
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 
 

09.08.2022  № 70/19-р/к                                                           Справа № 7/07-108-21         

м. Київ                                   

                                                                                                                    

Про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції  
 

За результатами розгляду справи № 7/07-108-21 про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції дії ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ щодо прийняття рішень від 

23.11.2016 № 185 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих 

побутових відходів», від 23.11.2016 № 184 «Про встановлення тарифів на 

послуги з вивезення рідких побутових відходів», від 13.03.2018 № 31 «Про 

встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» ЛОХВИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ», від 11.04.2018 № 57 «Про встановлення тарифів на послуги з 

вивезення рідких побутових відходів», від 15.05.2018 № 78 «Про встановлення 

тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» ЛОХВИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ», якими встановлено тарифи на послуги з вивезення 

побутових відходів із завищеним розміром адміністративних витрат, витрат на 

збут та рентабельності, що надавались КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – КП 

«ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС», Підприємство), та які діяли у період з 01.01.2017 по 

30.04.2019, визнано порушенням законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченим статтею 17, пунктом 7 статті 50 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», у вигляді дій органу місцевого 

самоврядування, що полягають у легітимації порушення КП «ЛОХВИЦЯ-

СЕРВІС» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 

частиною першою статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції». 

 Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи                               

№ 7/07-108-21 про порушення ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ЛОХВИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченого частиною першою статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону України 
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«Про захист економічної конкуренції»,  та подання Другого відділу досліджень і 

розслідувань Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України від 20.07.2022 № 70-03/91-П,  

ВСТАНОВИЛА: 

1.     Процесуальні дії 

(1) Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 

01.04.2020 № 66/12-рп/к розпочато розгляд Справи у зв’язку з наявністю в 

діях ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, які 

полягали у встановленні рішеннями ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 23.11.2016 № 185,  від 23.11.2016              

№ 184,  від 13.03.2018    № 31, від 11.04.2018 № 57  та від 15.05.2018 № 78 

тарифів на послуги з вивезення твердих та рідких побутових відходів із 

завищеним розміром адміністративних витрат, витрат на збут та 

рентабельності, що надавались – КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС», ознак 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченого пунктом 7 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», визначеного статтею 17 цього Закону, у вигляді 

дій органу місцевого самоврядування, що полягають у легітимації 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 

(2) Розпорядження про початок розгляду Справи направлено до 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ листом від 

01.04.2020  № 66-02/931. 

(3) Відповідно до підпункту 6.5 пункту 6 Розпорядження Антимонопольного 

комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію 

територіальних відділень Антимонопольного комітету України (в редакції 

розпорядження Антимонопольного комітету України від 07.05.2020 № 5-

рп) (далі – Розпорядження № 23-рп) з 01.06.2020 припинено Полтавське 

обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 

(ідентифікаційний код – 21076316) шляхом приєднання до Харківського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України (ідентифікаційний код – 22630473). 

(4) Згідно з підпунктом 6.6 пункту 6 Розпорядження № 23-рп, Харківське 

обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 

визначено правонаступником всіх майнових прав та обов’язків 

Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України. 

(5) Відповідно до підпункту 7.6 пункту 7 Розпорядження № 23-рп, змінено з 

02.06.2020 найменування Харківського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України на Східне міжобласне 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі - 

Відділення), в складі якого утворено відділ досліджень і розслідувань в 
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Полтавській області Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України. 

(6) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 04.03.2021                           

№ 70/116-рп/к прийнято до провадження Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України 

матеріали справи № 66-7-50/12-20 та присвоєно прийнятій справі номер 

7/07-108-21. 

(7) Відділенням, листом від 20.07.2022  № 70-02/1535-П, за місцезнаходженням                   

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ направлено 

копію подання з попередніми висновками у Справі від 20.07.2022                       

№ 70-03/91-П. 

2.     Відповідач  

(8) Відповідачем у Справі є ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛОХВИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ. Місцезнаходження: вулиця Перемоги, 19, місто Лохвиця, 

Лохвицький район, Полтавська область, 37200. Згідно з відомостями з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛОХВИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ є юридичною особою, зареєстрованою 15.12.2017, номер 

запису 15701020000000802; організаційно-правова форма - орган місцевого 

самоврядування, ідентифікаційний код юридичної особи - 41812483.  

(9) ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ здійснює свої 

повноваження на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні».  

(10) Відповідно до частини другої статті 2 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», місцеве самоврядування здійснюється 

територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через 

сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні 

та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад 

сіл, селищ, міст. 

(11) Відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчими органами сільських, селищних, 

міських, районних у містах рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління 

та інші створювані радами виконавчі органи. 

(12) Відповідно до статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є  

органом місцевого самоврядування. 

3.     Нормативно-правове регулювання 

(13) Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» державний контроль за додержанням 

законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів 

суб’єктів господарювання та споживачів від його порушень здійснюються 

органами Антимонопольного комітету України. 
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(14) Відповідно до статті 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

від 24.06.2004 № 1875-ІV (у редакції, що була чинною на час встановлення 

ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ тарифів на 

послуги з вивезення побутових відходів) (далі - Закон України «Про 

житлово-комунальні послуги»): 

- комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на 

задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні 

холодною та гарячою водою, водовідведенням, газопостачанням, 

опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, 

встановленому законодавством; 

 - виконавець - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є 

надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов 

договору. 

(15) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про відходи»: 

- послуги з поводження з побутовими відходами - 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; 

- побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності 

людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, 

ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю 

підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення; 

- тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, 

продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за 

призначенням; 

- рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за 

відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються 

у вигрібних ямах; 

- послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання та 

перевезення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті 

згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого 

самоврядування. 

(16) Відповідно до статті 35 Закону України «Про відходи» виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на 

конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

(17) Частиною другою статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» визначено, що виконавці/виробники здійснюють розрахунки 

економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-

комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати 

встановлення тарифів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1173-2011-%D0%BF
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(18) Відповідно до пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги» до повноважень органів місцевого 

самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить 

встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до 

закону. 

(19) Порядок формування тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

26.07.2006 № 1010 (зі змінами, внесеними згідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 27.03.2019 № 318, що набрала чинності з 

01.05.2019), (далі – Порядок), визначає механізм формування тарифів на 

послуги з поводження з побутовими відходами, який полягає, зокрема, в 

наступному. 

(20) Згідно з пунктом 1 Порядку до послуг належать операції поводження з 

побутовими відходами (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, 

утилізація, знешкодження та захоронення), що здійснюються у населеному 

пункті згідно з правилами благоустрою, розробленими з урахуванням 

схеми санітарного очищення населеного пункту та затвердженими органом 

місцевого самоврядування. 

(21) Пунктом 2 Порядку операційною діяльністю визначена основна діяльність 

підприємства, крім інвестиційної та фінансової. 

(22) Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 Порядку повна планована 

собівартість послуг - економічно обґрунтовані плановані витрати 

підприємства, що бере участь у наданні послуг з поводження з побутовими 

відходами, включаючи витрати з  операційної  діяльності, фінансові 

витрати, пов'язані з основною діяльністю. 

(23) Планована виробнича собівартість послуг з вивезення побутових відходів - 

прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі 

витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені 

загальновиробничі витрати. 

(24) Пунктом 5 Порядку визначено, що планування витрат для включення їх до 

повної планованої собівартості послуг за кожною операцією поводження з 

побутовими відходами здійснюється з урахуванням витрат з операційної 

діяльності, фінансових витрат, пов'язаних з основною діяльністю. 

(25) Відповідно до пункту 6 Порядку тарифи на послуги визначаються окремо 

за кожною операцією поводження з побутовими відходами та за видами 

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

(26) Відповідно до абзацу восьмого пункту 15 Порядку (в редакції, яка була 

чинною до 01.05.2019), адміністративні витрати включаються до тарифів у 

розмірі, що не перевищує 15 відсотків планованої виробничої собівартості. 

Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати 

визначеного рівня інфляції. 
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(27) Відповідно до абзаців 13-14 пункту 15 Порядку (в редакції, яка була 

чинною з 01.05.2019) обсяг адміністративних витрат визначається із 

застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат 

за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому 

періоді, та цін/тарифів у такому періоді. Адміністративні витрати 

розподіляються між послугами та у розрізі операцій пропорційно сумі 

виробничої собівартості та витрат із збуту. 

(28) Відповідно до пункту 17 Порядку (в редакції, яка була чинною до 

01.05.2019), витрати із збуту послуг включаються до тарифів у розмірі, що 

не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості послуг. 

(29) Відповідно до пункту 17 Порядку (в редакції, яка була чинною з 

01.05.2019), обсяг витрат із збуту визначається із застосуванням 

нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні 

роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та 

цін/тарифів у такому періоді.  

(30) До витрат із збуту не включаються витрати, пов’язані із здійсненням 

суб’єктом господарювання, який є виконавцем послуги з поводження з 

побутовими відходами, абонентського обслуговування у багатоквартирних 

будинках за індивідуальними договорами. Такі витрати включаються до 

складу плати за абонентське обслуговування, передбаченої Законом 

України «Про житлово-комунальні послуги». 

(31) Відповідно до пункту 21 Порядку (в редакції, яка була чинною до 

01.05.2019) рівень рентабельності формується з урахуванням необхідності 

сплати податку на прибуток підприємств та спрямування частини 

отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємств і не повинен 

перевищувати в цілому по підприємству 12 відсотків, а для категорій 

споживачів - бюджетних установ та інших споживачів - не повинен 

перевищувати 15 та 50 відсотків відповідно. 

(32) Відповідно до пункту 21 Порядку (в редакції, яка була чинною з 

01.05.2019) планований  прибуток  визначається як сума коштів, що 

додається до суми повної планованої собівартості, і спрямовується на 

здійснення заходів інвестиційної програми, погашення основної суми 

необхідних запозичень (кредитів/позик) та/або інвестування за рахунок 

власного капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи для 

провадження діяльності, забезпечення необхідного рівня прибутковості 

капіталу власників (нарахування дивідендів), відрахування до резервного 

капіталу, а також відшкодування витрат з податку на прибуток. 

4.     Обставини справи 

(33) Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного 

комітету України (далі – Полтавське ТВ) відповідно до вимог пункту 11 

частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет 

України» та статті 4 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», на виконання доручення Антимонопольного комітету 
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України від 12.03.2019 № 13-01/236, проводилось дослідження 

регіональних ринків послуг у сфері вивезення побутових відходів та 

встановлено наступне. 

(34) За інформацією ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ, наданою на вимогу Полтавського ТВ листом від 07.05.2019 № 03-

01/496 (вх. № 66-01/905 від 17.05.2019), виконавцем послуг у сфері 

поводження з побутовими відходами визначено КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС», 

так як це єдиний надавач послуг у сфері поводження з побутовими 

відходами на території ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

(35) Згідно із рішенням ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛОХВИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ від 05.11.2019 № 197 «Про затвердження протоколу 

засідання комісії з проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів на території населених пунктів 

ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 29.10.2019 року» переможцем 

конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів 

на території населених пунктів ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ визнано 

КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС». 

(36) Споживачами послуг з вивезення побутових відходів є фізичні та 

юридичні особи,  які отримують або мають намір отримувати вказані 

послуги від  КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» на території населених пунктів, на 

які поширюються повноваження ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

(37) Товарними межами ринку за показниками взаємозамінності, подібності 

призначення, споживчих властивостей та умовами використання товару є 

послуги з вивезення побутових відходів. 

(38) Територіальними (географічними) межами ринку надання послуг з 

вивезення побутових відходів є межі території населених пунктів, на які 

поширюються повноваження ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

(39) Часовими межами ринку надання послуг з вивезення твердих побутових 

відходів визначено період з 01.01.2017 по 30.04.2019. 

(40) Бар’єрами вступу суб’єктів господарювання на ринок послуг з вивезення 

побутових відходів є: необхідність наявності виробничих потужностей, 

зокрема, відповідного обладнання, спеціалізованого автотранспорту, 

персоналу, зайнятого безпосередньо наданням послуги з вивезення 

побутових відходів; наявність рішення органу місцевого самоврядування, 

яким визначено виконавця послуг з вивезення побутових відходів на 

певній території.  

(41) Враховуючи наведене, відповідно до статті 12 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» у період з 01.01.2017 

по 30.04.2019 займало монопольне (домінуюче) становище на ринку 

послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів, на 

які поширюються повноваження ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 
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(42) За інформацією КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС», наданою листом від 09.04.2019        

№ 491 (вх. № 66-01/674 від 16.04.2019), Підприємством розраховано 

тарифи на послуги з вивезення твердих та рідких побутових відходів на 

2017 рік та 2018 рік для всіх груп споживачів, що встановлені наступними 

рішеннями ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: 

(43) Рішенням від 23.11.2016 № 185 «Про встановлення тарифів на послуги з 

вивезення твердих побутових відходів» (далі – Рішення № 185 від 

23.11.2016) встановлено та введено в дію з 01.01.2017 тарифи на послуги з 

вивезення твердих побутових відходів, що надаються КП «ЛОХВИЦЯ-

СЕРВІС»: 

для населення – 37,46 грн. за 1 м3; 

для бюджетних установ – 51,43 грн. за 1 м3; 

для інших споживачів – 59,34 грн. за 1 м3. 

(44) Рішенням від 23.11.2016 № 184 «Про встановлення тарифів на послуги з 

вивезення рідких побутових відходів» (далі – Рішення № 184 від 

23.11.2016) встановлено та введено в дію з 01.01.2017 тарифи на послуги з 

вивезення рідких побутових відходів, що надаються КП «ЛОХВИЦЯ-

СЕРВІС»: 

для населення – 34,17 грн. за 1 м3; 

для бюджетних установ – 37,08 грн. за 1 м3; 

для інших споживачів – 51,59 грн. за 1 м3. 

(45) Рішенням від 13.03.2018 № 31 «Про встановлення тарифів на послуги з 

вивезення твердих побутових відходів КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» (далі – 

Рішення № 31 від 13.03.2018) встановлено та введено в дію з 01.05.2018 

тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів, що надаються                              

КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС»: 

для населення – 42,88 грн. за 1 м3; 

для бюджетних установ – 59,55 грн. за 1 м3; 

для інших споживачів – 70,25 грн. за 1 м3; 

для населення (житловий фонд) – 41,55 грн. за 1 м3; 

для інших організацій (житловий фонд) – 62,39 за 1 м3. 

(46) Рішенням від 11.04.2018 № 57 «Про встановлення тарифів на послуги з 

вивезення рідких побутових відходів» (далі – Рішення № 57 від 11.04.2018) 

встановлено та введено в дію з 01.06.2018 тарифи на послуги з вивезення 

рідких побутових відходів, що надаються КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС»: 

для населення – 42,82 грн. за 1 м3; 

для бюджетних установ – 47,81 грн. за 1 м3; 

для інших споживачів – 66,50 грн. за 1 м3. 
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(47) Рішенням від 15.05.2018 № 78 «Про встановлення тарифів на послуги з 

вивезення твердих побутових відходів КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» (далі – 

Рішення № 78 від 15.05.2018) встановлено та введено в дію з 01.07.2018 

тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів, що надаються                   

КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС»: 

для населення – 52,00 грн. за 1 м3. 

(48) Рішенням від 13.03.2019 № 39 «Про встановлення тарифів на послуги з 

вивезення твердих побутових відходів» (далі – Рішення № 39 від 

13.03.2019) встановлено та введено в дію з 01.05.2019 тарифи на послуги з 

вивезення твердих побутових відходів, що надаються КП «ЛОХВИЦЯ-

СЕРВІС»: 

для населення – 66,11 грн. за 1 м3; 

для бюджетних установ – 77,73 грн. за 1 м3; 

для інших споживачів – 85,89 грн. за 1 м3. 

для населення (житловий фонд) – 91,54 грн. за 1 м3; 

для інших організацій (житловий фонд) – 100,65 за 1 м3. 

(49) КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС», листом від 09.04.2019 № 491 (вх. № 66-01/674 

від 16.04.2019), надало копії калькуляцій планової собівартості послуг з 

вивезення побутових відходів та розмір тарифів для всіх груп споживачів. 

(50) Відділенням проаналізовано надані КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» калькуляції 

та встановлено наступне. 

(51) 1) Згідно із пунктом 17 Порядку (в редакції, яка була чинною до 

01.05.2019), витрати із збуту послуг включаються до тарифів у розмірі, що 

не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості послуг. 

(52) Відповідно до Калькуляції собівартості послуг по вивезенню твердих 

побутових відходів для інших організацій на 2017 рік КП «ЛОХВИЦЯ-

СЕРВІС» рівень витрат на збут в становить 5 002,73 грн., та у відсотковому 

співвідношенні становить:  

5 002,73 : (69 475,51 + 4 854,12 + 4 380,15) × 100% = = 6,36 %, що на 1,36 % 

перевищує рівень, обмежений вимогами Порядку. 

(53) Таким чином, вартість вивезення твердих побутових відходів для інших 

організацій на 2017 рік розрахована КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» із 

завищеним на 1,36 % рівнем витрат на збут, отже, не має економічного 

обґрунтування. 

(54) Відтак, затверджені Рішенням № 185 від 23.11.2016 тарифи на послуги з 

вивезення твердих побутових відходів для бюджетних установ в розмірі 

51,43 грн. за 1 м3 та для інших споживачів в розмірі 59,34 грн. за 1 м3 не 

мають економічного обґрунтування, оскільки рівень витрат на збут 

обмежений пунктом 17 Порядку формування тарифів на послуги з 

поводження з побутовими відходами (в редакції чинній на момент 
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затвердження таких тарифів), затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.07.2006 № 1010. 

(55) Отже, КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» включило до розрахунку тарифу на 

послуги з вивезення твердих побутових відходів для бюджетних 

організацій та для інших фізичних та юридичних організацій на 2017 рік 

витрати на збут з перевищенням обмеженого Порядком рівня, що призвело 

до встановлення на 0,60 грн. завищеного тарифу для бюджетних 

організацій та на 0,69 грн. завищеного тарифу для інших фізичних та 

юридичних організацій, та як наслідок, призвело до ущемлення інтересів 

споживачів, які були б неможливими за умов існування значної 

конкуренції на ринку. 

(56) 2) Згідно із пунктом 17 Порядку (в редакції, яка була чинною до 

01.05.2019), витрати із збуту послуг включаються до тарифів у розмірі, що 

не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості послуг. 

(57) Відповідно до Калькуляції собівартості послуг по вивезенню рідких 

побутових відходів на 2017 рік КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» рівень витрат 

на збут становить 16 225,12 грн., та у відсотковому співвідношенні 

становить: 

16 225,12 : (228 844,33 + 15 993,60 + 14 347,85) × 100 % = 6,26 %, що на 

1,26 % перевищує рівень, обмежений вимогами Порядку. 

(58) Таким чином, вартість вивезення рідких побутових відходів на 2017 рік 

розрахована КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» із завищеним на 1,26 % рівнем 

витрат на збут, а, отже, не має економічного обґрунтування. 

(59) КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» включило до розрахунку тарифу на послуги з 

вивезення рідких побутових відходів на 2017 рік витрати на збут з 

перевищенням обмеженого Порядком рівня, що призвело до встановлення 

на 0,29 грн. завищення собівартості, та як наслідок, призвело до завищення 

вартості послуги з вивезення рідких побутових відходів на 2017 рік для 

всіх категорій споживачів.  

(60) Розрахунок вартості послуги по вивезенню рідких побутових відходів 

на 2017 рік для населення містить наступні складові: 

- собівартість послуги – 26,87 грн.; 

- рентабельність 6 % - 1,61 грн.; 

- ПДВ 20 % - 5,69 грн. 

Вартість послуг для населення за 1 м3 складає – 34,17 гривень. 

(61) Враховуючи завищення собівартості послуги по вивезенню рідких 

побутових відходів на 2017 рік, вартість послуг для населення за 1 м3 

повинна була складати 33,80 грн.: 

- собівартість послуги – 26,58 грн. 

- рентабельність 6 % - 1,59 грн.; 
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- ПДВ 20 % - 5,63 грн. 

(62) Отже, вартість послуг по вивезенню рідких побутових відходів на 2017 рік 

для населення за 1 м3 завищено на 0,37 грн. 

(63) Розрахунок вартості послуги по вивезенню рідких побутових відходів 

на 2017 рік для бюджетних установ містить наступні складові: 

- собівартість послуги – 26,87 грн.; 

- рентабельність 15 % - 4,03 грн.; 

- ПДВ 20 % - 6,18 грн. 

Вартість послуг для бюджетних організацій за 1 м3 складає – 37,08 грн. 

(64) Враховуючи завищення собівартості послуги по вивезенню рідких 

побутових відходів на 2017 рік, вартість послуг для бюджетних установ за 

1 м3 повинна була складати 36,68 грн.: 

- собівартість послуги – 26,58 грн. 

- рентабельність 15 % - 3,99 грн.; 

- ПДВ 20 % - 6,11 грн. 

(65) Отже, вартість послуг по вивезенню рідких побутових відходів на 2017 рік 

для бюджетних організацій за 1 м3 завищено на 0,40 грн. 

(66) Розрахунок вартості послуги по вивезенню рідких побутових відходів 

на 2017 рік для інших споживачів містить наступні складові: 

- собівартість послуги – 26,87 грн. 

- рентабельність 60 % - 16,12 грн.; 

- ПДВ 20 % - 8,60 грн. 

Вартість послуг для інших споживачів за 1 м3 складає – 51,59 грн. 

(67) В розрахунку вартості послуги по вивезенню рідких побутових відходів на 

2017 рік для інших споживачів, крім завищення собівартості послуги, має 

місце порушення пункту 21 Порядку (в редакції, яка була чинною до 

01.05.2019), в якому рівень рентабельності для інших споживачів не може 

перевищувати 50 відсотків. 

(68) Враховуючи зазначене, вартість послуг для інших споживачів за 1 м3 

повинна була складати 47,84 грн.: 

- собівартість послуги – 26,58 грн.  

- рентабельність 50 % - 13,29 грн.;  

- ПДВ 20 % - 7,97 грн.    

(69) Отже, вартість послуг по вивезенню рідких побутових відходів на 2017 рік 

для інших споживачів за 1 м3 завищено на 3,75 грн.  

(70) Відтак, затверджені Рішенням № 184 від 23.11.2016 тарифи на послуги з 

вивезення рідких побутових відходів для всіх категорій споживачів 
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(населення, бюджетні організації та інші споживачі) не мають 

економічного обґрунтування, оскільки рівень витрат на збут та 

рентабельність обмежені пунктом 17 та 21 Порядку формування тарифів 

на послуги з поводження з побутовими відходами (в редакції чинній на 

момент встановлення таких тарифів), затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.07.2006 №1010. 

(71) 3) Калькуляція собівартості послуг по вивезенню рідких побутових 

відходів на 2018 рік розрахована КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» без 

перевищення витрат на збут та адміністративних витрат. Але розрахунок 

вартості послуг по вивезенню рідких побутових відходів на 2018 рік для 

інших споживачів містить завищену на 10 % рентабельність. А саме: 

- собівартість послуги – 34,64 грн.; 

- рентабельність 60 % - 20,78 грн.; 

- ПДВ 20 % - 11,08 грн. 

Вартість послуг для інших організацій за 1 м3 складає – 66,50 грн. 

(72) В розрахунку вартості послуги по вивезенню рідких побутових відходів на 

2018 рік для інших споживачів має місце порушення пункту 21 Порядку (в 

редакції, яка була чинною до 01.05.2019), в якому рівень рентабельності 

для інших споживачів не повинен перевищувати 50 відсотків. 

(73) Враховуючи зазначене, вартість послуг для інших споживачів за 1 м3 

повинна була складати 62,35 грн.: 

- собівартість послуги – 34,64 грн. 

- рентабельність 50 % - 17,32 грн.; 

- ПДВ 20 % - 10,39 грн. 

(74) Отже, вартість послуг по вивезенню рідких побутових відходів на 2018 рік 

для інших споживачів за 1 м3 завищено на 4,15 грн. 

(75) Відтак, затверджений Рішенням № 57 від 11.04.2018 тариф на послугу з 

вивезення рідких побутових відходів для інших споживачів не має 

економічного обґрунтування, оскільки рівень рентабельність обмежений 

пунктом 21 Порядку формування тарифів на послуги з поводження з 

побутовими відходами (в редакції чинній на момент встановлення таких 

тарифів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26.07.2006 № 1010. 

(76) 4) Відповідно до пункту 15 Порядку (в редакції до 01.05.2019), 

адміністративні витрати включаються до тарифів у розмірі, що не 

перевищує 15 відсотків планованої виробничої собівартості послуг. 

(77) Відповідно до Калькуляції собівартості послуг по вивезенню твердих 

побутових відходів для населення на 2018 рік (введені в дію з 

01.05.2018)  КП «ЛОХВИЦЯ – СЕРВІС» рівень адміністративних витрат 

становить 19 257,30 грн., а це у відсотковому співвідношенні становить:  
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19 257,30 : (99 617,66 + 7 637,37 + 5 929,38) × 100 = 17,01 %, що на 2,01 % 

перевищує рівень, обмежений вимогами Порядку. 

(78) Таким чином, вартість вивезення твердих побутових відходів для 

населення на 2018 рік розрахована з перевищеним рівнем 

адміністративних витрат на 2,01 %, а, отже, не має економічного 

обґрунтування. 

(79) Відтак, встановлений Рішенням № 31 від 13.03.2018 тариф на послугу з 

вивезення твердих побутових відходів для населення на 2018 рік в розмірі     

42,88 грн. за 1 м3 не має економічного обґрунтування, оскільки рівень 

адміністративних витрат обмежений пунктом 15 Порядку формування 

тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (в редакції 

чинній на момент встановлення таких тарифів), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 №1010. 

(80) Всупереч вимог Порядку (в редакції, яка була чинною до 01.05.2019), до 

планової собівартості послуг зі вивезення твердих побутових відходів для 

населення на 2018 рік, Підприємством включено адміністративні витрати з 

перевищенням обмеженого Порядком 15 % рівня, тому розмір тарифу на 

послуги з вивезення твердих побутових відходів для населення на 2018 рік, 

сформовано всупереч вимог Порядку, не має економічного обґрунтування. 

(81) Отже, КП «ЛОХВИЦЯ - СЕРВІС» включило до розрахунку тарифу на 

послуги з вивезення твердих побутових відходів для населення на 2018 рік 

адміністративні витрати з перевищенням обмеженого Порядком рівня, що 

призвело до встановлення завищеного на 0,72 грн. тарифу, та як наслідок, 

призвело до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за 

умов існування значної конкуренції на ринку. 

(82) 5) Згідно із пунктом 15 Порядку (в редакції, яка була чинною до 

01.05.2019), адміністративні витрати включаються до тарифів у розмірі, що 

не перевищує 15  відсотків планованої виробничої собівартості послуг. 

(83) Відповідно до Калькуляції собівартості послуг по вивезенню твердих 

побутових відходів для інших організацій на 2018 рік КП «ЛОХВИЦЯ - 

СЕРВІС» рівень адміністративних витрат в становить 19 695,82 грн., а це у 

відсотковому співвідношенні становить: 

19 695,82 : (109 932,64 +  5 855,087 + 6 494,69) × 100 = 16,11%, що на            

1,11 % перевищує рівень, обмежений вимогами Порядку. 

(84) Таким чином, вартість вивезення твердих побутових відходів для інших 

організацій на 2018 рік розрахована з перевищеним рівнем 

адміністративних витрат на 1,11 %, а, отже, не має економічного 

обґрунтування. 

(85) Отже, КП «ЛОХВИЦЯ – СЕРВІС» включило до розрахунку тарифу на 

послуги з вивезення твердих побутових відходів для бюджетних 

організацій та для інших фізичних та юридичних організацій на 2018 рік 

адміністративні витрати з перевищенням обмеженого Порядком рівня, що 
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призвело до встановлення на 0,55 грн. завищеного тарифу для бюджетних 

організацій та на 0,65 грн. завищеного тарифу для інших фізичних та 

юридичних організацій, та як наслідок, призвело до ущемлення інтересів 

споживачів, які були б неможливими за умов існування значної 

конкуренції на ринку. 

(86) Відтак, затверджені Рішенням № 31 від 13.03.2018 тарифи на послуги з 

вивезення твердих побутових відходів для бюджетних установ в розмірі 

59,55 грн. за 1 м3 та для інших споживачів в розмірі 70,25 грн. за 1 м3 не 

мають економічного обґрунтування, оскільки рівень адміністративних 

витрат обмежений пунктом 15 Порядку формування тарифів на послуги з 

поводження з побутовими відходами (в редакції чинній на момент 

затвердження таких тарифів), затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.07.2006 № 1010. 

(87) 6) Відповідно до пункту 15 Порядку (в редакції до 01.05.2019), 

адміністративні витрати включаються  до  тарифів  у розмірі,  що  не  

перевищує  15  відсотків  планованої   виробничої собівартості послуг. 

(88) Рівень адміністративних витрат в Калькуляції собівартості послуг по 

вивезенню твердих побутових відходів для населення (житловий фонд) 

на 2018 рік КП «ЛОХВИЦЯ – СЕРВІС» становить 27 677,05 грн., а це у 

відсотковому співвідношенні становить:  

27 677,05 : (111 364,07 + 7 180,80+ + 7 964,16) × 100 = 21,88 %, що на           

6,88 % перевищує рівень, обмежений вимогами Порядку. 

(89) З цього слідує, що вартість вивезення твердих побутових відходів для 

населення (житловий фонд) та інших організацій (житловий фонд) на 2018 

рік розрахована з перевищеним рівнем адміністративних витрат на 6,88 %, 

а, отже, не має економічного обґрунтування. 

(90) Отже, КП «ЛОХВИЦЯ – СЕРВІС» включило до розрахунку тарифу на 

послуги з вивезення твердих побутових відходів для населення (житловий 

фонд) та для інших організацій (житловий фонд) на 2018 рік 

адміністративні витрати з перевищенням обмеженого Порядком рівня, що 

призвело до встановлення на 2,29 грн. завищеного тарифу для населення 

(житловий фонд) та на 3,44 грн. завищеного тарифу для інших організацій 

(житловий фонд), та як наслідок, призвело до ущемлення інтересів 

споживачів, які були б неможливими за умов існування значної 

конкуренції на ринку. 

(91) Відтак, затверджені Рішенням № 31 від 13.03.2018 тарифи на послуги з 

вивезення твердих побутових відходів для населення (житловий фонд) в 

розмірі 41,55 грн. за 1 м3 та для інших організацій (житловий фонд) на 

2018 рік в розмірі 62,39 грн. за 1 м3 не мають економічного обґрунтування, 

оскільки рівень адміністративних витрат обмежений пунктом 15 Порядку 

формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (в 

редакції чинній на момент затвердження таких тарифів), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010. 
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(92) 7) Відповідно до пункту 15 Порядку (в редакції, яка була чинною до 

01.05.2019), адміністративні витрати включаються до тарифів у розмірі, що 

не перевищує 15  відсотків планованої виробничої собівартості послуг. 

(93) Рівень адміністративних витрат в Калькуляції собівартості послуг по 

вивезенню твердих побутових відходів для населення на 2018 рік 

(введені в дію з 01.07.2018) КП «ЛОХВИЦЯ – СЕРВІС» становить           

50 946,92 грн., а це у відсотковому співвідношенні становить:  

50 946,92 : (97 519,43 + 8 968,66 +  6 962,94) × 100 = 44,91 %, що на 29,91 % 

перевищує рівень, обмежений вимогами Порядку. 

(94) З цього слідує, що вартість вивезення твердих побутових відходів для 

населення на 2018 рік розрахована з перевищеним рівнем 

адміністративних витрат на 29,91 %, а, отже, не має економічного 

обґрунтування. 

(95) Відтак, затверджений Рішенням № 78 від 15.05.2018 тариф на послугу з 

вивезення твердих побутових відходів для населення на 2018 рік в розмірі  

52,00 грн. за 1 м3 не має економічного обґрунтування, оскільки рівень 

адміністративних витрат обмежений пунктом 15 Порядку формування 

тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (в редакції 

чинній на момент встановлення таких тарифів), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010. 

(96) Таким чином, КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» включило до розрахунків тарифів 

на послуги з вивезення побутових відходів завищені розміри 

адміністративних витрат, витрат на збут та рентабельності, що призвело до 

встановлення рішеннями ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛОХВИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ від 23.11.2016 № 185, від 23.11.2016 № 184, від 13.03.2018 

№ 31, від 11.04.2018  № 57 та від 15.05.2018 № 78, завищених тарифів на 

послуги, а отже, до ущемлення прав споживачів.  

(97) Відтак, споживачі, які уклали договори з КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» за 

досліджуваний період, отримували послуги з вивезення побутових відходів 

за завищеними, економічно необґрунтованими тарифами.  

(98) Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», зловживанням монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб'єкта господарювання, який 

займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або 

можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, 

або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, 

які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку. 

(99) Згідно з частиною третьою статті 13 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку забороняється і тягне за собою відповідальність 

згідно з законом. 



16 

 

(100) Отже, дії КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС», яке впродовж 01.01.2017 по 

30.04.2019 займало монопольне (домінуюче) на ринку послуг з вивезення 

побутових відходів у межах території населених пунктів, на які 

поширюються повноваження ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, що 

полягали у формуванні тарифів на послуги з вивезення побутових відходів 

із завищеним розміром адміністративних витрат, витрат на збут та 

рентабельності, застосування яких (тарифів) у розрахунках зі споживачами 

призвело до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за 

умов існування значної конкуренції на ринку, є порушенням законодавства 

про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою 

статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». 

(101) За інформацією ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ, наданою листом від 10.08.2020 вих. № 03-01/799, надані КП 

«ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» розрахунки тарифів на послуги з вивезення 

побутових відходів розглядались Комісією по розгляду розрахунків 

тарифів на житлово-комунальні послуги ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та надавались висновки, що розмір 

розрахованих КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» тарифів є економічно 

обґрунтованим. 

(102) На підставі розрахунків тарифів, здійснених КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС»,  

ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

рішеннями від 23.11.2016 № 184, від 23.11.2016 № 185, від 13.03.2018             

№ 31, від 11.04.2018 № 57, від 15.05.2018 № 78 встановлено тарифи на 

послуги з вивезення побутових відходів, що застосовувались 

Підприємством у розрахунках зі споживачами.  

5.     Правова кваліфікація дій Відповідача 

(103) Відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» органи місцевого самоврядування зобов'язані 

сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, 

які можуть мати негативний вплив на конкуренцію. 

(104) Згідно із статтею 17 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

забороняються дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю (колегіального органу чи посадової особи), що полягають у 

схиленні суб’єктів господарювання, органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю до порушень законодавства про захист економічної конкуренції, 

створенні умов для вчинення таких порушень чи їх легітимації. 

(105) Відповідно до пункту 7 статті 50 цього ж Закону вчинення дій, 

заборонених згідно із статтею 17 цього Закону, є порушенням 

законодавства про захист економічної конкуренції. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n143
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(106) Легітимація порушень законодавства про захист економічної конкуренції 

передбачає підтвердження правомірності протиправних дій суб’єкта 

господарювання відповідним актом органу влади або органу місцевого 

самоврядування. 

(107) Таким чином, встановивши рішеннями від 23.11.2016 № 184, від 

23.11.2016  № 185, від 13.03.2018 № 31, від 11.04.2018 № 57, від 15.05.2018 

№ 78 тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, які надавались 

КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС», ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ЛОХВИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ легітимізовано вчинення КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді 

зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку. 

(108) Такі дії ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є 

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченим статтею 17, пунктом 7 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді дій органу місцевого самоврядування, 

що полягають у легітимації порушення КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 

частиною першою статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем на ринку послуг з вивезення побутових 

відходів, що призвело до ущемлення інтересів споживачів, яке було б 

неможливим за умов існування значної конкуренції на ринку. 

(109) Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 318 «Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено 

зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006                         

№ 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 

вивезення побутових відходів», що набули чинності з 01.05.2019. 

Внесеними змінами виключено обмеження рівня адміністративних витрат, 

витрат на збут та рентабельності під час формування тарифів на послуги з 

вивезення побутових відходів.  

6.     Заперечення Відповідача  

(110) Відділенням, листом від 20.07.2022  № 70-02/1535-П, за місцезнаходженням                   

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ направлено 

копію подання з попередніми висновками у Справі від 20.07.2022                       

№ 70-03/91-П. 

(111) На подання з попередніми висновками у Справі, Відповідачем листом від 

01.08.2022 № 03-01/940 (вх. від 08.08.2022 № 70-01/1123) повідомлено про 

визнання вчинення ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ЛОХВИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції. Заперечень та зауважень на подання з попередніми 

висновками Відповідачем не надано. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2006-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2006-%D0%BF


18 

 

7.     Висновки у справі  

(112) Доказами, зібраними у Справі, доведено висновок про те, що, дії 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ щодо 

прийняття рішень від 23.11.2016 № 185 «Про встановлення тарифів на 

послуги з вивезення твердих побутових відходів», від 23.11.2016 № 184 

«Про встановлення тарифів на послуги з вивезення рідких побутових 

відходів», від 13.03.2018 № 31 «Про встановлення тарифів на послуги з 

вивезення твердих побутових відходів КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ», від 11.04.2018 № 57 «Про встановлення тарифів на послуги з 

вивезення рідких побутових відходів», від 15.05.2018 № 78 «Про 

встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» 

ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», якими встановлено тарифи на послуги з 

вивезення побутових відходів із завищеним розміром адміністративних 

витрат, витрат на збут та рентабельності, що надавались КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ (далі – КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС», Підприємство), та які діяли у 

період з 01.01.2017 по 30.04.2019, є порушенням законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченим статтею 17, пунктом 7 статті 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді дій 

органу місцевого самоврядування, що полягають у легітимації порушення 

КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченого частиною першою статті 13, пунктом 2 статті 

50 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 7 і 14 Закону України 

«Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за  № 291/5482 (зі 

змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в 

редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 

№169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Визнати дії ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи 41812483), які полягали у 

прийнятті  рішень від 23.11.2016 № 185 «Про встановлення тарифів на послуги 
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з вивезення твердих побутових відходів», від 23.11.2016 № 184 «Про 

встановлення тарифів на послуги з вивезення рідких побутових відходів», від 

13.03.2018 № 31 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих 

побутових відходів КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС», від 11.04.2018 № 57 «Про 

встановлення тарифів на послуги з вивезення рідких побутових відходів», від 

15.05.2018 № 78 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих 

побутових відходів КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС», якими встановлено тарифи на 

послуги з вивезення побутових відходів із завищеним розміром 

адміністративних витрат, витрат на збут та рентабельності, що надавались                

КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС», які діяли у період з 01.01.2017 по 30.04.2019, 

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим 

статтею 17, пунктом 7 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді дій органу місцевого самоврядування, що полягають у 

легітимації порушення КП «ЛОХВИЦЯ-СЕРВІС» законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 13, пунктом 2 

статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з 

вивезення побутових відходів, що призвело до ущемлення інтересів 

споживачів, яке було б неможливим за умов існування значної конкуренції на 

ринку. 

Відповідно до частини першої статті 60 зазначеного Закону рішення 

органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня 

одержання може бути оскаржене до господарського суду. 

 

 

Голова колегії                                                                   Юрій ГЛАДИК        

 

 

 

 

 


