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Про проект закону України про внесення  

змін до деяких законодавчих актів України  

у сфері поводження з відходами 

 

 Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у сфері поводження з відходами, поданий 

народним депутатом України СоболєвимС.В. (реєстр. № 2115 від 10.09.2019 р.), 

Комітет відмічає. 

 Автор законопроекту пропонує привести чинне законодавство про 

відходи до норм Закону України "Про захист економічної конкуренції", а також 

з міжнародними стандартами та документами, що регулюють відносини у цій 

сфері. 

 Запропоновані зміни до законів України "Про відходи" та "Про місцеве 

самоврядування в Україні" дають право об'єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків, суб'єктам господарювання, мешканцям житлових 

будинків приватної власності самостійно визначати виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів. 

Також слід взяти до уваги, що з прийняттям Закону України "Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" функції 

(права і обов’язки) з управління багатоквартирним будинком, у тому числі 

обов’язок утримання спільного майна багатоквартирного будинку покладено на 

співвласників такого будинку.  

Проте єдиним можливим механізмом захисту прав співвласників та 

забезпечення виконання співвласниками обов'язків є прийняття ними ж 

спільного рішення, яке, у свою чергу, може бути оскаржене лише у судовому 

порядку. 

До прийняття Закону України "Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку" відповідальність за управління та 

утримання житлового фонду було покладено на органи місцевого 

самоврядування. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація його 

положень не потребує додаткових витрат з Державного бюджету. 



На переконання суб'єкта права законодавчої ініціативи, прийняття закону 

дозволить запровадити більш дієві механізми поводження з відходами, 

збільшити конкуренцію між суб'єктами господарювання та унеможливити 

створення монополії на ринку цих послуг у межах певного населеного пункту. 

Головне науково-експертне управління у своєму узагальнюючому 

висновку повернути законопроект на доопрацювання з урахуванням 

висловлених зауважень. 

Підтримуючи пропозицію щодо надання права об'єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку самостійно визначати виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів, Управління звертає увагу на те, що не вказано, 

"як саме вказані суб'єкти вибиратимуть виконавця послуг". Управління 

пропонує доповнити вказані зміни положенням про те, що вказані суб'єкти 

вибирають виконавця відповідних послуг на конкурсних засадах у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України.  

Також Управління пропонує у змінах до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" не перелічувати можливі випадки, у яких питання 

розглядається на пленарному засіданні сільської, селищної, міської ради, 

уточнити, що "у випадках, встановлених законом". 

 

 

Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати включити розгляд проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з 

відходами до порядку денного другої сесії та розглянути на пленарному 

засіданні Верховної Ради України. 

 

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з 

відходами  _____________________ 

 

3. Визначити співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради 

України народного депутата України _______________ 

 

 

Голова Комітету                                                       О.Бондаренко 

 

 

 


