
Про встановлення тарифів 
на послуги з поводження з 
побутовими відходами 
 
 
 Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України 

від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на 

послуги з поводження з побутовими відходами» зі змінами, наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку 

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», рішення 

виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.10.2019 № 468 «Про 

введення в дію рішення конкурсної комісії з визначення переможця конкурсу з 

вивезення побутових відходів на території міста Запоріжжя», рішення 

виконавчого комітету Запорізької міської ради  від 27.05.2019 № 199 «Про 

встановлення  форм розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 

послуги», звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Вельтум-

Запоріжжя» виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити з 01.01.2020 тарифи на послуги з поводження з 

побутовими відходами (вивезення та захоронення), які надає товариство з 

обмеженою відповідальністю «Вельтум- Запоріжжя» в м. Запоріжжі згідно з 

додатками 1, 2. 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Вельтум-Запоріжжя» 

щоквартально у термін, передбачений для статистичної звітності, подавати 

звітні матеріали департаменту з управління житлово-комунальним 

господарством Запорізької міської ради та департаменту економічного розвитку 

Запорізької міської ради щодо рівня відшкодування встановленим тарифом 

фактичних витрат з надання послуг з поводження з побутовими відходами. 

3. Вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2020 рішення 

виконавчого комітету  Запорізької міської ради від 27.03.2015 № 139 «Про 

встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає 

ТОВ «Ремондіс Запоріжжя», від 25.06.2018 № 309 «Про встановлення тарифів 

на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ «ВЕЛЬТУМ-

Запоріжжя», від 23.09.2019 № 396 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Запорізької міської ради від 25.06.2019 № 309 «Про встановлення 

тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ «ВЕЛЬТУМ- 

Запоріжжя». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бородая О.М.  
 
 
 

Міський голова                                                                       В.В. Буряк 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

«Про встановлення  тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» 

 

  До виконавчого комітету Запорізької міської ради звернулось товариство з 

обмеженою відповідальністю «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя» (раніше «Ремондіс 

Запоріжжя» та «Умвельт Запоріжжя») з питання встановлення тарифів на послуги з 

поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення побутових відходів). 

Послугу з поводження з побутовими відходами запроваджено з 01.05.2019 

відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 

Порядок формування тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 

1010 із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 

318 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.10.2019 № 468 

«Про введення в дію рішення конкурсної комісії з визначення переможця конкурсу з 

вивезення побутових відходів на території міста Запоріжжя» та протоколом № 1 

засідання конкурсної комісії з визначення переможця конкурсу з вивезення 

побутових відходів на території міста Запоріжжя ТОВ «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя» 

визначено переможцем відповідного конкурсу. 

Діючі на цей час тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів 

встановлено рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.06.2018 

№ 309 із змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради 

від 23.09.2019 № 396 у розмірі: 75,28 грн/м
3
 для населення, 84,03 грн/м

3
 для 

бюджетних установ, 102,30 грн/м
3
 для інших споживачів. 

  Діючі на цей час тарифи на послуги із захоронення побутових відходів 

встановлено рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 27.03.2015 

№ 139 у розмірі: 7,14 грн/м
3
 для населення, 7,37 грн/м

3
 для бюджетних установ, 7,96 

грн/м
3
 для інших споживачів. 

  За період дії тарифів з 2015 року відбулося збільшення  цін на паливо-

мастильні матеріали, запчастини, рівня законодавчо встановленої мінімальної 

заробітної плати, тарифів на електроенергію та інші комунальні послуги, вартості 

виконання ремонтних робіт, орендної плати автотранспортних засобів, збільшилася 

ставка  екологічного податку. 

Повноваження щодо встановлення тарифів на послуги із захоронення 

побутових відходів з жовтня 2012 року були передані НКРЕКП. 

Законом «Про житлово-комунальні послуги», який набрав чинності з 

01.05.2019, внесено зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», згідно з якими повноваження щодо встановлення тарифів на послуги з 

поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення) надані органам 

місцевого самоврядування. 

 Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

житлово-комунальні послуги» пропонується для встановлення проектний рівень 

тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення) 

ТОВ «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя», зазначений в даному проекті рішення виконавчого 

комітету Запорізької міської ради. 

 

 
Директор департаменту 
економічного розвитку міської ради                                                Н.В. Новак 

 



Додаток  1 
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 
_____________ № _____ 

 

 

Тарифи  

на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення), які надає 

товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя»  

у м. Запоріжжя  

 

№ 

з/п 

Вид побутових відходів Тариф на послуги з 

вивезення побутових 

відходів, 

грн/м. куб. з ПДВ 

1 Тверді 86,79 

2 Великогабаритні 117,05 

3 Ремонтні 261,94 

4 Рідкі 203,59 

 

 

Примітки: Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами 

(вивезення)  встановлено відповідно до Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» (ст.5) та на підставі розрахункових матеріалів, наданих 

товариством  з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя» 

 

Директор департаменту 
економічного розвитку 
міської ради 

Керуючий справами 
виконкому ради 
 
 
 

               Н.В.Новак 

                 Р.А.Омельянович 

 

 
 

 

 

 

 

 



Додаток 2  
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 
_____________ № _____ 

 

 

Тариф  

на послуги з поводження з побутовими відходами (захоронення), які надає 

товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя»  

у м. Запоріжжя  

 

№ 

з/п 

Операції поводження з побутовими 

відходами 

Тариф на послуги із 

захоронення побутових 

відходів, 

 грн/т з ПДВ 

1 Захоронення побутових відходів 184,72 

 

 

Примітки: Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами 

(захоронення)  встановлено відповідно до Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» (ст.5) та на підставі розрахункових матеріалів, наданих 

товариством  з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя» 

 

Директор департаменту 
економічного розвитку 
міської ради 

Керуючий справами 
виконкому ради 
 
 
 

               Н.В.Новак 

                 Р.А.Омельянович 

 

 
 

 

 

 

 


