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Шановний Володимире Дмитровичу!
Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) «Київкомунсервіс» (далі – підприємство) надає інформацію
на питання, що виникли під час виїзного засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань житлово-комунального господарства та паливноенергетичного
комплексу 09 грудня 2019 року щодо надання комунальної послуги з поводження з
побутовими відходами.
Згідно Розпорядження «Про введення в дію рішення конкурсної комісії з
визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста
Києва» № 1589 від 08.12.2017 року зазначено:
Пункт 1. Увести в дію рішення конкурсної комісії з визначення виконавця
послуг з вивезення побутових відходів на території міста Києва (протокол від 04
грудня 2017 року № 006/17) про визначення КП «Київкомунсервіс» переможцем
конкурсу за лотами «Голосіївський район міста Києва», «Дарницький район міста
Києва», «Деснянський район міста Києва», «Дніпровський район міста Києва»,
«Оболонський район міста Києва», «Печерський район міста Києва», «Подільський
район міста Києва», «Святошинський район міста Києва», «Солом’янський район
міста Києва», «Шевченківський район міста Києва».
Пункт 2. Установити, що комунальне підприємство виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс» має право
надавати послуги з вивезення побутових відходів в межах територій адміністративних
районів міста Києва, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, протягом 7 (семи)
років.
За результатами конкурсу, між Виконавчим органом Київської міської державної
адміністрації та комунальним підприємством виконавчого органу Київради, 13 грудня
2017 року укладено 10 договорів на надання послуг з вивезення побутових відходів,
по кожному району м.Києва, а саме, договір № 30/26/12-5, договір № 34/26/12-9,
договір № 28/26/12-3, договір № 33/26/12-8, договір № 27/26/12-2, договір № 32/26/127, договір № 26/26/12-1, договір № 35/26/12-10, договір № 29/26/12-4, договір №
31/26/12-6, що діють до 2024 року.

01 травня 2019 року набрав чинність ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»
(далі – Закон).
П.2 ч.1 ст.5 Закону до переліку комунальних послуг включено послугу з
поводження з побутовими відходами.
Відповідно до п.2 ч.3 ст.4 Закону до повноважень органу місцевого
самоврядування належить, в тому числі, встановлення цін/тарифів на комунальні
послуги відповідно до закону.
Статтею 1 Закону визначено плата за абонентське обслуговування, а
саме, платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за
індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному
будинку (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та
розподілу електричної енергії) для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з
укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу
обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні
послуги, а у випадках, визначених цим Законом, також і витрати на обслуговування
приладів - розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують
індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах
(приміщеннях) багатоквартирного будинку.
Постановою КМУ № 808 від 21.08.2019 року «Про встановлення граничного
розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для
комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за
індивідуальними договорами» визначено граничний розмір плати за абонентське
обслуговування.
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) № 450 від 18 березня 2019 року, яким на данний час
підприємство керується при наданні послуги, встановлено тариф на послуги з
вивезення побутових відходів.
Відповідно до п.3 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про житловокомунальні послуги» (далі – Закон), 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. 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.
В зв’язку з набранням чинності Закону, були внесені зміни до постанови КМУ
№ 1070 «Про затвердження правил надання послуги з поводження з побутовими
відходами» (Постановою КМУ № 318 від 07.03.2019 року), в тому числі викладено
Типовий договір в новій редакції, а саме, Типовий договір на надання послуг з
поводження з побутовими відходами.
Оскільки підприємство надає послуги з вивезення побутових відходів, як
виконавець комунальної послуги, в межах 10 адміністративних районів м.Києва на
підставі публічного договору на надання послуг з вивезення побутових відходів
опублікованого в газеті «Хрещатик» 08.06.2018 року від 08.06.2018 року, тобто до
набрання чинності ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», вказаний договір не
суперечить діючому законодавству, однак, діє до 31 грудня 2019 року, п. 10.1

вказаного договору встановлено порядок пролонгації договору, проте з урахуванням
п.3 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» з
01.05.2020 року договір має бути укладеним відповідно до вимог Закону та типового
договору затвердженого постановою КМУ № 1070 від 10.12.2008 р. «Про
затвердження правил надання послуг з поводження з побутовими відходами» в
редакції постанови КМУ № 318 від 27.03.2019 року.
Окремо слід зазначити, що на сьогоднішній день підприємство надає послуги із
збирання та зберігання, та передає на перероблення для подальшої утилізації або
захоронення небезпечних в складі побутових відходи. Вказана послуга надається за
рахунок коштів підприємства. Відповідно до п.8 Порядку формування тарифів на
послуги з поводження з побутовими відходами затверджених постановою № 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. Формування тарифів на
вивезення, перероблення, захоронення побутових відходів здійснюється з
урахуванням витрат за кожною послугою та в розрізі операцій, облік яких ведеться
суб’єктом господарювання окремо.
Наразі при наданні послуг з вивезення побутових відходів підприємством на
договірних засадах залучаються треті особи, що надають послуги з вивезення
побутових відходів відповідно до тарифу, затвердженого розпорядженнями КМДА
№2351 від 26.12.2018 р. та № 447 від 18.03.2019 р. Вказані тарифи включають
наступні операції: збирання, перевезення, утилізація, захоронення.
Відповідно до ст.1 ЗУ «Про відходи» послуга з поводження з побутовими
відходами включає 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.
Відповідно до ст.35-1 ЗУ «Про відходи» виконавець послуг з вивезення
побутових відходів зобов’язаний укласти договори про надання послуг з
перероблення та 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 .
Тобто, з 01.05.2019 р., операцію із захоронення побутових відходів виключено
із складу послуги на вивезення побутових відходів та визначено окремою послугою,
що входить до складу послуги з поводження з побутовими відходами. А операцію з
перероблення побутових відходів визначено як послугу, що входить до складу
послуги з поводження з побутовими відходами.
В зв’язку з набранням чинності Законом, постановою КМУ № 318 від
27.03.2019 р. було внесено зміни до постанови КМУ № 1010 «Про затвердження
Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами».
Таким чином, до 01.05.2020 року має бути затверджено тариф на послугу з
поводження з побутовими відходами та плату за абонентське обслуговування за
послугу з поводження з побутовими відходами.
В зв’язку з вищевикладеним, підприємство вбачає наступні моделі
врегулювання порушених в листі проблемних питань:
Модель 1. Проведення повторного конкурсу на визначення виконавця послуг з

вивезення побутових відходів відповідно до порядку проведення конкурсу на надання
послуг з вивезення побутових відходів затвердженого постановою КМУ № 1173 від
16.11.2011 року «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» для
визначення виконавця комунальної послуги з поводження з побутовими відходами.
Доцільність проведення такого конкурсу було підтверджено висновком науковоправової експертизи виконаної на запит КП «Київкомунсервіс» у відповідності із
Законом України «Про наукову і науково-технічну експертизу» радою науковоправових експертиз при інституті держави і права ім..В.М.Корецького НАН України
№ 126/188-С від 20.09.2019 року (копія експертного висновку додається).
Модель 2. Затвердження Київською міською державною адміністрацією тарифу
на комунальну послугу з поводження з побутовими відходами з урахуванням вимог
ЗУ «Про житлово комунальні послуги» та змін до ЗУ «Про відходи» виконавцю
послуги з вивезення побутових відходів.
Для отримання тарифу на комунальну послугу з поводження з побутовими
відходами підприємство вживає наступні заходи:
1.
Направлено листи щодо укладення договорів на захоронення побутових
відходів та договорів на перероблення побутових відходів із суб’єктами
господарювання, що надають такі послуги відповідно до схеми санітарного очищення
м.Києва, затвердженої Розпорядженням КМДА № 193 від 10.02.2014 року, а саме,
ПрАТ Київспецтранс» щодо захоронення твердих побутових відходів на полігоні № 5
та великогабаритних побутових відходів на полігоні № 6, ТОВ «Еко-сервіс» щодо
захоронення твердих побутових відходів, КП «Київтеплоенерго» щодо укладення
договору на перероблення побутових відходів. Станом на 16.12.2019 року відповідь
не надійшла.
2.
Після отримання всіх складових собівартості послуги з поводження з
побутовими відходами будуть підготовлені та подані економічно обґрунтовані
планові витрати для затвердження тарифів на послугу з поводження з твердими та
великогабаритними побутових відходами.
3.
Після затвердження тарифу на поводження з побутовими відходами
підприємством буде здійснено розрахунок та затвердження плати за абонентське
обслуговування послуги.
4.
Після затвердження тарифу на поводження з побутовими відходами,
підприємством буде опубліковано оферту до публічного договору на надання послуги
з поводження з побутовими відходами.
Відповідно до статті 21 ЗУ «Про відходи», прошу Вашого сприяння щодо
вирішення порушених в листі питань для забезпечення можливості належного
надання послуги з поводження з побутовими відходами в м.Києві.
З повагою,
Директор

Ляшкевич М.В.

