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ПП «Обухівміськвторресурси»

Управління благоустрою територій та комунального обслуговування
Міністерства розвитку громад та територій розглянуло лист
ПП «Обухівміськвторресурси» від 13.12.2019 № 758 щодо тарифів на послуги з
поводження з побутовими відходами та в межах компетенції повідомляє.

Питання 1.
Згідно зі статтею 35-1 Закону України «Про відходи» власники або

наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових
відходів укладають договори з виконавцем послуг з вивезення побутових
відходів, здійснюють оплату послуг з поводження з побутовими відходами та
забезпечують роздільне збирання побутових відходів.

Виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган
місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

Виконавець послуг з вивезення побутових відходів укладає договори про
надання послуг з поводження з побутовими відходами із споживачами.

Тобто в населеному пункті надає послуги з поводження з побутовими
відходами виконавець послуг з вивезення побутових відходів, якого визначив
орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах.

Питання 2 та 3.
Законом України «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон

України) передбачено, що послуга з поводження з побутовими відходами -
окрема комунальна послуга, яка включає послуги з вивезення, перероблення
(оброблення) 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.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад
належать встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів
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на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване
водопостачання та централізоване водовідведення, послуги з постачання
гарячої води, які встановлюються Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг),
транспортні та інші послуги.

Згідно з Порядком формування тарифів на послуги з поводження з
побутовими відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 липня 2006 р. № 1010, тарифи на послуги визначаються окремо за
кожною послугою 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.

Порядок розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а
також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення,
затверджено наказом Мінрегіону України від 12 вересня 2018 р. № 239 та
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2018 р. за №
1172/32624.

Укладенню договорів про надання комунальних послуг має передувати
процедура прийняття співвласниками багатоквартирних будинків рішень про
вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної
послуги.

Статтею 14 Закону України встановлено, що співвласники
багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин,
визначену частиною першою цієї статті, за кожним видом комунальної послуги
(крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та
розподілу електричної енергії). У межах одного багатоквартирного будинку
дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за
різними видами комунальних послуг.

Відповідно до пункту 3 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України договори про надання комунальних послуг, укладені до
введення в дію цього Закону, зберігають чинність на умовах, визначених такими
договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних
комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними цим Законом. Такі
договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних
послуг протягом одного року з дати введення в дію цього Закону (не пізніше
01.05.2020). У разі якщо згідно з договорами про надання комунальних послуг,
укладеними до введення в дію цього Закону, передбачено більш ранній строк їх
припинення, такі договори вважаються продовженими на той самий строк і на
тих самих умовах.

Враховуючи вищевикладене, для того, щоб виконавець послуг з
вивезення побутових відходів мав можливість заключати договори зі
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споживачами на послугу з поводження з побутовими відходами, органом
місцевого самоврядування повинні бути затверджені тарифи на поводження,
вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, а співвласники
багатоквартирних будинків повинні обрати одну з моделей організації
договірних відносин у встановлений законодавством строк.

Заступник начальника Управління
- начальник відділу

Л. ПОЛТОРАЧЕНКО

Новікова Діана
Тел. 207-1-802
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