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Для власників та мешканців житлових будинків приватної власності
ДОГОВІР

м. Харків
25 червня 2013 р.

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 Хар‑
кові (далі — споживач), з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:
Предмет Договору
1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати споживачу послу‑
ги 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 спожи‑
вач 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 без‑
контейнерною схемами.
4. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використову‑
ються 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 здій‑
снюється 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 використовують‑
ся контейнери виконавця місткістю 8 і більше куб. метрів, для розташування
яких, відповідно до вимог санітарно‑епідеміологічного законодавства, від‑
водиться спеціальний майданчик, місцезнаходження якого доводиться до ві‑
дома 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 відповід‑
но 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 контейне‑
ри, а виконавцем — в спеціально обладнані транспортні засоби; великогаба‑
ритних 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, за‑
тверджених рішенням Харківської міською ради, а також відповідно до Пра‑
вил 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 Догово‑
ру, 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 на‑
даних послуг та повідомляє споживачеві про його результати в строк, встанов‑
лений 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 по‑
дає виконавцю письмову заяву з документами, що підтверджують право на от‑
римання 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 та‑
рифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів;
2) відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних виконавцем унаслі‑
док 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 виве‑
зення 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, лікуван‑
ня, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання).
20. Споживач зобов’язується:
1) оплачувати в установлений Договором строк надані йому послуги з ви‑
везення 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 роз‑
міщувати 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, сані‑
тарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів,
затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього Договору;
2) погодити місця розташування контейнерних майданчиків із санітар‑
но‑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 на‑
лежному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчи‑
ків у разі перебування їх у власності виконавця;
4) збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транс‑
портними засобами;
5) ліквідовувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контей‑
нерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити
прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спе‑
ціально обладнаний для цього транспортний засіб;
6) перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти по‑
водження 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 пос‑
луг та вести облік претензій, які пред’являє споживач у зв’язку з невиконан‑
ням 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 спожива‑
ча та/або членів його сім’ї на підставі його письмової заяви та документа, що під‑
тверджує 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 за‑
подіяння 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 досу‑
довому порядку шляхом їх задоволення.
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 виве‑
зення побутових відходів;
Тар ТПВ — тариф на послуги з вивезення твердих по‑
бутових відходів, затверджений рішенням виконавчого
комітету Харківської міської ради;
Н ТПВ — норма надання послуг з вивезення побутових від‑
ходів на рік для мешканців приватних будинків, затверджена
рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради;
Тар ВГВ — тариф на послуги з вивезення великогаба‑
ритних відходів, затверджений рішенням виконавчого
комітету Харківської міської ради;

Н ВГВ — норма надання послуг з вивезення великога‑
баритних відходів на рік для мешканців приватних будин‑
ків, затверджена рішенням виконавчого комітету Хар‑
ківської міської ради;
12 міс — кількість місяців на рік;
К — кількість мешканців, що зареєстровано у приват‑
ному 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 виве‑
зення 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 від‑
ходів 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 від‑
ходів становить 9 гривень 08 копійок на 1 мешканця жит‑
лового будинку (приватної власності), що знаходиться на
території міста Харкова.

26. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх
якості споживач викликає представника виконавця для складання акта-претен‑
зії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показни‑
ків 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 про‑
тягом трьох годин або його відмови від підпису акт вважається дійсним, якщо
його підписали не менш як два споживачі або виборна особа будинкового, ву‑
личного, 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 на‑
стання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природ‑
ного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послу‑
ги відповідно до умов цього Договору.
Строк дії цього Договору
30. Цей Договір набирає чинності з 1 серпня 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 законодавс‑
твом, 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 Догово‑
ру, який вже раніше продовжувався на підставі п. 32 цього Договору.
33. Дія Договору припиняється у разі, коли закінчився строк, на який його ук‑
ладено. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
Прикінцеві положення
34. Цей Договір надрукований в офіційному друкованому засобі масової ін‑
формації Харківської міської ради «Харьковские известия» загальним накла‑
дом 15 тис. примірників.
Споживач із Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів та
витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами по‑
водження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів
ознайомлений, оскільки вищевказані документи публікуються разом із Дого‑
вором в офіційному друкованому засобі масової інформації Харківської місь‑
кої 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, 737-25-74
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
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УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 20.12.2011 № 896

РІШЕННЯ
Про встановлення тарифів на послуги з вивезення
(перевезення, захоронення) побутових відходів, які надає ТОВ «Харків Екоресурс»
З метою приведення у відповідність з економічно обґрунтованими витра‑
тами тарифів на послуги з вивезення (перевезення, захоронення) побутових
відходів, на підставі звернення та розрахунків ТОВ «Харків Екоресурс», роз‑
глянувши висновки Департаменту житлового господарства та Департаменту
економіки та комунального майна, на підставі Закону України «Про житло‑
во-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 самовря‑
дування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самовряду‑
вання 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 пос‑
луги 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 пос‑
луг згідно з діючим законодавством.

4. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськіс‑
тю міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в установленому
порядку в офіційному друкованому засобі в 5-денний термін з дня його при‑
йняття.
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
7,24

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

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, розгля‑
нувши документи, надані Товариством з обмеженою відповідальністю «ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС», ідентифі‑
каційний 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 побу‑
тових відходів» (зі змінами), надає висновок, що розрахунок планових витрат на послугу з вивезення (переве‑
зення) 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, розгля‑
нувши документи, надані Товариством з обмеженою відповідальністю «ХАРКІВ ЕКОРЕСУРС», ідентифі‑
каційний 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 побу‑
тових відходів» (зі змінами), надає висновок, що розрахунок планових витрат на послугу з вивезення (переве‑
зення) великогабаритних відходів для населення, бюджетних та інших споживачів у м. Харкові є економічно
обґрунтованим.

УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X СЕСІЯ V СКЛИКАННЯ
від 27.12.2006 № 215 / 06
м. Харків

РІШЕННЯ
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 накопичен‑
ня твердих побутових відходів, що утворюються в житловій забудові та на підприємс‑
твах невиробничої сфери м. Харкова», яка виконана інститутом «УкркомунНДІпро‑
грес», 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 побу‑
тових відходів на одного мешканця м. Харкова в розмірі:
1.1. Для мешканців будинків місцевих рад, будинків ЖБК, а також підві‑
домчих будинків — 1,5 м3;

1.2. Для мешканців приватних будинків — 2,2 м3.
2. Встановити з 01.01.2007 р. середньорічну норму утворення великогаба‑
ритних відходів на одного мешканця м. Харкова в розмірі:
2.1. Для мешканців будинків місцевих рад, будинків ЖБК, а також підві‑
домчих будинків — 0,15 м3;
2.2. Для мешканців приватних будинків — 0,22 м3.
3. Встановити з 01.01.2007 норму утворення побутових відходів для підпри‑
ємств, 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 Хар‑
ківської міської ради забезпечити:

5.1. Доведення цього рішення до зацікавлених осіб.
5.2. Перегляд затверджених норм накопичення побутових відходів на під‑
ставі 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, бла‑
гоустрою та інженерної інфраструктури міста та секретаря Харківської місь‑
кої ради.

Міський голова М.М.Добкін

УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІІ СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ
від 23.12.2011 р. № 581 / 11
м. ХАРКІВ

Витяг

РІШЕННЯ

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 забезпе‑
чення утримання міста в належному санітарному стані, враховуючи зростання
фактичних обсягів накопичення твердих побутових відходів у житловому фон‑
ді комунальної власності територіальної громади м. Харкова, на підставі ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7 Закону Украї‑
ни «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‑

руючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Хар‑
ківська 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 установ‑
леному порядку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства та ін‑
женерної інфраструктури міста та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А.Кернес

Ñïåöâûïóñê
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УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 28.12.2011 № 940
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РІШЕННЯ
Про визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів у місті Харкові

З метою приведення функціонального призначення житлово-ко‑
мунальних послуг у відповідність до Закону України «Про житло‑
во-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від
10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з виве‑
зення 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 Ук‑
раїни «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 Департа‑
менту житлового господарства Р. Б. Нехорошкова.

Міський голова Г.А. Кернес
Витяг

ЗАКОН уКРАЇНИ
Про житлово-комунальні послуги
Цей Закон визначає основні засади організаційних, господарських відно‑
син, 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 інфор‑
мацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість
місячного платежу, структуру ціни / тарифу, норми споживання, порядок на‑
дання 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 законодавс‑
твом, 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 дого‑
вором або законодавством;

6) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової
відсутності споживача та / або членів його сім’ї при відповідному документаль‑
ному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-кому‑
нальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України;
7) отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному догово‑
ром, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних тер‑
мінів 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-техніч‑
них 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 втру‑
чатися 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 догово‑
ром або законом;
6) дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;
7) допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконав‑
ця / виробника в порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації
аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнан‑
ня, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних ог‑
лядів 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 жит‑
лово-комунальних послуг;
9) своєчасно проводити підготовку житлового будинку, помешкання (в яко‑
му 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-комуналь‑
ні послуги сплачувати пеню у встановлених законом чи договором
розмірах.
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ЗАКОН уКРАЇНИ
Про відходи
Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади діяль‑
ності, пов’язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення
відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилі‑
зацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з від‑
верненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середо‑
вище 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 утилі‑
зації чи видалення;
виробник відходів — фізична або юридична особа, діяльність якої при‑
зводить до утворення відходів;
власник відходів — фізична або юридична особа, яка відповідно до за‑
кону володіє, користується і розпоряджається відходами;

побутові відходи — відходи, що утворюються в процесі життя і
діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, ве‑
ликогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов’язаних з вироб‑
ничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх
накопичення;
послуги з вивезення побутових відходів — збирання, зберігання, пере‑
везення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення побу‑
тових 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 господарюван‑
ня 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 утворюють‑
ся 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 ме‑
тодів 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 ви‑
робничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх на‑
копичення;
ремонтні відходи — залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що
утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, бу‑
динку громадського призначення капітального та поточного ремонту, пере‑
планування, 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, то‑
варів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призна‑
ченням.
Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у зна‑
ченні, наведеному в Законах України «Про житлово-комунальні послуги»,
«Про благоустрій населених пунктів» та «Про відходи»
3. Власники або балансоутримувачі житлових будинків, земельних діля‑
нок укладають договори з особою, яка визначена виконавцем послуг з ви‑
везення побутових відходів, та забезпечують роздільне збирання побутових
відходів.
Договір про надання послуг укладається відповідно до типового договору,
наведеного у додатку 1 ( 1070-2008-п ).

САНІТАРНІ ПРАВИЛА
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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 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

№ з/п

Вулиця

№ з/п

Вулиця

№ з/п

Вулиця

1

б-р. Профспілковий

16

в-д. Калініна

31

в-д. Московський

46

в-д. Тімірязєва

2

в-д. Архангельський

17

в-д. Калініна 2-й

32

в-д. Набоківський

47

в-д. Торговий

3

в-д. Бородівський

18

в-д. Карамзіна

33

в-д. Новожанівський

48

в-д. Удянський 1-й

4

в-д. Бугрименка 1-й

19

в-д. Карачівський

34

в-д. Північнокавказький

49

в-д. Удянський 2-й

5

в-д. Бугрименка 2-й

20

в-д. Касимівський

35

в-д. Приамурський

50

в-д. Усівський 2-й

6

в-д. Виконкомівський

21

в-д. Катаєва

36

в-д. Радянський

51

в-д. Усівський 3-й

7

в-д. Володарського

22

в-д. Кольцова

37

в-д. Садибний

52

в-д. Червона Алея 2-й

8

в-д. Голубівський

23

в-д. Крилова

38

в-д. Світло Шахтаря

53

в-д. Четвертий

9

в-д. Грибоєдова

24

в-д. Крилова 1-й

39

в-д. Селянський

54

в-д. Ясний

10

в-д. Гуківський

25

в-д. Крилова 2-й

40

в-д. Соняшниковий

55

вул. Аврамівська

11

в-д. Даргомижського

26

в-д. Культкомівський

41

в-д. Тираспільський

56

вул. Агрономічна

12

в-д. Джутовий

27

в-д. Ліднянський

42

в-д. Тираспільський 1-й

57

вул. Азовстальська

13

в-д. Дністровський

28

в-д. Ломоносова

43

в-д. Тираспільський 2-й

58

вул. Академіка Богомольця

14

в-д. Електричний

29

в-д. Магістральний

44

в-д. Тираспільський 3-й

59

вул. Антокольського

15

в-д. Жовтневої Революції

30

в-д. Майкова

45

в-д. Тираспільський 4-й

60

вул. Арсенальна
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№ з/п

Вулиця

№ з/п

Вулиця

61

вул. Архангельська

152

вул. Луначарського

242

вул. Цитівська

332

пров. Криворізький

62

вул. Бабаївська

153

вул. Лютівська

243

вул. Цюрупи

333

пров. Крилова

63

вул. Бабушкіна

154

вул. Маковського

244

вул. Чаадаєва

334

пров. Кропивницького

64

вул. Баварська

155

вул. Мар’їнська

245

вул. Червона Алея

335

пров. Кубраківський

65

вул. Базарна

156

вул. Менделєєва

246

вул. Червоних Старшин

336

пров. Культкомівський

66

вул. Бакинська

157

вул. Минайленка

247

вул. Червоножовтнева

337

пров. Ліднянський

67

вул. Бакуніна

158

вул. Михайлівська

248

вул. Червонофлотська

338

пров. Лінійний

339

пров. Лісозахисний

340

пров. Ломоносова

341

пров. Маковського

342

пров. Маргариновий

343

пров. Маріупольський

344

пров. Медичний

345

пров. Метизний

346

пров. Мжівський

347

пров. Мінеральний 1-й

68

вул. Бауманська

159

вул. Мінеральна

249

вул. Черепанових

69

вул. Безіменна

160

вул. Міхаловського

250

вул. Чернікова

70

вул. Бєлінського

161

вул. Моєчна

251

вул. Чехова

71

вул. Блакитного

162

вул. Московська

252

вул. Чорноземна

72

вул. Болгарська

163

вул. Набойченка Петра

253

вул. Шахтарська

73

вул. Бондаренка

164

вул. Набоківська

254

вул. Шепетівська

74

вул. Бондарівська

165

вул. Наріманова

255

вул. Шмідта Лейтенанта

75

вул. Борова

166

вул. Некрасова

256

вул. Шмідта Отто

76

вул. Бугрименка

167

вул. Нємкіна

257

вул. Шульженко Клавдії

77

вул. Бульварна

348

пров. Мінеральний 2-й

168

вул. Нова

258

вул. Щедріна

78

вул. Вагонна

349

пров. Мічуріна

169

вул. Новобакинська

259

вул. Щедрінська

79

вул. Валер’янівська

350

пров. Монгольський

170

вул. Новодаргомижська

260

вул. Щигрівська

80

вул. Велика Гончарівська

351

пров. Новожанівський

171

вул. Новомосковська

261

вул. Щорса

81

вул. Велишевська

352

пров. Новоконопляний

172

вул. Новоприміська

262

вул. Ясні Зорі

82

вул. Виконкомівська

353

пров. Новоприміський

173

вул. Новоселівська

263

Карачівське шосе

354

пров. Новоприміський 5-й

83

вул. Вишнева

174

вул. Ногіна

264

Комсомольське шосе

355

пров. Новорубанівський

84

вул. Власенка

265

наб. Мічуріна

пров. Новоселівський

вул. Володарського

вул. Оленінська

356

85

175

266

Перемога 2-е сел.

пров. Одоєвський

вул. Володимирська

вул. Орача

357

86

176

267

пр-д. Верхній 1-й

пров. Океанський

вул. Воложанівська

вул. Оріхівська

358

87

177

268

пр-д. Звенигородський

пров. Онищенківський

вул. Гвардійців-Залізничників

вул. Островського

359

88

178

269

пр-д. Звенигородський 1-й

пров. Орача

вул. Герцена

вул. Переможців

360

89

179

270

пр-д. Звенигородський 2-й

пров. Орловський

вул. Глінки

вул. Пермська

361

90

180

271

пр-д. Карачівський

пров. Парниківський

вул. Голубівська

вул. Перовської

362

91

181

272

пр-д. Конопляний

пров. Переможців

вул. Горобинова

вул. Пилипівська

363

92

182

вул. Горького

вул. Писарєва

273

пр-д. Новоприміський

пров. Пермський

93

183

364

274

пр-д. Новоприміський 1-й

пров. Петрашівський

вул. Гостинна

вул. Північнокавказька

365

94

184

вул. Грайворонська

вул. Планова

275

пр-д. Новоприміський 2-й

пров. Плановий

95

185

366

вул. Гребенюківська

вул. Подборівська

276

пр-д. Новоприміський 3-й

пров. Покотилівський

96

186

367

вул. Грибоєдова

вул. Покотилівська

277

пр-д. Північнокавказький

пров. Ползунова

97

187

368

вул. Григорівська

вул. Полтавське шосе

278

пр-д. Приміський 5-й

пров. Приамурський 1-й

98

188

369

вул. Грузинська

вул. Полтавський Шлях

279

пр-д. Райгородський 2-й

пров. Приамурський 2-й

99

189

370

вул. Гуківська

вул. Посівкомівська

280

пр-д. Торговий

пров. Приміський

100

190

371

вул. Даргомижського

вул. Приамурська

281

пр-д. Травневий

пров. Приходьківський

101

191

372
373

пров. Проїзний

102

вул. Дачна

192

вул. Примакова

282

пр-д. Удянський

374

пров. Псарівський

103

вул. Декабристів

193

вул. Пушкарівська

283

пров. Архангельський

375

пров. Радіотехнічний 1-й

104

вул. Джутова

194

вул. П’ятисотницька

284

пров. Баварський

376

пров. Радіотехнічний 2-й

105

вул. Добролюбова

195

вул. Радгоспна

285

пров. Бакуніна

377

пров. Райгородський

106

вул. Доватора

196

вул. Радищева

286

пров. Бестужева

378

пров. Райгородський 1-й

107

вул. Електрична

197

вул. Радіотехнічна

287

пров. Бєлінського

379

пров. Райрадівський

108

вул. Жилинська

198

вул. Радянська

288

пров. Більшовицький

380

пров. Ржевський

109

вул. Жовтневої Революції

199

вул. Разіна

289

пров. Болгарський

381

пров. Рилєєва

110

вул. Жуковського

200

вул. Райгородська

290

пров. Бондаренка

382

пров. Робкорівський

111

вул. Жутівська

201

вул. Райкомівська

291

пров. Бондарівський

383

пров. Роздольський

112

вул. Звенигородська

202

вул. Реєстраторська

292

пров. Будянський

384

пров. Розторгуївський

113

вул. Звільнення

203

вул. Рєпіна

293

пров. Бузковий

385

пров. Свердлова

114

вул. Кавалерідзе

204

вул. Робкорівська

294

пров. Верхній

386

пров. Світло Шахтаря

115

вул. Калініна

205

вул. Рубанівська

295

пров. Виконкомівський

387

пров. Селянський

116

вул. Камська

206

вул. Руденка

296

пров. Вільхівський

388

пров. Сількорівський

117

вул. Карамзіна

207

вул. Садибна

297

пров. Володарського

389

пров. Соняшниковий

118

вул. Карпинського

208

вул. Сахновщанська

298

пров. Глазунова

390

пров. Союзний

119

вул. Карпівська

209

вул. Свинаренка Петра

299

пров. Головинський

391

пров. Старо-Григорівський

120

вул. Катаєва

210

вул. Свистунівська

300

пров. Голубівський

392

пров. Степовий

121

вул. Каширська

211

вул. Свірська

301

пров. Гончарівський

393

пров. Степовий 1-й

122

вул. Керченська

212

вул. Світланівська

302

пров. Горянський

394

пров. Столярний

123

вул. Кибальчича

213

вул. Світло Шахтаря

303

пров. Грибоєдова

395

пров. Сухарівський

124

вул. Кисляк

214

вул. Селянська

304

пров. Дачний

396

пров. Східний

125

вул. Китаєнка

215

вул. Сімферопольська

305

пров. Джерело

397

пров. Танєєва

126

вул. Ключова

216

вул. Службова

306

пров. Джутовий

398

пров. Тарханівський

127

вул. Козюлінська

217

вул. Соняшникова

307

пров. Дністровський

399

пров. Тбіліський

128

вул. Коксова

218

вул. Соснова

308

пров. Дорохівський

400

пров. Тираспільський

129

вул. Колгоспна

219

вул. Старо-Григорівська

309

пров. Євсюківський

401

пров. Титаренківський

130

вул. Колодязна

220

вул. Старомалооснов’янська

310

пров. Звенигородський

402

пров. Тімірязєва

131

вул. Колонна

221

вул. Степова

311

пров. Звільнення

403

пров. Тульчинський

132

вул. Комбайнівська

222

вул. Стефенсона

312

пров. Іжевський

404

пров. Тюменський

133

вул. Конєва

223

вул. Сухарівська

313

пров. Ілліча

405

пров. Ушинського

134

вул. Конопляна

224

вул. Сущенська

314

пров. Каляєва

406

пров. Хатишевський

135

вул. Конопльова

225

вул. Східна

315

пров. Канатний

407

пров. Хімічний

136

вул. Конотопська

226

вул. Тверська

316

пров. Каракозова

408

пров. Цимлянський

137

вул. Коростельська

227

вул. Тельмана

317

пров. Карпівський

409

пров. Чаадаєва

138

вул. Котляревського

228

вул. Тираспільська

318

пров. Керченський

410

пров. Чаплигінський

139

вул. Краснодонська

229

вул. Тімірязєва

319

пров. Книшівський

411

пров. Четвертий

140

вул. Кривомазова

230

вул. Торгова

320

пров. Коксовий

412

пров. Чумаківський

141

вул. Криворізька

231

вул. Третя

321

пров. Колодязний

413

пров. Шаповалівський

142

вул. Крилова

232

вул. Троценка

322

пров. Колонний 1-й

414

пров. Шепетівський

143

вул. Кропивницького

233

вул. Удянська

323

пров. Колонний 2-й

415

пров. Шляхопровідний

144

вул. Культкомівська

234

вул. Урожайна

324

пров. Колонний 3-й

416

пров. Шмідта Отто

145

вул. Курахівська

235

вул. Ушинського

325

пров. Колонний 4-й

417

пров. Югорський

146

вул. Лиса

236

вул. Федорівська

326

пров. Конопляний

418

пров. Яремівський

147

вул. Лисенка

237

вул. Фельдшерська

327

пров. Конотопський

419

пров. Ясні Зорі

148

вул. Лінійна

238

вул. Фіґнер

328

пров. Коробейницький

420

просп. Дзюби

149

вул. Лісозахисна

239

вул. Цементна

329

пров. Короткий

421

просп. Ілліча

150

вул. Лобачевського

240

вул. Цепківська

330

пров. Краматорський

422

просп. Постишева

151

вул. Ломоносова

241

вул. Цехівська

331

пров. Краснодонський

423

Скурідіна Дача
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