
ДОГОВІР №  _____ 

про надання послуг з вивезення побутових відходів 

 

м. Харків                                                                                                                                                    _____________  201__р. 

 

Комунальне підприємство «Комплекс з вивозу побутових відходів», в особі директора Аббасова Фазіля Севіндіковича, 

що діє на підставі Статуту, (далі – виконавець), з однієї сторони, і 

_____________________________________________________________________________________________ 

 в особі __________________________________________________________________________________ що   діє на 

підставі ______________________________________________(далі – споживач), з другої сторони, уклали даний договір про 

нижченаведене: 

 

1. Предмет договору 

     1. Виконавець за графіком надає послуги з вивезення побутових відходів на підставі рішення виконавчого комітету 

Харківської міської ради № 940 від 28 грудня 2011 р. «Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів в місті 

Харкові» та відповідно до схеми санітарного очищення, затвердженої рішенням 18 сесії Харківської міської ради 4 скликання 

від 24.12.2003 р. № 284/03 із змінами і доповненнями, а споживач своєчасно оплачує послуги за встановленими тарифами у 

строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги). 

 

2. Зобов'язання Сторін 

2.1. Виконавець зобов'язується: 

2.1.1. Якісно та своєчасно надавати послуги згідно з умовами цього договору.  

2.2. Споживач зобов'язується: 

2.2.1. Проводити оплату за надані послуги в порядку передбачених розділом 4 цього договору; 

2.2.2. Надати Виконавцю достовірну інформацію про суб’єкт господарювання для укладення договору.  

2.2.3. Виконувати зобов'язання, визначені цим договором та законом. 

2.3. У разі зміни виду підприємницької діяльності Споживач зобов’язаний сповістити Виконавця протягом 10 

календарних днів для внесення змін до договору.  

 

3. Вимірювання обсягу та визначення якості послуг 

3.1. Обсяг надання послуг розраховується виконавцем на підставі норм, затверджених рішенням Харківської міської ради 

№ 215/06 від 27.12.2006 р., а також згідно з «Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів», затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 (із змінами і доповненнями). 

Загальне накопичення побутових відходів на об'єктах споживача  складається з накопичення твердих побутових 

відходів і великогабаритних відходів та становить: 
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3.2. Розрахунок вартості послуг з вивезення (перевезення, захоронення) твердих побутових  відходів за 1 м3 здійснюється 

згідно рішення виконавчого комітету Харківської міської ради № 918 від 12.12.2018 р. та рішення виконавчого комітету 

Харківської міської ради від 20.12.2011 р. № 895 та становить: 

 

твердих                      1 куб. метр 168,50 гривень у т.ч. ПДВ 

великогабаритних     1 куб. метр 340,84 гривень у т.ч. ПДВ 

Розрахунок обсягу послуг проведено на підставі норм, затверджених рішенням органу місцевого самоврядування від 27 

грудня 2006 р. № 215/06 (із змінами від 23.12.2011 р.) і мінімальних норм надання послуг з вивезення побутових відходів, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 (із змінами і доповненнями)  

 Вартість послуг  здійснюється за наступною формулою: 

В р=(Ттвп х Nтвп х К) + (Твв х Nвв х К) 

Де: 

В р – річна вартість послуг з вивезення побутових відходів; 

Ттвп – тариф на вивезення твердих побутових відходів; 

Nтвп – норма накопичення побутових відходів з урахуванням виду об’єкту; 

Твв - тариф на вивезення великогабаритних відходів; 

Nвв – норма накопичення великогабаритних відходів у відповідності до рішення Харківської  міської ради № 215/06 від 

27.12.2006 р; 

К- кількість осіб за місцезнаходженням на об’єктах або іншої розрахункової одиниці утворення побутових відходів.  



Річний обсяг послуг може бути зменшеним або збільшеним у випадку зміни розрахункових складових норм накопичення 

твердих побутових відходів та великогабаритних відходів, зміни виду діяльності, одиниць розрахунку, тощо. 

 

4. Оплата послуг 

4.1. Оплата послуг здійснюється на умовах передоплати (1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, 1 рік) у розмірі  

________________________________________________________________________________ грн. 

 

4.2. Послуги оплачуються готівкою або в безготівковій формі. 

4.3. Оплата вноситься на розрахунковий рахунок 26004376254400 в АТ «УкрСіббанк»  МФО 351005, код ЄДРПОУ 

33290649, або розрахунковий рахунок 26001052212875 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, код ЄДРПОУ 33290649. 

4.4. У разі зміни вартості послуги виконавець повідомляє про це споживача не пізніше, ніж за 30 днів із зазначенням 

причин і відповідних обґрунтувань. 

 

5. Відповідальність сторін 

5.1. Виконавець і споживач несуть відповідальність за порушення умов цього Договору у порядку та на умовах, 

передбачених чинним законодавством. 

5.2. Споживач зобов'язаний після закінчення звітного періоду протягом 5-ти робочих днів отримати у виконавця та 

підписати акт здачі-приймання робіт (наданих послуг) та оформити його належним чином згідно із чинним законодавством 

України, та протягом 3-х робочих днів зобов'язаний повернути на адресу виконавця підписаний акт або мотивовану відмову. У 

разі неповернення другого примірника Акта виконаних робіт Виконавцю, послуга вважається наданою в повному обсязі.      

5.3.  Споживач несе відповідальність за:  

    несвоєчасне внесення плати за послуги;  

    невиконання зобов’язань, визначених цим договором і законом.  

5.4. Виконавець несе відповідальність за:  

 ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну   споживача, шкоди його життю  

чи здоров’ю;  

    невиконання зобов’язань, визначених цим договором і законом. 

5.5. У випадку невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність 

відповідно до чинного законодавства України. 

5.6. За умови несплати або неповної сплати послуг у строки, встановлені цим Договором, Споживачеві нараховується 

пеня в розмірі 0,5% / подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від 

суми боргу за кожний день прострочення виконання грошового зобов'язання з урахуванням встановленого індексу інфляції за 

час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми.  

5.7. У випадку  прострочення Споживачем оплати послуг більш ніж на 30 календарних днів, Виконавець має право 

припинити або обмежити надання послуг, попередивши про це Споживача письмово не менш ніж за 5 діб, а суму 

заборгованості з урахуванням штрафних санкцій стягнути у встановленому законодавством порядку.   

6. Інші умови договору 

6.1. Виконавець має право оглядати приміщення Споживача для проведення розрахунку обсягу послуг. 

6.2. В разі встановлення відповідальною особою Виконавця факту надання від Споживача недостовірної інформації для 

укладення договору, на підставі доповідної записки Виконавець в односторонньому порядку має право на внесення змін до 

договору, або його розірвання, повідомивши Споживача протягом 10 днів. 

 

7. Прикінцеві положення 

7.1. Цей договір вступає в дію з «___»_____________201__ р. і укладається строком на три роки. 

7.2. Цей договір вважається продовженим на кожні наступні три календарних роки, якщо протягом 30 днів до закінчення 

терміну його дії жодна із сторін не заявить про зміну умов договору або його розірвання. 

7.3. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з примірників зберігається у 

споживача, другий – у виконавця. 

7.4. Споживач з 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 ______________________. 

                                                                                              (підпис споживача) 

7.5. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах. 

7.6. Споживач є платником _____________________________. 

Виконавець: 

 

Комунальне підприємство «Комплекс 

з вивезення побутових відходів» 

м. Харків, пров. Золотий, 4 

р/р 26004376254400 АТ «УкрСіббанк» 

МФО 351005, ЄДРПОУ 33290649 

р/р 26001052212875 ПАТ КБ   

«Приватбанк» 

МФО 351533 ЄДРПОУ 33290649 

Тел. 725-30-51 (52) – договірний відділ 

www.musor.kharkov.ua 

 

Директор ______________Ф. С. Аббасов 

М.П. 

 

Споживач: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________               

 


