
 

Тарифи №1 
на послуги з організації скошування трави та організації скошування чагарнику  

(далі за текстом разом - Організація підтримання Земельної ділянки Абонента у належному 
фіто-санітарному стані) 

для клієнтів, з якими укладено договір про надання послуг № Н від 29 грудня 2016 р., або 
замовниками, з якими не укладено відповідний договір, що діють з 01 травня 2019 р. 

 
№ Найменування разової послуги Тариф без 

врахування витрат 
на сплату єдиного 
податку* 

Тариф з  
врахуванням витрат 
на сплату єдиного 
податку* 

1. Організація скошування трави 75,00 грн/ 1 ар 78,98 грн/ 1 ар 
2. Організація скошування чагарнику 105,00 грн/ 1 ар 110,57 грн/ 1 ар 

 
* витрати на сплату єдиного податку  
Тариф вказано Всі платежі по Договору оплачуються Абонентом за формулою S=S1+S1*k,  
де S – остаточна сума платежу, S1 – вартість надання Товариством послуг Абоненту,  
K – коефіцієнт, що розраховано на базі ставки єдиного податку, який на дату опублікування цих 
Тарифів та Договору про надання послуг № Н від 29 грудня 2016 р. (зі змінами) становить 
0,053, та може змінюватись у разі переведення Товариства на іншу систему оподаткування чи у 
разі зміни ставки єдиного податку. Коефіцієнт має виключно розрахунковий характер і 
застосовується для визначення остаточної вартості послуги, а сума S1*k в цих Тарифах, в 
Рахунках, Рахунках-Актах іменується «витрати на сплату єдиного податку»). 

 
 
 

Правила надання разових послуг  
по Організації підтримання Земельної ділянки Абонента у належному фітосанітарному стані 

 
1. Послуги по організації підтримання Земельної ділянки Абонента у належному фіто-

санітарному стані (далі за текстом також – Послуга, Послуги) надаються клієнтам, з 
якими укладено договір про надання послуг № Н від 29 грудня 2016 р. 

2. Послуги можуть бути надані замовникам, з якими не укладено договір про надання 
послуг № Н від 29 грудня 2016 р., в разі виявлення такого бажання з боку замовника та 
наявності такої можливості з боку Товариства. В такому випадку Товариство може 
відмовити в наданні такої послуги без пояснення причини. В разі згоди Товариства 
надавати таку Послугу, Товариство надає таку Послугу після оплати клієнтом рахунку 
на Послугу. 

3. Надавати послугу виключно на ділянках, до яких надано безперешкодний доступ 
Власником земельної ділянки (уповноваженою особою), зокрема, такими ділянками є 
ділянки, не огороджені парканами, та/або такі, доступ до яких забезпечено власником 
ділянки у попереднього погоджений із Товариством час. 

4. В разі, якщо ділянка огороджена парканом (крім випадків, коли висота конструкції не 
перешкоджає вільному доступу співробітників (субпідрядників) Товариства), та власник 
ділянки не забезпечив вільний доступ до ділянки, послуга таким Абонентам не 
надається. 
 

 
 

 


