА ЯКИХ НАДАЮТЬСЯ ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ (ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗАХОРОНЕННЯ)
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ТА ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ВІДХОДІВ (ВІД ДОМОВОЛОДІНЬ
ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ) ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВ «ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС»
№ з/п

Вулиця

1

2

1

вул. Коршунова

1
2
3
4

2
вул. Кутєпова
пров. Степовий 1-й
пров. Степовий 2-й

ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ м. ХАРКОВА, НА ЯКИХ НАДАЮТЬСЯ ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ (ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗАХОРОНЕННЯ) ТВЕРДИХ
ПОБУТОВИХ ТА ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ВІДХОДІВ (ВІД ДОМОВОЛОДІНЬ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ) ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВ «ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС»
№ з/п

Вулиця

1

2

1

в-д. Жилярді

2

в-д. Ізотова Микити

3

в-д. Ісаївський 6-й

4

в-д. Квітучий

5

в-д. Кітляров

6

в-д. Климовського 1-й

7

в-д. Климовського 2-й

8

в-д. Лазьківський

9

в-д. Лазьківський 3-й

10

в-д. Муромський

1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2
в-д. Піщаний 1 -й
в-д. Челюскінців
в-д. Чкалова
вул. Абрикосова
вул. Васильківського
вул. Весняна
вул. Віражна
вул. Інтернатська
вул. Люсинська
вул. Мойсеївська
вул. Ромашова Бориса
вул. Самокіша

1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

2
вул. Ставкова
вул. Тіниста
м-н Радянський
пр-д. Муромський
пр-д. Чкалова
пров. Бочарівський
пров. Бузковий
пров. Веселий
пров. Винахідницький
пров. Дунаєвського
пров. Евенський № 6
пров. Електроінструментальний 1-й

1
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2
пров. Зеленоградський
пров. Карнакова
пров. Кітляров
пров. Кречетівський
пров. Радянський
пров. Черемушний
вул. Латишева
вул. Лейпунського
пров. Лейпунського
вул. Шубнікова
вул. Москаленко
пров. Москаленко

ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ ДЗЕРЖИНСЬКОГО РАЙОНУ м. ХАРКОВА, НА ЯКИХ НАДАЮТЬСЯ ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ (ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗАХОРОНЕННЯ) ТВЕРДИХ
ПОБУТОВИХ ТА ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ВІДХОДІВ (ВІД ДОМОВОЛОДІНЬ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ) ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВ «ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС»
№ з/п

Вулиця

1

1

2

11

вул. Кримська

2

22

1
вул. Саржинська

2

33

1
пров. Криничний

2

1

в-д. Аральський

12

вул. Кутова

23

вул. Тульська

34

пров. Мінський

2

пров. Павленківський

13

вул. Лопанська

24

наб. Іванівська

35

пров. Путилівський

3

вул. Авіаційна

14

вул. Ляпунова

25

Помірки-Бакпрепарати

36

пров. Роганський

4

вул. Айвазовська

15

вул. Мінська

26

вул. Сокільницька

37

вул. Архітекторів

5

вул. Бородіна

16

вул. Монтажна

27

пр-д. Рогатинський

38

вул. Гната Хоткевича

6

вул. Вавилова

17

вул. Новгородська

28

пров. Аральський

39

вул. Богодухівська

7

вул. Дерев’янка

18

вул. Олександрівська

29

пров. Білобровський

40

вул. Гагена

8

вул. Кленова

19

вул. Професорська

30

пров. Ботанічний

41

вул. Дубова Алея

9

вул. Клинська

20

вул. Рязанська

31

пров. Вишневий

42

в-д. Окружний

10

вул. Комітетська

21

вул. Самарська

32

пров. Деркачівський

43

в-д. Санаторний

ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ ФРУНЗЕНСЬКОГО РАЙОНУ м. ХАРКОВА, НА ЯКИХ НАДАЮТЬСЯ ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ (ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗАХОРОНЕННЯ) ТВЕРДИХ
ПОБУТОВИХ ТА ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ВІДХОДІВ (ВІД ДОМОВОЛОДІНЬ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ) ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВ «ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС»
№ з/п

Вулиця

1

1

2

8

пров. Кулиничівський

2

16

1
вул. Чапліївська

2

24

1
вул. Серебряківська

2

1

вул. Волошкова

9

вул. Ткачівська

17

вул. Вербицька

25

пров. Серебряківський

2

вул. Кулиничівська

10

вул. Сіверська

18

вул. Наукова

26

вул. Бражниківська

3

в-д. Кулиничівський

11

вул. Крамаренківська

19

вул. Берзиня

27

вул. Прогінна

4

вул. Лаврика

12

вул. Марфінська

20

вул. Даниленка

28

пров. Прогінний

5

вул. Сьомої Гвардійської Армії

13

вул. Горяївська

21

вул. Краснокутська

29

пров. Воскобійницький

6

вул. Тваринників

14

пров. Горяївський

22

вул. Північна

30

вул. Воскобійницька

7

пров. Шкільний

15

вул. Грищенка

23

пров. Ювілейний

31

вул. Нагірна

ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ м. ХАРКОВА, НА ЯКИХ НАДАЮТЬСЯ ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ (ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗАХОРОНЕННЯ) ТВЕРДИХ
ПОБУТОВИХ ТА ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ВІДХОДІВ (ВІД ДОМОВОЛОДІНЬ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ) ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВ «ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС»
№ з/п

Вулиця

1

1

2

3

вул. Велишевська

2

1
6

вул. Бабаївська

2

1

просп. Ілліча

4

вул. Конопльова

7

вул. Троценка

2

вул. Жилинська

5

вул. Покотилівська

8

вул. Міхаловського

Примітка: публікація цього договору не є підставою для припинення або розірвання договорів, укладених в письмовій формі між споживачами та ТОВ «ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС», до моменту публікації цього
Договору в офіційному друкованому засобі масової інформації Харківської міської ради газеті «Харьковские известия».

1

2

9

вул. Нємкіна

10

вул. Кавалерідзе

З 1 січня 2013 року для всіх категорій споживачів вартість послуг з вивезення побутових відходів
буде становити 9 грн.08 коп. (розрахунок щомісячної вартості послуг по Договору з вивезення побутових відходів приведено в додатку 1).

