
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від               2018 р.  №   
 

 
ЗМІНИ,  

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  
 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 

«Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення 
побутових відходів» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2137; 2009 

р., № 51, ст. 1737; 2011 р., № 62, ст. 2472; 2017 р. № 94 ст. 2858): 
 

1) у назві та постановляючій частині слова «вивезення побутових 
відходів» замінити словами «поводження з побутовими відходами»; 

 
у вступній частині слово та цифри «статті 31» замінити  словами та 

цифрами «підпункту 4 частини першої статті 4»;  
 

2) у Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів, затвердженому зазначеною постановою: 

 

у назві та тексті слова «вивезення побутових відходів» замінити 
словами «поводження з побутовими відходами»; 

 
пункт 1 викласти в такій редакції: 

 
«1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на послуги з 

поводження з побутовими підходами (далі - послуги). 
 

До послуг з поводження з побутовими відходами належать послуги з 
вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, що надаються в 

населеному пункті згідно з правилами благоустрою території населеного 
пункту, розробленими з урахуванням схеми санітарного очищення 

населеного пункту та затвердженими органом місцевого самоврядування . 
 
У разі запровадження роздільного збирання побутових відходів при 

встановленні цін/тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами 
не враховується вартість операцій з поводження з роздільно зібраними 

(відсортованими) корисними компонентами цих відходів.»; 
 

у пункті 2: 
 

після абзацу четвертого доповнити абзацом такого змісту:  
«зміна тарифів – перегляд уповноваженим органом тарифу і його 

структури або коригування тарифів;»; 
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у зв’язку з цим абзаци п’ятий – десятий вважати відповідно абзацами 

шостим – одинадцятим; 
 
абзац дев’ятий викласти в такій редакції: 

 
«планований період - період тривалістю 12 місяців (з 1 січня до 

31 грудня), на який розраховуються та встановлюються тарифи;»; 
 

після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту: 
 

«строк дії тарифів – період часу, на який уповноваженим органом 
встановлено тарифи та протягом якого застосовуються ці тарифи до 

споживачів;»; 
 

у зв’язку з цим абзаци десятий - одинадцятий вважати відповідно 
абзацами одинадцятим - дванадцятим; 

 
в абзаці дванадцятому слова «збирання, зберігання, перевезення, 

перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення» замінити словами 

«вивезення, перероблення та захоронення»; 
 

пункт 2
1
 викласти в такій редакції: 

 

«2
1
. До розрахунку тарифів включаються витрати, які згідно з 

Податковим кодексом України враховуються при обчисленні об’єкта 

оподаткування податком на прибуток підприємств.»; 
 

доповнити пунктом 2
3
 такого змісту: 

«2
3
. З метою забезпечення відшкодування всіх економічно 

обґрунтованих витрат, пов’язаних із наданням послуг з поводження з 
побутовими відходами, перегляд тарифів та їх структури здійснюється 
уповноваженим органом кожного року за заявою суб’єкта господарювання. 

 
У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, 

пов'язаних із провадженням господарської діяльності з поводження з 
побутовими відходами, з причин, які не залежать від суб’єкта 

господарювання, зокрема збільшення або зменшення ставок податків і зборів, 
мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизації,  підвищення або 

зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, 
може проводитися коригування тарифів.  

 
Механізм зміни тарифів застосовується уповноваженим органом 

виключно протягом строку дії тарифів. 
 

Якщо протягом строку дії тарифів обсяг витрат, пов'язаних із 
провадженням господарської діяльності з поводження з побутовими 
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відходами, не змінився, то такі тарифи продовжують застосовуватися 

суб’єктом господарювання на підставі рішенням уповноваженого органу, 
яким встановлено такі тарифи на новий строк.»; 

 

абзац перший пункту 4  після слова «розробляється» доповнити 
словами «суб’єктом господарювання»; 

 
пункт 8 викласти в такій редакції: 

«8. Тарифи на послуги визначаються та встановлюються окремо за 
кожною операцією поводження з побутовими відходами та за видами 

побутових відходів (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, небезпечні). 
 

Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами є сумою 
тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових 

відходів.»; 
 

пункт 11 доповнити абзацами такого змісту: 
«Планування витрат на оплату праці для включення до тарифів 

здійснюється в установленому порядку із забезпеченням мінімальної 

заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених 
законодавством, з урахуванням положень генеральної, галузевої та 

територіальної угод, колективного договору. 
 

Якщо рівень середньомісячної номінальної заробітної плати в 
розрахунку на одного штатного працівника адміністративно-територіальної 

одиниці (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) 
або одного штатного працівника, зайнятого у промисловості адміністративно-

територіальної одиниці, на території якого здійснюється діяльність суб’єкта 
господарювання, перевищує розмір, розрахований в установленому порядку 

із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати 
праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень генеральної, 
галузевої, територіальної угод, колективного договору, допускається 

планування витрат на оплату праці для включення до тарифів із 
забезпеченням рівня середньомісячної номінальної заробітної плати в 

розрахунку на одного штатного працівника адміністративно-територіальної 
одиниці (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) 

або одного штатного працівника, зайнятого у промисловості адміністративно-
територіальної одиниці, на території якого здійснюється діяльність суб’єкта 

господарювання, з урахуванням розміру фіксованої індексації витрат на 
оплату праці на планований період.»; 

 
у пункті 12: 

 
абзац другий викласти в такій редакції: 

«єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування виробничого персоналу;»; 



4 

 

 

абзац шостий виключити; 
 
в абзаці четвертому підпункту 1 пункту 13 слово «сміття» замінити 

словами «побутових відходів»; 
 

пункт 20 доповнити абзацом такого змісту: 
«До витрат суб’єкта господарювання (виконавця послуги з поводження 

з побутовими відходами) не включаються витрати, які увійшли до складу 
плати за абонентське обслуговування за індивідуальним договором у 

багатоквартирному будинку.». 
 

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. 
№ 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових 

відходів» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 95, ст. 3138; 2011 р., № 39, 
ст. 1610; № 89, ст. 3238): 

 
1) назву постанови викласти в такій редакції: 
«Про затвердження Правил надання послуг з поводження з  побутовими 

відходами та Типового договору про надання послуг з поводження з 
побутовими відходами»;  

 
2) вступну частину постанови викласти в такій редакції : 

«Відповідно до підпунктів 1 та 2 частини першої статті 4 Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги» Кабінет Міністрів України 

постановляє:»; 
 

3) постановляючу частину викласти в такій редакції: 
«Затвердити такі, що додаються: 

 
Правила надання послуг з поводження з побутовими відходами; 
 

Типовий договір про надання послуг з поводження з побутовими 
відходами.»; 

 
4) у Правилах надання послуг з поводження з побутовими відходами, 

затверджених постановою: 
 

у назві, пункті 1, абзаці п’ятому пункту 4 слова «вивезення побутових 
відходів» замінити словами «поводження з побутовими відходами»; 

 
пункт 3 викласти в такій редакції:  

 
 «Фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником, 

користувачем) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка 
користується об'єктом нерухомого майна або юридична особа, що об'єднує 
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споживачів у будівлі, 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.»; 

 
пункт 5 доповнити абзацом такого змісту: 

«Одиницею виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими 
відходами є кубічний метр, тонна.»; 

 
у пункті 8 та абзаці другому пункту 13 посилання на додатки 2, 3 

замінити відповідно посиланнями на додатки 1, 2; 
 

абзац третій пункту 9 викласти в такій редакції: 
«цих Правил, дотримання вимог законодавства щодо надання послуг з 

вивезення побутових відходів.»; 
  
абзац другий пункту 14 викласти в такій редакції: 

«об'єм побутових відходів (окремо для твердих, великогабаритних, 
ремонтних, рідких; у разі запровадження роздільного збирання твердих 

відходів – об’єм роздільно зібраних корисних компонентів побутових 
відходів не враховується);»; 

 
5) у додатку 1 до Правил: 

 
у тексті слова «вивезення побутових відходів» замінити словами 

«поводження з побутовими відходами»; 
 

слова та цифру «Додаток 1 до Правил» замінити словами та цифрами: 
«ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від __________ 2018 р. № ______»; 
 

преамбулу договору викласти у такій редакції: 
«ТИПОВИЙ ДОГОВІР  

про надання послуг  
з поводження з побутовими відходами 

______________________                                         ___ __________ 20__ р. 
 (найменування населеного пункту)  

____________________________________________________________ 
(найменування суб'єкта господарювання, що надає послуги,  

_______________________________________________________________________________________                        

або управителя, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або уповноваженої ними особи) 
в особі ________________________________________________________,  

 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)  
що діє на підставі _______________________________________________,  
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(назва документа, дата і номер)  

затвердженого __________________________________________________  
(найменування органу)  

(далі - виконавець), з однієї сторони, і _______________________________  
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові фізичної або 

______________________________________________________________,  
 юридичної особи, яка (який) є власником (співвласником, користувачем) нерухомого майна або за згодою 

власника інша особа, яка користується об'єктом нерухомого майна або юридична особа, що об'єднує 

споживачів у будівлі  

в особі _________________________________________________________,  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)  

що діє на підставі ________________________________________________,  
(назва документа, дата і номер)  

затвердженого ___________________________________________________   
(найменування органу)  

(далі - споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене»;  
 

пункт 1 викласти в такій редакції: 
«1. Виконавець зобов'язується згідно з графіком надавати послуги з 

поводження з побутовими відходами, а споживач зобов'язується своєчасно 
оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, 

передбачених цим договором (далі - послуги), на підставі рішення 
____________________________________________________________  

(назва, дата та номер акта про визначення  
___________________________________________________________________________ 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів) 

та відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, 
розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту 
та затвердженими  

___________________________________________________________________________ 
(назва, дата та номер акта про затвердження правил благоустрою та схеми  

_________________________________________________________________________.»; 
санітарного очищення населеного пункту) 

 

пункт 2 викласти в такій редакції: 
«2. Виконавець надає споживачеві послуги з поводження з твердими, 

великогабаритними, ремонтними і рідкими відходами»; 
 

у пункті 11 слово та цифру «додатком 3» замінити словом та цифрою 
«додатком 2»; 

 
пункт 19 викласти в такій редакції: 

 «19. Споживач має право на: 
 
1) без додаткової оплати одержувати від виконавця інформацію про 

ціни/тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, загальну 
вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, 

графік вивезення побутових відходів; 
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2) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його 

життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг; 
 
3) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у 

п’ятиденний строк з моменту звернення споживача; 
 

4) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням 
порядку надання послуг; 

 
5) перевірку кількості та якості послуг у встановленому 

законодавством порядку; 
 

6) внесення за погодженням з виконавцем у цей договір змін, що 
впливають на розмір плати за послуги; 

 
7) на неоплату вартості послуг у разі їх за період тимчасової 

відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) 
Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови 
документального підтвердження такої відсутності; 

 
8) розірвати Договір, попередивши про це виконавця не менш як за два 

місяці до дати розірвання Договору.»; 
 

пункт 20 доповнити підпунктами 8-10 такого змісту: 
«8) письмово інформувати виконавця про зміну власника житла 

(іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які 
постійно проживають у житлі споживача протягом 30 календарних днів від 

дня настання такої події;  
 

9) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, 
пов’язаних з отриманням послуг,що виникли з його вини; 

 

10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати 
пеню в  розмірі, встановленому відповідно до пункту 23 Договору;»; 

 
пункт 21 доповнити підпунктами 4-7 такого змісту: 

«4) своєчасного дотримання вимог нормативно - правових актів у сфері 
поводження з побутовими відходами; 

 
5) своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок,  що 

виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, 
проведених Виконавцем; 

 
6) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла 

(іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно 
проживають у житлі споживача; 
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7) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов Договору;»; 
 
у пункті 22: 

 
підпункт 1 викласти в такій редакції: 

«1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну 
якість комунальних послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні 

послуги та про відходи й умовами Договору, у тому числі, шляхом створення 
системи управління якістю відповідно до національних або  міжнародних 

стандартів;»; 
 

підпункти 6-8 викласти в такій редакції: 
«6) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають 

послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити 
відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з 

побутовими відходами; 
 
7) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством 

порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного 
платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення 

побутових відходів; 
 

8) своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-
претензії, вести облік вимог (претензій) Споживача у зв’язку з порушенням 

порядку надання послуг;»; 
 

доповнити підпунктом 12 такого змісту: 
«12) інформувати споживача про намір зміни тарифів на послуги з 

поводження з побутовими відходами.»; 
 
пункт 23 доповнити новими абзацами такого змісту: 

«У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги з поводження з 
побутовими відходами споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 

відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої 
пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.  

 
Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за 

останнім днем граничного строку внесення плати за послуги. 
 

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за 
надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача 

заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.»; 
 

пункт 30 викласти в такій редакції: 
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«30.  Договір укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до 

закінчення зазначеного строку жодна із Сторін не повідомить письмово 
другу Сторону про відмову від Договору, Договір вважається продовженим 
на черговий однорічний строк»; 

 
доповнити новим пунктом 34 такого змісту: 

«34. Інформація про укладені договори між виконавцем послуг з 
вивезення побутових відходів та суб’єктами господарювання, що надають 

послуги з перероблення та/або захоронення побутових відходів: 
_________________________________________________________.». 

 
У зв’язку з цим пункт 34 вважати відповідно пунктом 35; 

 
7) у додатку 2 до Правил: 

 
у назві та по тексту слова «вивезення побутових відходів» замінити 

словами «поводження з побутовими відходами». 
 
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р.      

№ 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових 
відходів»(Офіційний вісник України, 2011 р., № 89, ст. 3238): 

 
1) у вступній частині слова та цифри «статті 28» виключити; 

 
2) пункт 1 постановляючої частини викласти в такій редакції: 

«1. Затвердити такі, що додаються: 
 

Порядок визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів; 
 

Типовий договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на 
певній території.»; 

 

3) у Порядку визначення виконавця послуг з вивезення побутових 
відходів»: 

 
пункт 1 викласти в такій редакції: 

«Цей Порядок визначає процедуру визначення  виконавця послуг з 
вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту шляхом 

проведення конкурсу (далі - конкурс).»; 
 

абзац третій пункту 3 виключити; 
 

пункт 4 викласти в такій редакції:  
«4. Підготовка та проведення конкурсу забезпечується виконавчим 

органом сільської, селищної, міської ради або місцевою державною 
адміністрацією у разі делегування їй повноважень відповідними радами, у 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/704-2017-%D0%BF/paran52#n52
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/831-2008-%D0%BF
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порядку, встановленому законом, виконавчим органом місцевого 

самоврядування суб’єкта співробітництва у формах, передбачених Законом 
України «Про співробітництво територіальних громад»,                               
(далі - організатор конкурсу).»;  

 
у пункті 5: 

 
у підпункті 5 слова «вивезення побутових відходів» замінити словами 

«поводження з побутовими відходами»; 
 

підпункт 7 викласти в такій редакції: 
«характеристика території, де повинні надаватися послуги з 

поводження з побутовими відходами: розміри та межі певної території та 
перелік розміщених у зазначених межах об'єктів утворення побутових 

відходів, середня відстань до об'єктів поводження з відходами та їх 
місцезнаходження.  

 
Межі певної території, де планується надавати послуги з поводження з 

побутовими відходами, визначає організатор конкурсу;»;   

 
абзац шостий підпункту 8 викласти в такій редакції: 

«- відомості про власників або наймачів, користувачів, у тому числі 
орендарів джерел утворення побутових відходів;»;  

 
підпункт 9 викласти в такій редакції:   

«характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів 
поводження з побутовими відходами (об'єкти перероблення, сортування, 

утилізації, видалення відходів, об'єкти поводження з небезпечними 
відходами у складі побутових відходів тощо) відповідно до правил 

благоустрою територій населеного пункту, розроблених з  урахуванням схеми 
санітарного очищення населеного пункту»; 

 

пункт 6 викласти в такій редакції: 
«6. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на 

паритетних засадах представники організатора конкурсу, територіального  
органу Держпродспоживслужби, підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, а 
також (за їх згодою) органів місцевого самоврядування, органів виконавчої 

влади, власників (їх об'єднань) або наймачів, користувачів, у тому числі 
орендарів розміщених у межах певної території житлових приміщень, 

земельних ділянок, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку 
подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної 

комісії.»;  
 

у абзаці другому пункту 27 цифру «1» виключити; 
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у абзаці другому пункту 28 слова «, а також інформацію про кількість 

відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які 
використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які 
відправляються на захоронення, тощо» виключити; 

 
у пункті 31 слова та цифри «, наведеного у додатку 2» виключити; 

 
4) у додатку 2 до Порядку: 

 
слова «Додаток 2 до Порядку» замінити словами: 

 
«ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від __________ 2018 р. № ______»; 

 
преамбулу договору викласти у такій редакції: 

«ТИПОВИЙ ДОГОВІР 
на надання послуг з вивезення побутових 

відходів на певній території населеного пункту 

 
 _______________________________      _____ ___________ ___ р.  
           (найменування населеного пункту) 
______________________________________________________________  
(найменування виконавчого органу сільської, селищної, міської ради; місцевої державної адміністрації у разі 

делегування їй повноважень відповідними радами, у порядку, встановленому законом, викона вчого органу 

місцевого самоврядування суб’єкта співробітництва у формах, передбачених Законом України                 

«Про співробітництво територіальних громад»)  

в особі ________________________________________________________,  
                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)  

 

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(Закону України «Про місцеві державні адміністрації»), Закону України     
«Про співробітництво територіальних громад», (далі - замовник), з однієї 
сторони, і  

______________________________________________________________          
(найменування суб'єкта господарювання, 

_______________________________________________________________ 
якого визначено виконавцем послуг)  

в особі _________________________________________________________, 
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)  

що діє на підставі ____________________________________________ ___, 
(назва документа, дата і номер) 

затвердженого___________________________________________________  
(найменування органу) 
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(далі -  виконавець), з другої сторони,  відповідно до протоколу  засідання 

конкурсної комісії від ___________ № ___________ та рішення 
(розпорядження) від _______________ № ____________________  
 

________________________________________________________________   
(найменування виконавчого органу сільської, селищної, міської ради; місцевої державної  

________________________________________________________________  
адміністрації у разі делегування повноважень відповідними радами)  

 
уклали цей договір про нижченаведене.»;  
 

у підпунктах 3 та 4 пункту 5, підпунктах 2 та 10 пункту 7 слова 
«вивезення побутових відходів» замінити словами «поводження з 

побутовими відходами»; 
 

підпункт 6 пункту 5 доповнити словами «та дотриманням виконавцем 
графіку вивезенням побутових відходів до об’єктів поводження з ними;»; 

 
підпункт 1 пункту 7 викласти в такій редакції: 

«1) укласти договори: 
на надання послуг з поводження з побутовими відходами із 

споживачами на території, визначеній цим договором, відповідно до 
Типового договору про надання послуг з поводження з побутовими 
відходами; 

 
на надання послуг з перероблення та/або захоронення побутових 

відходів із суб’єктами господарювання, що надають такі послуги відповідно 
до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з 

урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту. 
 

Договори про надання послуг з поводження з побутовими відходами 
мають містити інформацію про укладені договори між виконавцем послуг з 

вивезення побутових відходів та суб’єктами господарювання, що надають 
послуги з перероблення та/або захоронення побутових відходів».  

 
______________________________ 

 
 


