
ПУБЛ1ЧНИЙ ДОГОВ1Р ПРИСДНАННЯ 

про надання послуг з поводження з побутовими вщходами

м. Харюв «01» жовтня 2021 р.

Комунальне пщприемство «Комплекс з вивозу побутових вщход1в», в особ1 директора 
Аббасова Фаз1ля Севшджовича, що д1е на пщстав1 Статуту, затвердженого заступником 
директора Департаменту економжи та комунального майна - начальником управлшня 
комунального майна та приватизацп ХарювськоУ мюько'У ради (дал1 -  Виконавець), з одшеУ 
сторони, 1 ф1зична особа, яка е власником (сшввласником, користувачем) нерухомого майна, або 
за згодою власника шша особа, яка користуеться об’ектом нерухомого майна, розташованому в 
приватному сектор1 м.Харкова (долг Споживач), з другоУ сторони (дал1 -  Сторони), уклали цей 
Догов1р про нижченаведене.

Даний Догов1р е публ1чним приеднання вщповщно до Цивильного кодексу УкраУни, 
Закону УкраУни «Про житлово-комунальш послуги» та його умови е однаков) для вс1х 
Споживачгв. Догов1р може бути укладений лише шляхом приеднання Споживача до 
запропонованого договору в цшому. Друга сторона не може запропонувати сво'У умови договору.

Умови приеднання до договору

1. Для споживач1в, яю до моменту опублжування цього Договору не користувалися 
послугами Виконавця, шдтвердженням повного та безумовного акцептування (приеднання) 
Договору е беззастережне прийняття його умов та здшснення останшм плати за надаш послуги.

2. Догов1р вважаеться укладеним без/з його подалыиим оформлениям у письмовому 
вигляд1 з моменту акцептування договору та/або сплати Споживачем рахунку (квитанцн) 
Виконавця за надаш послуги з поводження з побутовими вщходами чи вчинення шших дш, 
передбачених договором або чинним законодавством УкраТни, що свщчить про згоду 
дотримуватися умов Договору, без його пщписання письмового прим!рника Сторонами.

3. Споживач дае згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати послуги на 
встановлених Виконавцем умовах та оплачувати надаш послуги.

4. Виконавець на вимогу Споживача надае йому оформлену належним чином письмову 
форму цього Договору.

б.Укладаючи цей Догов1р, Споживач автоматично погоджуеться з повним та 
безумовним прийняттям положень Договору, тариф1в та норм надання послуг, що Д1ятимуть на 
момент акцептування цього Договору.

Предмет договору

6. Виконавець зобов'язуеться згщно з графжом надавати послуги з поводження з побутовими 
вщходами, а Споживач зобов’язуеться своечасно оплачувати послуги за встановленими тарифами 
у строки I на умовах, передбачених цим договором (дал1 -  Послуги) на пщстав1 р1шення 
виконавчого комггету ХарювськоУ мюькоУ ради №248 вщ 22 квггня 2020р. «Про визначення 
виконавщв послуг з вивезення побутових вщход1в у М1СТ1 Харков!» та вщповщно до Правил



благоустрою те ритор IV м.Харкова, затверджених р1шенням 11 сеси ХаргавськоУ мюькоУ ради 6 
скликання вщ 16.11.2011 р. № 504/11 31 змшами та доповненнями, розроблених з урахуванням 
Схеми саштарноУ очистки м. Харкова, затверджено'У ршенням 18 сес11 ХаргавськоУ мюькоУ ради 
24 скликання вщ 24.12.2003р. №284/03 31 змшами та доповненнями.

Перелж послу г

7. Виконавець надае Споживачев! послуги з поводження з твердими 1 великогабаритними 
вщходами.
8. Послуги з вивезення твердих вщход1в надаються за контейнерною схемою та безконтейнерною 
схемою.
9. Для вивезення твердих вщход1в за контейнерною схемою використовуються техшчно справы 
контейнери мютгастю до 1,1 куб. метр1в, що належать Виконавцевц у тому чис.пи для роздшьного 
збирання. Виконавець вивозить тверд! вщходи за контейнерною схемою з 7.00 до 23.00 години.
10. В мюцях, де не встановлеш контейнери, вивезення твердих вщходгв зд!йснюеться за 
безконтентейнерною схемою. При цьому споживач зобов’язаний до 07.00 години ранку виставити 
у мюцях погоджених з виконавцем закрит! емноеп з вщходами мютгастю не бшьше 0,12 
куб.метра б1ля житлового будинку (земельно-/ дшянки)
11. Для вивезення великогабаритних вщход1в використовуються контейнери мютгастю 8 1 б1льше 
куб. метр1в для розташування яких, вщповщно до вимог санДарно-епщем/олопчного 
законодавства выводиться спец1альний майданчик або вантажна техшка Виконавця.
Контейнери належать Виконавцев1.
Передача небезпечних в1дход!в у склад] побутових в1дход1в зд1йснюеться Споживачем та 
Виконавцем вщповщно до вимог саштарного законодавства спещал1зованим п1дприемствам, що 
одержали лщензй' на зд1йснення операщй у сфер1 поводження з небезпечними в1дходами.
12. Завантаження в1дход1в зд1Йснюеться:
твердих -  Споживачем в контейнери, а Виконавцем -  в спещально обладнаш транспорты засоби; 
великогабаритних -  Споживачем в контейнери, а Виконавцем -  в спещально обладнаш 
транспорта! засоби;
13. Виконавець вивозить побутов! вщходи вщповщно до вимог саштарних норм 1 правил.
14. Тип та К1льюсть спещально обладнаних для цього транспортних засоб1в, необхщних для 
перевезення В1ДХОД1В, визначаються Виконавцем.

Вимоги ДО ЯКОСТ1 послуг

15. Критер1ем якост1 послуг з вивезення побутових в1дход1в е дотримання граф1ка вивезення 
побутових В1ДХОД1В, правил надання послуг з поводження з побутовими вщходами, 1нших вимог 
законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових вщход1в.

Права та обов'язки Споживача

16. Споживач мае право на:

1) одержания своечасно та належноУ якост1 послуги згщно 13 законодавством 1 умовами договору;

2) одержания без додатковоУ оплати вщ виконавця 1нформац!У про цши/тарифи на послуги з 
поводження з побутовими вщходами, загальну вартють мюячного платежу, структуру 
Ц1ни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графж вивезення побутових
В1ДХОД1В;



3) вщшкодування збиттав, завданих його майну, шкоди, запод1яноУ його життю або здоров’ю 
внаслщок ненадежного надання або ненадання послуг;

4) усунення виконавцем виявлених недолшв у наданш послуг у п’ятиденний строк з моменту 
звернення споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розм1ру плати за послуги у раз1 Ух 
ненадання, надання не в повному обсяз! або зниження Ух якостк

6) неоплату вартосп послуг за перюд тимчасово'У в1дсутност1 в житловому примщенш (шшому 
об’екп нерухомого майна) споживача та шших ос1б понад 30 календарних дшв за умови 
документального шдтвердження такоУ вщсутностц

7) перев1рку юлькосД та якост1 послуг в установленому законодавством порядку;

8) складення та шдписання акпв-претензш у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

9) отримання без додатковоУ оплати шформацй' про проведеш виконавцем нарахування плати за 
послуги (з розподшом за перюдами та видами нарахувань) та отримаш В1Д споживача платежц

10) роз1рвання договору, попередивши про це виконавця не менш як за два мюящ до дати 
роз1рвання договору, за умови допуску виконавця для здшснення техшчного припинення надання 
послуги.

17. Споживач зобов’язуеться:

1) укладати договори про надання послуг у порядку 1 випадках, визначених законом;

2) своечасно вживати заход 1 в до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, 
що виникли з його вини;

3) оплачувати в установлений договором строк надаш йому послуги з поводження з побутовими 
вщходами;

4) дотримуватись правил пожежноУ безпеки та саштарних норм;

5) у раз1 несвоечасного зд!йснення платеж1в за послуги сплачувати пеню в розм1р1, встановленому 
в1дпов1дно до пункту 28 цього договору;

6) письмово 1нформувати виконавця про змшу власника житла (шшого об’екта нерухомого 
майна) та про фактичну кшьюсть ос1б, як1 постшно проживають у житл1 споживача протягом 30 
календарних дшв в1д дня настання такоУ подй';

7) забезпечити роздшьне збирання побутових вщход1в;

8) не перешкоджати вшьному доступу Виконавця до мюць розташування контейнерних 
майданчиюв, утримувати Ух в належному саштарному стан1;

9) забезпечити належне збирання та збершання в1дход1в;
10) ознайомитись та дотримуватися Правил надання послуг з поводження з побутовими 
вщходами та вимог законодавства про вщходи, саштарних норм 1 правил поводження з 
побутовими в1дходами та утримання територ1й населених пункт1в, що надаш у Додатку № 2.

Права та обов’язки виконавця
18. Виконавець мае право:
1) вимагати в1д споживача дотримуватися вимог д1ючих норм 1 правил в частиш утримання у 
належному саштарно-техшчному стан! контейнер!в 1 контейнерних майданчик1в;



2) вимагати вщ споживача своечасно збиратй та належним чином збершати вщходи, запобшати 
переповненню контейнер]в;

3) вимагати вщ споживача забезпечувати роздшьне збирання побутових вщход1в;
4) оплати вартост! наданоТ Послуги та пеш в розм1рах, встановлених законом або Договором;

5) припинити/зупинити надання послуг у раз1 Тх неоплати або оплати не в повному обсяз1 в 
порядку 1 строки, встановлеш законом та договором, кр1м випадюв, коли якють та/або юлыасть 
таких послуг не вщповщають умовам договору;

6) вимагати вщ споживача проведения протягом п’яти робочих дшв робгг з усунення виявлених 
неполадок, гцо виникли з вини споживача, або вщшкодування вартост1 таких робгг, проведених 
виконавцем;

7) звертатися до суду в раз1 порушення споживачем умов договору;

8) отримувати шформащю вщ шдивщуального споживача про змшу власника житла (шшого 
об’екта нерухомого майна) та фактичноТ кшькост1 ос!б, яю постшно проживають у житл1 
споживача.

9) на опрацювання персональних даних Споживача.

19. Виконавець зобов’язуеться:

1) забезпечувати своечасшсть надання, безперервнють 1 вщповщну ягасть послуг зпдно 13 
законодавством про житлово-комунальн1 послуги та про вщходи та умовами договору, у тому 
числ1 шляхом створення системи управлгння як1стю в1дпов1дно до нацюнальних або м1жнародних 
стандарт1в;

2) готувати та укладати 13 споживачем договори про надання послуг з визначенням 
в1дпов1дальност1 за дотримання умов Тх виконання зпдно з типовим договором;

3) без додатковоТ оплати надавати в установленому законодавством порядку необхщну 
1нформац1ю про Ц1ни/тарифи, загальну варпсть м1сячного платежу, структуру цши/тарифу, 
порядок надання послуг, граф1к вивезення побутових в1дход1в;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензп та скарги споживач1в \ проводити 
В1ДПОВ1ДН1 перерахунки розм1ру плати за послуги в раз1 Тх ненадання, надання не в повному обсяз1, 
несвоечасно або неналежноТ якост1, а також в шших випадках, визначених договором;

5) вживати заход1в до усунення порушень якост1 послуг у строки, встановлеш законодавством;

6) сплачувати споживачу у раз1 ненадання або надання не в повному обсяз1 послуг неустойку 
(штраф, пеню) у розм1р1, встановленому вщповщно до пункту 28 цього договору;

7) своечасно реагувати на виклики споживача, шдписувати акти-претензп, вести обл1к вимог 
(претензш) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своечасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних 
з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) шформувати споживача про нам1р змши тариф1в на послуги з поводження з побутовими 
вщходами;

10) мати укладен! договори 13 суб’ектами господарювання, що надають послуги з перероблення 
та захоронения побутових в1дход1в, та перевозите побутов1 вщходи Т1льки в специально В1дведен1 
м1сця чи на об’екти поводження з побутовими в1дходами вщповщно до правил благоустрою



територёУ населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санётарного очищения населеного 
пункту;

11) забезпечувати утримання у належному санётарно-технёчному станё контейнерёв у разё 
перебування Ух у власностё виконавця;

12) лёквёдувати звалище твердих вёдходёв у разё його утворення на контейнерному майданчику 
через недотримання графёка перевезення, проводити прибирания в разё розсипання побутових 
вёдходёв пёд час завантаження у спец1ально обладнаний для цього транспортний зас1б.

Цша та порядок оплати послуг

20. Згёдно з рёшенням виконавчого комётету ХаркёвськоУ мёськоУ ради вёд 12.12.2018 р. № 918 
тариф на вивезення (перевезення, захоронения) 1 куб. метра вёдходёв становить:
твердих 114,79 гривень за 1 куб.метр; 
великогабаритних 231,98 гривень за 1 куб.метр;
Цёна послуги змшюеться у разё затвердження Харкёвською мёською радою нових тариф1в без 
укладання додатковоУ угоди.
Розрахунок вартостё Послуги здёйснюеться зпдно з Додатком № 1 до даного Договору, який е 
невёд’емною частиною Договору.
21. Розрахунковим перюдом е календарний мёсяць.

22. Платежё вносяться не пёзнёше нёж протягом останнього дня мёсяця, що настае за 
розрахунковим.

23. Послуги оплачуються готовкою або в безгот1вков1Й форм1.
24. Плата вноситься на розрахунковий рахунок ИА493516290000000002600410796, АТ 
“Мегабанк”, код СДРПОУ 33290649.

25. У раз1 зм1ни вартосп послуги и виконавець пов1домляе не п1зн1ше н1ж за 30 дшв про це 
споживачев113 зазначенням причин 1 вщповщних обгрунтувань.
26. Наявн1сть п1льг, передбачених законодавчими актами, шдтверджуеться наданими 
Споживачем документами встановленого зразка.

Вщповщальшсть сторш за порушення договору
27. Сторони несуть в1дпов1дальн1сть за порушення договору вщповщно до статт! 26 Закону 
Украши “Про житлово-комунальн1 послуги”.
28. У раз1 ненадання або надання послуг не в повному обсяз1, зниження Тх якост1 споживач 
викликае виконавця послуг (його представника) для перев1рки кшькост1 та/або якост1 наданих 
послуг.
Акт-претенз1я складаеться в1дпов1дно до постанови Кабшету М1н1стр1в УкраТни вщ 27 грудня 
2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку проведения перев1рки вщпов1дност1 якосп надання 
деяких комунальних послуг та послуг з управления багатоквартирним будинком параметрам, 
передбаченим договором про надання вщповёдних послуг”.
За несвоечасне внесения плати за послуги споживач сплачуе виконавцю пеню в розмёр! 0,01 
вёдсотка суми простроченого платежу, яка нараховуеться за кожний день прострочення. При 
цьому загальний розмёр сплачено'1 пенё не може перевищувати 100 вёдсоткёв загальноУ суми боргу.
Нарахування пенё починаеться з першого робочого дня, що настае за останнём днем граничного 
строку внесения плати за послугу вёдповёдно до пункту 16 цього договору.



У раз1 ненадання або надання не в повному обсяз1 послуг виконавець сплачуе споживачу 
неустойку (штраф, пеню) у розм1р1 0,01 вщсотка вартосп послуг за договором за кожен окремий 
випадок.

Форс-мажорш обставини
29. Сторони звшьняються вщ в1дпов1дальност1 за невиконання або часткове невиконання 
зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання е наслщком форс-мажорних обставин 
(обставин непереборноТ сили).

30. Шд форс-мажорними обставинами розум1ються обставини, яга виникли в результат! 
непередбачених сторонами подш надзвичайного характеру, що включають пожежь землетруси, 
повеш, зсуви, шип стихш и  лиха, вибухи, вшну або вшськов1 дп, страйк, блокаду, пошкодження 
мереж стороншми юридичними чи ф1зичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних 
обставин е документ Торгово-промисловоУ палата або шшого компетентного органу.

Строк дп, умови продовження та припинення дй цього договору

31. Даний Догов!р укладаеться з врахуванням вимог статтей 205, 631, 633, 634, 641, 642 
Цившьного кодексу УкраТни.
32. Цей догов1р е публ1чним та набирае чинносД з 01.11.2021 р.
33. Догов|р укладаеться строком на один рк .
34. Догов1р вважаеться таким, що продовжений на черговий однор1чний строк, якщо за мюяць до 
заганчення строку його дп одна 13 стор1н не заявила про вщмову В1д договору або про його 
перегляд.
35. Д1Я договору припиняеться у разе

заганчення строку, на який його укладено, якщо одна 13 сторш повщомила про вщмову вщ 
договору В1ДПОВ1ДНО до пункту 34 цього договору;

смерД ф13ично1 особи - споживача (виконавця);

прийняття р1шення про лшвщащю юридичноУ особи - виконавця або визнання його банкрутом. 

Д1Я договору припиняеться шляхом роз1рвання за: 

взаемною згодою сторш;

р1шенням суду на вимогу одше'У 13 стор1н у раз1 порушення 1стотних умов договору другою 
стороною.

У раз1 роз!рвання договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленост1 про 
роз1рвання договору.

Умови внесения змш до договору.Прикшцев1 положения

36. Виконавець у вщповщноеп та на виконання вимог чинного законодавства УкраУни визначае 
умови цього Договору. Споживач, який акцептував умови цього Договору шдтверджуе свое 
ознайомлення та згоду з ус1ма умовами даного Договору.
Даний Догов1р публ1чно доводиться до в1дома вс1х Споживач1в - ф1зичних ос1б, яга е власниками 
(сшввласниками, користувачами) нерухомого майна, або за згодою власника шших ос1б, як1 
користуються об’ектом нерухомого майна, розташованому в приватному сектор! м.Харкова



шляхом його розмщення на сайт1 пщприемства: Ьйрз://ти80г.кЬагкоу.иа/ та сайД ХарювськоТ 
мюько'Т ради: Ьйрз://улучу, с Йу.кЬагкоу. иа.
37. У раз1 внесения змш до цього Договору, Виконавець зобов'язуеться розмютити вщповщне 
пов1домлення про таш зм1ни та текст зм1н на сайт! пщприемства: Ы1рз://гпизог.кЬагкоу.иа/ та сайт] 
ХарювськоТ мюькоУ ради: Нирз://'Л'ЛУ\\.С11у.кНагкоу.иа.

38. Спори та розб1жност1, що можуть виникнути П1Д час надання послуг, якщо вони не будуть 
узгоджен! шляхом переговор1в М1Ж сторонами, вир1шуються в судовому порядку.

Виконавець

Комунальне пщприемство «Комплекс з вивозу побутових вщход1в» (Код СДРПОУ 33290649), 
державна реестращя проведена 10.01.2005 р., номер запису 14801210000005531,
Юридична адреса: 61140, м. Харюв, пров. Золотей, 4 
Сайт пщприемства: НПрз://тизог.кНагкоу.иа/ 
е-таП: куЬо@куЬо.кйагкоу.иа

Директор

МП

Споживач



Додаток №1
до Публ1чного договору ггриеднання про надання послуг 

'3 поводження з побутовими вщходами

Розрахунок Щ 0 М 1 С Я Ч Н 0 1  вартосзт послуг 
по договору про надання послуг з поводження з побутовими вщходами

Щомюячна вартють послуг з поводження з побутовими вщходами по договору про 
надання послуг з поводження з побутовими вщходами визначаеться за формулою:

ВМ1С - ((Ттпв + Т’зах) Х  ^ТПВ + (Твв + Т 3ах) X  Мвв)/12) X  к

де

Дунс -  щомюячна вар петь послуг з поводження з побутовими вщходами; 
к - кшьюсть споживачщ;
Ттпв -  тариф на послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових вщход1в, 
затверджений р1шенням виконавчого комНету ХарювськоУ мюькоУ ради;
Т зах -  тариф на послуги з вивезення (захоронения) побутових вщход1в, затверджений 
ршенням виконавчого комитету ХарювськоУ мюькоУ ради для КП «Мунщипальна компашя 
поводження з вщходами»;
N тпв- норма надання послуг з вивезення побутових вщход1в для мешканщв приватних 
будинюв, затверджена рппенням виконавчого ком!тету ХарювськоУ мюькоУ ради;
Твв-тариф  на послуги з вивезення (перевезення) великогабаритних вщход1в. затверджений 
ршюнням виконавчого комНету ХарювськоУ мюькоУ ради;
Ивв - норма надання послуг з вивезення великогабаритних вщход1в для мешканщв 
приватних будинюв, затверджена р1шенням виконавчого компету ХарювськоУ мюькоУ 
ради.
12 ..нс - дванадцять мюящв року.

Директор Аббасов Ф.С.

Споживач



Додаток №2
до Публ1чного договору приеднання про надання послуг 

з поводження з гтобутовими выходами

витяг
ПРАВИЛА надання послуг з поводження з побутовими выходами

затверджеш постановою Кабшету Мш1стр1в УкраУни вы 10.12.2008 № 1070

1. Ц1 Правила визначають механизм надання субюктами господарювання незалежно вщ 
форми Ух власносН послуг з поводження з побутовими выходами у мютах. селищах 1 селах 
(дал1 - послуги).
2. Термши. що вживаються у них Правилах, маюгь таке значения:

великогабаритн/ в/дходи - тверд! выходи. розм1ри яких перевищують 50 х 50 х 50 
сантиметр1в, що не дае змоги розмютиги Ух у контейнерах об'емом до 1.1 куб. метра;

небезпечн/ вгдходи у склаб! побутових вк)ход!в - выходи, що утворююгься в 
процес1 життя 1 д 1яльност1 людини в житлових та нежитлових будинках 1 мають таю 
ф!зичн1, х1м1чн1, бюлопчш чи шип небезпечш властивостц як! сгворюють або можуть 
створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров'я 
людини та як1 потребують спещальних методов 1 засоб1в поводження з ними;

ремонтт сидходи - залишки речовин, матер1ал1в. предметы. вироб1в. що 
утворилися шд час проведения у житловому будинку. окрем1й квартир!, будинку 
громадського призначення капыального га поточного ремонту, перепланування, 
переобладнання. прибудови тощо:

1нип термши, що використовуюгься у цих Правилах, вживаються у значений 
наведеному в Законах УкраУни "Про житлово-комунальш послуги". "Про благоустрш 
населених пункт1в" та "Про выходи".
3. Послуги з поводження з побутовими выходами надаються суб’сктом господарювання. 
визначеним органом м1сцевого самоврядування на конкурсних засадах в установленому 
законодавством порядку виконавцем послуг з вивезення побугових в1дход1в.

Догов1р про надання послуг укладаеться м1ж споживачем та виконавцем послуг з 
вивезення побутових вщход1в в1дповыно до Типового договору про надання послуг з 
поводження з побутовими выходами, що додаеться.

4. Збирання та перевезення побутових выход1в зд1йснюються спешально обладнаними для 
цього транспортними засобами.
5. Послуги надаються з урахуванням розм1ру територй', схеми саныарного очищения, 
затверджено'У в устаной'леному порядку, та шших умов, передбачених законодавством у 
сфер1 житлово-комунального господарства.
Надання послуг з вивезення выход1в як вторинно'У сировини, що с у склад1 побутових 

вщход1в, зд1йснюсться з урахуванням вимог статей 35 1 35' Закону УкраУни “Про выходи".

6. Обсяг надання послуг розраховугться на гпдстав1 норм, затверджених органом мюцевого 
самоврядування в установленому законодавством порядку.

7. Пщ час укладання договору про надання послуг:

1) сторони узгоджуюгь графы Ух надання виходячи з потреби споживача. норм надання 
та якост1 послуг;

2) виконавець послуг на вимогу споживача зобов'язаний пред’явити:

правила надання послуг;



графт вивезення вщхоздв;

тарифи на надання послуг;

шформащю про тпльги, передбачеш законодавчими актами для окремих категорш 
населения.

8. У раз1 надання одноразово!' послу™ замовлення складасться за погодженням сторш 
згщно з формою, що встановлюеться п виконавцем.

9. Плата за надаю послуги нараховуеться щомюяця вщповщно до умов договору 1 
тариф1в. що формуються в1дпов1Дно до постанови Кабшету Мппетр!в УкраТни вщ 26 линия 
2006 р. № 1010 "Про затвердження Порядку формування тариф1в на послуги з поводження 
з побутовими в щх одами".

Оплата послуг здШснюеться не шзнппе Н1Ж протягом останнього дня мюяця. що настае 
за розрахунковим. якщо договором не встановлено ’шше.

10. У плапжному документ! псредбачаються графи для зазначення даних про:

об’ем побутових вщход1в (окремо для твердих. великогабари гних. ремонтних, рщких; 
у раз1 запровадження роздшьного збирання вщход1в - об’ем роздтьно з1браних корисних 
компонент1в побутових В1ДХОД1В не враховусться);

тарифи на надання послуг;

суму, що шдлягае сплатг

11. У раз1 зм1ни вартост1 послуги п виконавець повщомляг не тзнпне н1ж за 30 дн1в 
про це споживачев1 гз зазначенням причин ) вщповщних обгрунтувань.

У раз1 надання в1дповщно до законодавчих актт  окремим громадянам п1льг плата за 
послуги вноситься на шдстав1 поданих виконавщо документ1в. що п1дтверджують право на 
шльги та Ух розм1р.

12. Перев1рка якосН послуг проводиться вщповщно до постанови Каб1нету Мт1стр1в 
УкраУни в1д 27 грудня 2018 р. № 1145 "Про затвердження Порядку проведения перев1рки 
В1ДПОВ1ДНОСТ1 якост1 надання деяких комунальних послуг та послуг з управл1ння 
багатоквартирним буди н ком параметрам, передбаченим договором про надання 
вщповщних послуг".

витяг
Закон УкраУни «Про житлово-комуналып послуги»

1 *

Цей Закон регулюс в1дносини. що виникають у процес1 надання та споживання 
житлово-комунальних послуг.

Стаття 7. Права 1 обов'язки споживач1в
1. Споживач мае право:
1) одержувати свосчасно та належноУ якост1 житлово-комунальн] послуги згщно 13 

законодавством 1 умовами укладених договоров;
2) без додатковоУ оплати одержувати вщ виконавця житлово-комунальних послуг 

шформащю про Ц1ни/тарифи, загальну варт1сть м1сячного платежу, структуру щни/тарифу, 
норми споживання та порядок надання в1дповщноУ послуги, а також про ГУ споживч1 
властивост1;

3) на вщшкодування збитк1в. завданих його майну. шкоди, запозняноУ його життю або 
здоров’ю внаслщок ненадежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг та 
незаконного проникнення в належпе йому жигло (1нший об’ект нерухомого майна);



4) на усунення протягом строку, встановленого договорами про надання жиглово- 
комунальних послуг або законодавством, виявлених недолшв у наданш житлово- 
комунальних послуг;

5) на зменшення у встановленому законодавством порядку розм]ру плати за жиглово- 
комунальш послуги у раз1 Ух ненадання, надання не в повному обсяз1 або зниження УхньоУ 
якостц

6) на неоплату вартосзт комупальних послуг (кр1м постачання тепловоУ енерг'п) у раз1 
Ух невикористання (за вщсутност] приладш облшу) за перюд тимчасовоУ вщсутност! в 
житловому примщенш ((ншому об’еюп нерухомого майна) споживача та шших оаб  понад 
30 календарних дшв, за умови документального пщтвердження вщповщно до умов 
договор1в про надання комунальних послуг;

7) отримувати вщ управителя, виконавшв комунальних послуг штраф у розм1р1, 
визначеному договорами про надання вщповщних житлово-комунальних послуг. за 
перевигцення нормативних строшв проведения авар1йно-в1дновних роб1т;

8) на перев1рку кшькост! та якост1 житлово-комунальних послуг у встановленому 
законодавством порядку;

9) складати га гпдписувати акти-претензй' у зв'язку з порушенням порядку надання 
житлово-комунальних послуг. змшою Ухшх споживчих властивостей га перевищенням 
строю в проведения аваршно-вщновних робгг:

10) без додатковоТ оплати отримувати вщ виконавця вщповщноУ послуги чи шшо'У 
уповноважено'У на розподш комунальноУ послуги особи детальний розрахунок розподглу 
обсягу спожитих комунальних послуг м1ж споживачами багатоквартирного будинку;

11) без додатковоУ оплати отримувати шформац1ю про проведен! управителем, 
виконавцем комунальноУ послуги нарахування плати за житлово-комунальн1 послуги (з 
розподшом за пер1одами та видами нарахувань) та огриман1 в1д споживача платеж!;

12) у встановленому законодавством порядку вщключитися в1д систем 
централгзованого теплопостачання та постачання гарячоУ води;

13) роз1рвати договф про надання комунальноУ послуги. попередивши про це 
виконавця вщповмноУ комунальноУ послуги не менш як за два М1СЯЦ1 до дати роз1рвання 
договору, за умови допуску виконавця для здшенення техшчного ггрипинення надання 
ВЩПОВ1ДНОУ послуги. Це право не поширюсться на догов1р про пос тачання тепловоУ енерпУ, 
укладений 31 споживачами у багатоквартирному будинку. кр1м вигтадку роз1рвання такого 
договору колективним споживачем.

2. 1ндив|дуальний споживач зобов'язаний:
1) укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку \ випадках, 

визначених законом;
2) своечасно вживати заход]в до усунення виявлених неполадок, пов'язаних з 

отриманням житлово-комунальних послуг. т о  виникли з його вини;
3) забезпечувати ц!лгсн1сть обладнання прилад1в (вузл1в) обл1ку комунальних послуг 

ВЩПОВ1ДНО до умов договору та не втручатися в Ухню роботу;
4) власним коштом проводи™ ремонт та замшу саштарно-техшчних прилад1в 1 

пристро'Ув. обладнання. 1ншого сп1льного майна, пошкодженого з його вини, яка доведена в 
установленому законом порядку;

5) оплачувати надаш житлово-комунальн! послуги за ]цнами/тарифами. встановленими 
вщповщно до законодавства, у строки. встановлен1 вщповщними договорами;

6) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежноУ та газовоУ, сан1тарних норм;
7) допуска™ у свое житло (!нпшй об'ект нерухомого майна) управителя, виконавщв 

комунальних послуг або Ухн1х представник1в у порядку, визначеному законом 1 договорами 
про надання вщповцших житлово-комунальних послуг. для л!кв1да1цУ авар1й. усунення 
неполадок сан!тарно-техшчного та шженерного обладнання. його встановлення 1 зам1ни, 
проведения техн1чних та профшактичних огля;пв ] перев1рки показань прилад!в - 
розпод1лювач!в тепловоУ енерттУ та/або вузл!в облшу. т о  забезпечують 1ндив1дуальний



обл^к споживання вщповщноУ комунальноУ послуги у квартир! (примпценш) 
багатоквартирного будинку;

8) дотримуватися вимог житлового та мюгобуджного законодавства шд час 
проведения ремонту чи реконструкщУ житла (пппого об’екта нерухомого майна), не 
допуска™ порушення законних прав та штерешв шших учаснишв вшносин у сфер! 
житлово-комунальних послуг;

9) забезпечиги своечасну тпдготовку об’екпв. т о  перебувають у Гюго власностп до 
експлуатацй' в осчнньо-зимовий перюд;

10) у раз1 несвоечасного здшснення платежи? за житлово-комунальш послуги 
сплачувати пеню в розм1рах, установлених законом або договорами про надання житлово- 
комунальних послуг;

11) шформувати управителя, виконавц!в комунальних послуг про змшу власника 
житла (пппого об’екта нерухомого майна) та про фактичну кьпькють оаб . яш постшно 
проживаю™ у житл! споживача. у випадках та порядку, передбачених дог овором;

12) надавати виконавцю комунальних послуг або шппй особь т о  з.дйснюе розподгп 
обсяпв спожитих послуг. показания наявних прила;пв - розпо;плювач1в тепловоТ енергп 
та/або вузл1в обл1ку, т о  забезпечують шдив1дуальний обл1к споживання в1дповщноТ 
комунальноТ послуги в квартир! (примпценн!) багатоквартирного будинку, в порядку та 
строки, визначен! договором.

витяг
Закон УкраТни «Про вщходи»

Цей Закон визначае правов1, орган!зацшн1 та економ1чн1 засади д1яльност!, 
пов'язано'Г гз запоб1ганням або зменшенням обсяг1в утворення ВЩХОД1В. Ух збиранням, 
перевезенням, збертанням. сортуванням, обробленням. утилгзацюю та видаленням, 
знешкодженням та захоронениям, а також з вщверненням негативного впливу вщход1в на 
навколишне природне середовище та здоров'я людини на територП' УкраУни.
Стаття 1. Визначення основних термш т.

У цьому Закон! наведен! нижче основн! терм1ни вживаються в такому значенн!: 
вгдходи - будь-як1 речовини, матер1али 1 предмета, шо утворилися у продет 

виробництва чи споживання, а гакож товари (продукц'|я), т о  повн!спо або часгково 
втрагили своУ споживч! властивост! 1 не мають подальшого використання за М1сием Ух 
утворення чи виявлення I в!д яких Ух власник позбуваеться. мае нам1р або повинен 
позбутися шляхом утил!защУ чи видалення;

виробник вм)хо() 1в - ф1зична або юридична особа. Д1яльн!сть якоУ призводить до 
утворення В1ДХОД1В;

збиранпя в/дхоЫв - Д1яльн1сть, пов'язана з вилученням. накониченням 1 
розм1щенням ВЩХОД1В у спец!ально вщведених мюцях чи об'ектах, включаючи сортування 
в1дход1в з метою подалыпоУ утил!заип чи видалення;

перевезення вгдходгв - транспортування вщход!в вщ М1сць Ух утворення або 
зберпання до М1сць чи об'ектт оброблення, утал!зад!У чи видалення;

захоронения вЮхобш - остаточне розмпцення вщход^в при Ух видаленн1 у 
спешально вшведених мюцях чи на об'ектах таким чином, щоб довгостроковий шк!дливий 
вплив В1ДХОДШ на навколишне природне середовище та здоров'я людини не перевищував 
установлених норматив1в;

поводження з в/дходамы - д!У, спрямован! на запобшання утворенню вщход1в, Ух 
збирання, перевезення, сортування. збер1гання. оброблення. перероблення, утилгзац!ю, 
видалення, знешкодження 1 захоронения, включаючи контроль за ними операщями та 
нагляд за мюцями видалення;



власник в'юхоо'т - ф1зична або юридична особа, яка вщповщно до закону волод1е, 
користуеться 1 розпоряджаеться выходами;

побутов! вк)ходи - ВЩХОДИ, ЩО утворюються в ПрОЦеС1 ЖИТТЯ 1 Д1ЯЛВНОСТ1 людини 
в житлових та нежитлових будинках (тверди великогабаритгп. ремонтни рщки кр1м 
в1дход1в, пов'язаних з виробничою Д1яльн1стю шдприсмств) 1 не використовуються за 
М1сцем Ух накопичення;

тверд/ вШходи - залишки речовин. матер1ал1в, предметов, вироб1в, товар1в, 
продукцГи що не можуть у подалыпому використовуватися за призначенням;

послуги з вивезення побутових видход/в - збирання. зберщання га перевезення 
побутових В1ДХОД1В. що зд]йснюються у населеному пункт! зг!дно з правилами 
благоустрою, затвердженими органом м1спевого самоврядування;

послуги з_поводлсення з побитовыми выходами - послуги з вивезення,
перероблення та захоронения побутових вщход!в, що надаються в наееленому пункт! зпдно 
з правилами благоустрою територ1У населеного пункту, розробленими з урахуванням схеми 
саштарного очищения населеного пункту та затвердженими органом м1сцевого 
самоврядування.

витяг
ДЕРЖАВН1 САШТАРН1 НОРМИ ТА ПРАВИЛА 

утримання територ1Й населених м!сць,
затвердженг Наказом М!н1стерства охорони здоров'я УкраТни 17.03.2011 N 145

1.1. У них Державних санггарних нормах та правилах утримання територШ населених 
мюць (да:п - Санпарш норми) терм1ни вживаються у такому значении

контейнер для зберп'ання побутових в1дход!в (контейнер) - мета.чева або 
пластикова смшсть, призначена для збирання та зберщання побутових в1дход1в, 
виготовлена зпдно з вимогами державних стандарпв;
II. Санггарне очищения територ1й населених мюць
2.2. Сан1тарне очищения територш населених М1сдь зд1йснюеться спе1нал1зованими 
пщприемствами незалежно вщ форми власност! та шдпорядкування на догов1рних засадах 
у встановленому законодавством порядку.
2.14. Шд час зберщання побутових впход1в у контейнерах повинна бути виключена 
можлив1сть Ух загнивания, розкладання. розв1ювання га розпилювання. Терм1н збер1гання в 
холодний перюд року (при середньодобовш температур! -5 град.С 1 нижче) повинен бути 
не бшьше шж три доби. а в теплий пер1од року (при середньодобовпй температур! бшьше 
Н1ж +5 град.С) - не б!льше н1ж одна доба (щоденне перевезення).

Перевезення великогабаритних 1 ремонтних в1дход1в необх1дно проводити у М1ру 
Ух утворення, але не рплиге одного разу на тиждень.

Перевезення окремих складових побутових в!дход1в, що не загнивають та не 
утворююгь неприемних запах1в. догтускасться здйгснювати р'щше. за графжами. 
узгодженими з виконавцем послуг з перевезення в!дход1в та власником чи 
ба^^ансоутримувачем об'ект!в благоустрою.

Аббасов Ф.С.

Споживач


