
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від     лютого 2021 року №  

 
м. Олександрія  

 
Про проведення конкурсу на визначення  
виконавців послуг зі збирання та вивезення  
твердих побутових відходів з території приватної 
житлової  забудови населених пунктів Олександрійської  
міської територіальної громади за винятком м. Олександрії 
 

Відповідно до п. 6 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
ст. 28, 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про 
відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету 
Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з 
вивезення побутових відходів» (із змінами та доповненнями), постанови Кабінету Міністрів 
України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», 
враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року №716-р 
«Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних 
громад Кіровоградської області» у зв’язку з приєднанням до Олександрійської міської 
територіальної громади додаткових населених пунктів, з метою удосконалення системи 
збирання та вивезення твердих побутових відходів, охорони навколишнього природного 
середовища та здоров’я населення, залучення суб’єктів господарювання до участі в 
забезпеченні чистоти і порядку на території  Олександрійської міської територіальної 
громади. 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Провести конкурс  на визначення виконавців послуг зі збирання та вивезення 
твердих побутових відходів з територій приватних житлових забудов селища 
Олександрійське, сіл Видне, Гайок, Головківка, Головківське, Звенигородка, Іванівка, 
Ізмайлівка, Королівка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, Піщаний Брід, 
Пустельникове. 

2. Затвердити склад комісії з проведення конкурсу на визначення виконавців послуг 
з зі збирання та вивезення твердих побутових відходів з територій приватних житлових 
забудов селища Олександрійське, сіл Видне, Гайок, Головківка, Головківське, 
Звенигородка, Іванівка, Ізмайлівка, Королівка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, 
Піщаний Брід, Пустельникове згідно з додатком 1. 

3. Затвердити конкурсну документацію для проведення конкурсу з вивезення 
твердих побутових відходів з територій приватних житлових забудов селища 
Олександрійське, сіл Видне, Гайок, Головківка, Головківське, Звенигородка, Іванівка, 
Ізмайлівка, Королівка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, Піщаний Брід, 
Пустельникове. згідно з додатком 2. 

4. Комісії з конкурсного відбору суб’єктів господарювання для надання послуг зі 
збирання та вивезення твердих побутових відходів з територій приватних житлових забудов 
селища Олександрійське, сіл Видне, Гайок, Головківка, Головківське, Звенигородка, 
Іванівка, Ізмайлівка, Королівка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, Піщаний Брід, 
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Пустельникове забезпечити організацію та проведення конкурсу відповідно до 
положення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 
«Питання надання послуг з вивезення побутових відходів». 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю. О.   
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО   
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  
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Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від «___» _________ 2021 року № ___ 

 
Склад 

комісії з конкурсного відбору суб’єктів господарювання для надання послуг зі 
збирання та вивезення твердих побутових відходів з територій приватних житлових 

забудов селища Олександрійське, сіл Видне, Гайок, Головківка, Головківське, 
Звенигородка, Іванівка, Ізмайлівка, Королівка, Марто-Іванівка, Олександро-

Степанівка, Піщаний Брід, Пустельникове. 
 

Голова комісії: 
 

СУЛЯТИЦЬКИЙ 
Михайло Михайлович 

- начальник управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради 

 
Заступник голови комісії: 

 
БОНДАРЕНКО  
Віталій Іванович 

- заступник начальника управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради, 
начальник житлово-комунального відділу  
 

 
Секретар комісії: 

 
МОГИЛЬНИЙ 
Дмитро Миколайович 

- головний спеціаліст, еколог управління житлово-
комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 
 

Члени комісії: 
 

БЄЛЯЄВА  
Інна Валеріївна  

- головний спеціаліст, планово-економічного відділу 
управління  житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради 
 

ЗАРІЦЬКИЙ  
Віталій Васильович 

- депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з 
питань економічної і інвестиційної політики, планування, 
бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (за 
згодою) 
 

КУЗЕМА  
Вікторія Олегівна 

- спеціаліст І категорії, юрисконсульт управління житлово-
комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 
 

МАТВІЄНКО  
Михайло Володимирович 

- депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з 
питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, містобудування, архітектури, будівництва та 
раціонального використання природних ресурсів (за згодою) 

-  
ПОВСТЯНИЙ  
Павло Вікторович 

- голова правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків на території Південно-Західного мікрорайону міста 
(за згодою)  
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СЕРГІЄНКО  
Оксана Григорівна  
 

- начальник планово-економічного відділу управління 
житлово-комунального господарства, архітектури та 
містобудування міської ради 
 

СКЛЯР 
Юрій Анатолійович 
 
 

- заступник начальника юридичного управління міської ради 

ЦІПОВ’ЯЗ 
Валентин Валерійович 

- головний спеціаліст житлово-комунального відділу 
управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради 
 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від     ________ 2021 року №  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

для проведення конкурсу на збирання та вивезення побутових відходів  
з  територій приватних житлових забудов селища Олександрійське, сіл Видне, Гайок, 

Головківка, Головківське, Звенигородка, Іванівка, Ізмайлівка, Королівка,  
Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, Піщаний Брід, Пустельникове. 

 

ЛОТ №1 - села  Головківка, Іванівка. 

ЛОТ №2 - селище Олександрійське. 

ЛОТ №3 - села Звенигородка,  Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, Головківське. 

ЛОТ №4 - села Ізмайлівка, Видне, Гайок, Королівка, Піщаний Брід, Пустельникове. 

 

 

 

 

 

 

2021 р. 
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Розділ 1. Порядок заповнення конкурсної документації 

1. Найменування, 
місцезнаходження 
організатора 
конкурсу: 

Управління житлово-комунального господарства, архітектури 
та містобудування міської ради 

28000, м. Олександрія,  вул. Бульварна, 25 

2. Підстава для 
проведення 
конкурсу: 

 Рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради 
від __________2021 р. № ______ 

3. Місце і час 
проведення 
конкурсу: 

м. Олександрія,  вул. Бульварна, 25 каб. 1   
«     »                      2021 р.  о ___________ 

4. Прізвище та 
посада, номер 
телефону особи, в 
якої можна 
ознайомитися з 
умовами надання 
послуг з вивезення 
побутових відходів 

Бондаренко Віталій Іванович –  заступник начальника 
управління житлово-комунального господарства, архітектури 
та містобудування Олександрійської міської ради 

тел. (05235) 7-39-04; 

5. Кваліфікаційні 
вимоги до учасників 
конкурсу: 

- наявність матеріально-технічної бази; 
- вартість надання послуг за  1 м3 відходів, а відповідно на 
одну особу в місяць грн.:  роздільно твердих побутових, 
великогабаритних, ремонтних, небезпечних відходів у складі 
побутових відходів. Відповідно  до  п.5 ст. 25 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги» у разі запровадження 
роздільного збирання побутових відходів при встановленні 
цін/тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами 
не враховується вартість операцій з поводження з роздільно 
зібраними (відсортованими) корисними компонентами цих 
відходів. 
          Відповідно  до  п. 3 ст. 25 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги» критерієм якості послуг з 
вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення 
побутових відходів, дотримання правил надання послуг з 
поводження з побутовими відходами, дотримання вимог 
законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових 
відходів; 
          - досвід роботи з надання послуг зі збирання та 
перевезення твердих побутових відходів; 
 - наявність та кількість працівників відповідної 
кваліфікації (водії автотранспортних засобів спеціалізованих 
автомобілів). 
- наявність договорів з суб’єктами поводження з побутовими 
відходами (полігон, сміттєпереробні підприємства, 
сміттєсортувальні підприємства, підприємства з переробки 
вторинної сировини тощо) 

6. Обсяг послуг з 
вивезення побутових 
відходів 

- Лот 1 –   982 будинків, 1828 чол.,  3838,8 м3/рік 
- Лот 2 – 1239 будинків, 4148 чол.,  8710,8 м3/рік  
- Лот 3 –   856 будинків, 2269 чол.,  4764,9 м3/рік 
- Лот 4 –   263 будинків, 1030 чол.,   2163,0 м3/рік 
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7. Критерії якості   
надання   послуг: 

- дотримання графіка вивезення побутових відходів,  
погодженого (затвердженого)  органом  місцевого 
самоврядування;  
- забезпечення якісного сезонного збору  та вивозу 
відходів  зелених насаджень; 
- дотримання вимог стандартів,  нормативів, норм, 
порядків та  Правил благоустрою та санітарного утримання 
території міста Олександрії (далі-Правила благоустрою). 

8. Перелік робіт та 
послуг: 
 

- збір та вивезення твердих побутових (далі ТПВ), 
великогабаритних відходів, в тому числі листя, гілля, 
дорожніх зметів та іншого сміття, яке утворюється 
фізичними та юридичними особами, а також природними 
умовами на визначеній території; 
- забезпечення дотримання Державних санітарних норми 
та правил  утримання територій населених місць в частині, 
що стосується санітарного очищення території; 
- вивезення побутових відходів на звалище твердих 
побутових відходів, що знаходиться на території 
Лікарівської сільської ради ; 
- укладання договорів з населенням та юридичними 
особами; 
- збір коштів за надані послуги. 

9. Перелік 
документів, 
оригінали або копії 
засвідчені в 
установленому 
законодавством 
порядку подаються 
учасниками 
конкурсу: 

- заява на участь у Конкурсі встановленого зразку 
(додаток 1); 
- реєстр наданих документів; 
- статуту; 
- балансового звіту суб’єкта господарювання за останній 
звітній період; 
- довідки відповідних органів державної податкової 
інспекції про відсутність (наявність) заборгованості за 
податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного 
фонду України; 
- документи, що містять інформацію про технічний 
потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально 
обладнаних транспортних  засобів, які перебувають на 
балансі суб'єкта господарювання, наявність власної 
ремонтної бази  тощо); 
- документи, що містять відомості про обсяги надання 
послуг із збирання та перевезення твердих, 
великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів 
за останній рік; 
- технічних паспортів на спеціально обладнані 
транспортні засоби та довідки про проходження ними 
технічного огляду; 
- довідки - характеристики спеціально обладнаних 
транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність 
пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю 
та супроводу перевезення побутових відходів, 
реєстраційний номер, найменування організації, якій 
належать спеціально обладнані транспортні засоби,номер 
телефону керівника такої організації (Додаток 2); 
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- довідки про проходження водіями медичного огляду; 
- документа, що містить  відомості про досвід роботи з 
надання послуг з вивезення побутових відходів; 
-  документа, що  містить  інформацію  про  кількість  
відходів, залучених   учасником   до   повторного   
використання; кількість відходів,  які використовуються як  
вторинна  сировина;  кількість відходів, які відправляються 
на захоронення, тощо (Додаток 3); 
- довідка про забезпечення створення умов для 
щоденного миття спеціально обладнаних транспортних 
засобів, їх паркування та технічне обслуговування; 
- вартість надання послуг, щодо тарифів згідно з якими 
будуть надаватися послуги за формою згідно з Додатком 4; 
- довідку уповноваженого органу про наявність 
(відсутність) порушень правил дотримання дорожнього 
руху водіїв підприємства за 2020 рік; 
- штатні розписи підприємства;  
- довідки про фактичну наявність працівників; 
- документи, що підтверджують використання системи 
контролю руху спеціально обладнаних транспортних 
засобів під час збирання та перевезення побутових 
відходів. (У разі відсутності на підприємстві такої системи 
надати довідку про відсутність); 
- інших документів, які подаються за бажанням учасника 
конкурсу і містять відомості про його здатність надавати 
послуги з вивезення побутових  відходів (впровадження 
роздільного збирання, інформація про наявність 
диспетчерської служби тощо) належного рівня якості. 

10. Характеристика 
та межі території, де 
повинні надаватися 
послуги 

території приватних житлових забудов селища 
Олександрійське, сіл Видне, Гайок, Головківка, Головківське, 
Звенигородка, Іванівка, Ізмайлівка, Королівка, Марто-
Іванівка, Олександро-Степанівка, Піщаний Брід, 
Пустельникове. 

11. Характеристика 
об’єктів утворення 
побутових відходів 
за джерелами їх 
утворення 

Визначена в Додатку 5 

12. Характеристика 
та місцезнаходження 
об’єкта поводження 
з побутовими 
відходів 
 

Захоронення побутових відходів проводиться                                            
ПП «ОЛЕКСАНДРІЯ ЕКО-2019» на звалищі твердих 
побутових відходів, що знаходиться на території Лікарівської 
сільської ради. Загальна територія полігону ТПВ в  складає  
3 га, з яких 2,5 га уже зайнято побутовими відходами. 
Середня товщина шару відходів складає 10 м. Загальний 
об’єм захоронених відходів на полігоні ТПВ становить 
800923 куб.м. 
 

14. Вимоги до 
конкурсних 
пропозицій 

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за 
підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, 
пронумерована у запечатаному конверті, на якому 
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зазначаються повне найменування і місцезнаходження 
організатора та учасника конкурсу, назва послуги та лот на 
який подається пропозиція. Учасник конкурсу має право 
подати лише одну пропозицію.  

15. Критерії оцінки 
конкурсних 
пропозицій 

Перелік критеріїв та методика оцінки зазначено у Додатку 6. 

16. Проведення 
зборів учасників з 
метою надання 
роз'яснень щодо 
змісту конкурсної 
документації та 
внесення змін до неї 

 У разі надходження двох і  більше  звернень  про  надання  
роз'яснення   щодо   змісту  конкурсної  документації  
організатор конкурсу  проводить  збори  його   учасників   з   
метою   надання відповідних роз'яснень.  Про місце,  час та 
дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє 
учасників протягом  трьох  робочих днів.  
      Організатор  конкурсу  має  право  не  пізніше ніж за сім  
календарних  днів  до   закінчення   строку   подання   
конкурсних пропозицій   внести  зміни  до  конкурсної  
документації,  про  що протягом трьох робочих днів у 
письмовому вигляді  повідомляє  усіх учасників конкурсу, 
яким надіслано конкурсну документацію.  
      У   разі   несвоєчасного   внесення  змін  до  конкурсної  
документації або надання роз'яснень  щодо  її  змісту  
організатор конкурсу  продовжує строк подання конкурсних 
пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що 
повідомляються учасники.  

17. Способи, місце та 
кінцевий строк 
подання конкурсних 
пропозицій 

Конкурсна  пропозиція подається особисто або 
надсилається поштою конкурсній комісії в одному 
екземплярі.  

Пропозиції подавати в Управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради 

28000, м. Олександрія,  вул. Бульварна, 25 каб. 5 
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 10.00 год. 

«___» _________2020 року. 
Учасник конкурсу має право  відкликати  власну  

конкурсну пропозицію  або  внести  до неї зміни до 
закінчення строку подання пропозицій. 

Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною  комісією  
у журналі обліку. 

Конкурсна комісія    підтверджує    надходження    
конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника 
конкурсу про  дату  і  час отримання  конкурсної  пропозиції  
та  порядковий номер реєстрації пропозиції. 

Конверти з конкурсними пропозиціями,  що  надійшли  
після закінчення  строку  їх  подання,  не  розкриваються і 
повертаються учасникам конкурсу 

18. Місце, дата та 
час розкриття 
конвертів з 
конкурсними 
пропозиціями 

Управління житлово-комунального господарства, архітектури 
та містобудування міської ради , м. Олександрія,   
вул. Бульварна, 25  каб. 1   
«__»_________ 2020 р.  о ____.00 
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Розділ 2. Підготовка та проведення конкурсу 

1. Процедура 
надання конкурсної 
документації 

Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів після 
надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає 
йому конкурсну документацію особисто або надсилає 
поштою. 

2. Надання 
роз’яснень змісту 
конкурсної 
документації 
внесення змін та 
строки подання 

Учасник   конкурсу  має  право  не  пізніше  ніж  за  сім 
календарних  днів  до   закінчення   строку   подання   
конкурсних пропозицій   письмово   звернутися  за  
роз'ясненням  щодо  змісту конкурсної документації до 
організатора конкурсу. Організатор конкурсу протягом трьох 
робочих  днів  з  моменту отримання  звернення  про 
роз'яснення до закінчення строку подання конкурсних 
пропозицій надає письмове роз'яснення. 

У разі надходження двох і  більше  звернень  про  надання 
роз'яснення   щодо   змісту  конкурсної  документації  
організатор конкурсу  проводить  збори  його   учасників   з   
метою   надання відповідних роз'яснень.  Про місце,  час та 
дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє 
учасників протягом  трьох  робочих днів. Організатором 
конкурсу  ведеться  протокол зазначених зборів, який 
надсилається або надається усім учасникам зборів  в  день  їх 
проведення.  

Організатор  конкурсу  має  право  не  пізніше ніж за сім 
календарних  днів  до   закінчення   строку   подання   
конкурсних пропозицій   внести  зміни  до  конкурсної  
документації,  про  що протягом трьох робочих днів у 
письмовому вигляді  повідомляє  усіх учасників конкурсу, 
яким надіслано конкурсну документацію.  

У   разі   несвоєчасного   внесення  змін  до  конкурсної 
документації або надання роз'яснень  щодо  її  змісту  
організатор конкурсу  продовжує строк подання конкурсних 
пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що 
повідомляються учасники. 

Організатор конкурсу має  право  прийняти  до  закінчення  
строку   подання   конкурсних   пропозицій   рішення   щодо   
його продовження.  Про своє рішення,  а також зміну місця,  
дня та часу розкриття  конвертів  організатор конкурсу 
повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали 
документи на участь у конкурсі. 

3. Розкриття 
конкурсних 
пропозицій  

Розкриття   конвертів    з    конкурсними    пропозиціями  
проводиться  у  день  закінчення строку їх подання у місці та 
час, передбачені конкурсною документацією, в присутності 
всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що 
з'явилися на конкурс. 

Розкриття конверта  з конкурсною пропозицією може 
проводитися за відсутності учасника конкурсу або  
уповноваженої  ним  особи  у разі його згоди. 

Під  час  розкриття  конвертів з конкурсними пропозиціями  
конкурсна комісія перевіряє наявність та  правильність  
оформлення документів,  подання яких передбачено 
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конкурсною документацією,  а також оголошує інформацію  
про  найменування  та  місцезнаходження кожного учасника 
конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.  

Під  час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна 
комісія має право звернутися до учасників конкурсу за 
роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з 
окремими учасниками. 

4. Відхилення 
пропозицій 

    За результатами розгляду конкурсних пропозицій 
конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин: 

- учасник конкурсу  не  відповідає   кваліфікаційним   
вимогам, передбаченим конкурсною документацією;  

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній 
документації; 

- встановлення факту   подання  недостовірної  інформації,  
яка впливає на прийняття рішення;  

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації,  його  
визнано банкрутом або порушено провадження у справі про 
його банкрутство. 

5. Конкурс 
визнається таким, 
що не відбувся 

Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:  
-   неподання конкурсних пропозицій;  
- відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, 

передбачених пунктом 4 Розділу 2 цієї документації.  
У разі прийняття конкурсною комісією рішення про 

визнання конкурсу   таким,   що  не  відбувся,  його  
організатор  письмово повідомляє протягом трьох робочих 
днів з дня його  прийняття  всіх учасників конкурсу та 
організовує протягом десяти календарних днів підготовку 
нового конкурсу. 

6. Визначення 
переможця конкурсу 
та укладення 
договору 

Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, 
передбачених пунктом 4 Розділу 2 цієї документації 
оцінюються конкурсною комісією за критеріями  
відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним 
вимогам наведено у додатку 6. 

Переможцем   конкурсу   визначається   його  учасник,  що 
відповідає  кваліфікаційним  вимогам,  може  забезпечити   
надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна 
пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.  

Перевага надається  тому  учасникові   конкурсу,   що   
подав конкурсній  комісії  проект  або затверджену 
інвестиційну програму (програму капітальних витрат) 
розвитку підприємства,  яка  повинна включати  заходи  щодо  
впровадження  роздільного збирання твердих побутових 
відходів. 

Рішення  про  результати  проведення конкурсу 
приймається конкурсною комісією на засіданні у присутності 
не менш як половини її складу відкритим голосуванням 
простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є  голос  голови  конкурсної комісії.  

Рішення конкурсної   комісії  оформляється  протоколом,  
який підписується усіма членами комісії, що брали участь у 
голосуванні, та затверджується рішенням виконавчого 



 

 

12
комітету. 

Організатор конкурсу протягом не більш як  п'яти  робочих 
днів  з  дня  проведення  конкурсу вводить у дію рішення 
виконавчого комітету протокол конкурсної комісії  щодо 
визначення переможця  конкурсу  на певній  території  
населеного  пункту,  межі  якої  були визначені умовами 
конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має 
право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років.  

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і 
його пропозицію не було відхилено,  строк,  на  який  він  
визначається виконавцем   послуг  з  вивезення  побутових  
відходів  на  певній території населеного пункту,  повинен 
становити 12 місяців,  після чого організовується і 
проводиться новий конкурс.  

З  переможцем  конкурсу  протягом десяти календарних 
днів після прийняття конкурсною комісією рішення 
укладається договір на надання  послуг з вивезення побутових 
відходів на певній території населеного пункту. 

Не  пізніше  ніж за два місяця до припинення договору на 
надання  послуг з вивезення побутових відходів на певній 
території населеного  пункту  проводиться  новий конкурс на 
надання послуг з вивезення   побутових  відходів  на  
території,  визначеній  таким договором. 

7. Спори та 
суперечки 

Спори,  що  виникають  у  зв'язку з проведенням конкурсу, 
розглядаються в установленому законодавством порядку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13
Додаток 1 

 
 
Голові конкурсної комісії 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
                              (повна назва підприємства) 
______________________________________ 
______________________________________ 

(юридична адреса) 
Тел.: _________________________________ 

 
 

Заява 
 

_____________________________________________________________________________ 
(повна назва претендента на участь в конкурсі) 

_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
бажаю взяти участь в конкурсі на вивезення побутових відходів на умовах, визначених 
Організатором конкурсу. 

До заяви додаються такі документи: 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________    __________________________ 
Посада      (підпис)   Прізвище та ініціали 

 
 
М.П. 
 
«_____» ___________ 20__ р. 



Додаток  2 
ДОВІДКА-ХАРАКТЕРИСТИКА  

транспортних засобів, якими будуть вивозитись тверді побутові відходи 

№ 
з/п 

Модель та марка 
машин та 

механізмів* 
Тип 

Вантажопід
йомність, 

тонн 

Наявність 
пристроїв 

автоматизова
ного 

геоінформаці
йного 

контролю та 
супроводу 

перевезення 
побутових 
відходів 

Найменування 
організації, якій 

належить ТЗ,                   
№ телефону 

(орендодавця) 

Реєстраці
йний 
номер 

Рік 
випуску 

 

Пробіг 
км 

знос 
(%) 

Об'єм, 
куб. м 

Коефіцієнт 
ущільнення 
побутових 
відходів 

Вид палива 
(бензин/ 
дизель/ 

газ) та норма 
витрат 
палива,  
л/100 км 

Примітка* 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
_______________________________    __________________________ 

Посада     (підпис)   Прізвище та ініціали 
М.П. 

 *- У випадку подання учасником пропозицій на 2 або більше лотів у графі «Примітка» необхідно зазначити який з лотів будуть обслуговувати подані 
машини та механізми.



Додаток 3 
 
 

Довідка  
про  кількість  відходів, залучених   учасником   до   повторного   використання; 

 кількість відходів,  які використовуються як  вторинна  сировина;   
кількість відходів, які відправляються на захоронення 

 
тонн 

 За 2020 р. 
1. Кількість відходів, залучених учасником 
до повторного використання 

 

в тому числі за видами відходів: 
1) 
2) 
… (зазначити вид відходів) 

 

2. Кількість відходів, які 
використовуються як вторинна сировина 

 

в тому числі за видами відходів: 
1) 
2) 

… (зазначити види відходів) 

 

3. Кількість відходів, які відправляються 
на захоронення 

 

 
  

   
_________________________                           ______________________________ 

Посада    (підпис)   Прізвище та ініціали 
М.П. 
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Додаток 4 
Розрахунок вартості  

надання послуг з вивезення побутових відходів 
 

Розрахунок вартості повинен бути сформований відповідно до Закону України «Про 
житлово – комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року 
№ 1010 «Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів», рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради № 532 від 
22.08.2019 року «Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету від 15.03.2018 
року № 174 «Про затвердження переліку послуг, обсягу та періодичності виконання робіт, 
що використовуються при формуванні тарифів на послуги з утримання будинків та 
прибудинкової території, норм утворення твердих побутових відходів та обсягів 
навантаження двірників та прибиральників» та наданої примірної форми. 

 
№ 
з/п 

Показники Вартість 
усього, грн. грн./м3 

1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, усього, зокрема:   

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема:   
1.1.1 паливно-мастильні матеріали   
1.1.2 матеріали для ремонту засобів механізації   
1.1.3 електроенергія на технологічні потреби   
1.1.4 інші прямі матеріальні витрати   
1.2 прямі витрати на оплату праці   
1.3 інші прямі витрати, зокрема:   

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування працівників 

  

1.3.2 амортизація основних виробничих засобів та 
нематеріальних активів, безпосередньо 
пов’язаних із наданням послуги 

  

1.3.3 інші прямі витрати   
1.4 загальновиробничі витрати   
2 Адміністративні витрати   
3 Витрати на збут   
4 Інші операційні витрати   
5 Фінансові витрати   
6 Усього витрат повної собівартості*   
7 Плановий прибуток*   

7.1 податок на прибуток   
7.2 чистий прибуток, зокрема   

7.2.1 дивіденди   
7.2.2 резервний фонд (капітал)   
7.2.3 на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 
  

7.2.4 інше використання прибутку   
8 Вартість послуг з поводження з побутовими 

відходами для споживачів 
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Продовження додатка 4 
1 2 3 4 
9 Обсяг послуг з поводження з побутовими 

відходами (м3, т) 
  

10 Тариф на послуги з поводження з побутовими 
відходами 

  

11 Тариф на послуги з поводження з побутовими 
відходами на 1 особу в місяць 

  

 
* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування 

резерву сумнівних боргів. 
Відповідно до абзацу 2 пункту 12 розділу 2 наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України № 239 від 
12.09.2018 року «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» 
достовірність зазначеної в документах інформації забезпечує суб’єкт господарювання 
(заявник). 

 
 
 
__________________               __________                  _____________________ 
         (керівник)                            (підпис)                        (ініціали,прізвище) 
 
            М.П                                
«____»____________2021 року 

. 
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Додаток  5 
 

Характеристика об’єктів утворення твердих побутових відходів 
 

ЛОТ №1   
села  Головківка, Іванівка 

 
№ 
п/п 

Найменування населеного 
пункту 

Кількість 
будинків. 

Кількість 
мешканців 

Середньорічна 
норма утворення 

ТПВ (м3/рік) 
1 села Головківка, Іванівка 982 1828 3838,8 

 
ЛОТ №2  

селище Олександрійське  
 

№ 
п/п 

Найменування населеного 
пункту 

Кількість 
будинків. 

Кількість 
мешканців 

Середньорічна 
норма утворення 

ТПВ (м3/рік) 
1 селище Олександрійське 1239 4148 8710,8 

 
ЛОТ №3 

 села Звенигородка,  Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, Головківське 

 
ЛОТ №4 

села Ізмайлівка, Видне, Гайок, Королівка, Піщаний Брід, Пустельникове 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Найменування населеного 
пункту 

Кількість 
будинків. 

Кількість 
мешканців 

Середньорічна 
норма утворення 

ТПВ (м3/рік) 
1 села Звенигородка,  

Марто-Іванівка, 
Олександро-Степанівка, 
Головківське 

856 2269 4764,9 

№ 
п/п 

Найменування населеного 
пункту 

Кількість 
будинків. 

Кількість 
мешканців 

Середньорічна 
норма утворення 

ТПВ (м3/рік) 
1 села Ізмайлівка, Видне, 

Гайок, Королівка, 
Піщаний Брід, 
Пустельникове 

263 1030 2163,0 
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Додаток 6 

КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ  
конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам  

 
 Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності    
1 Наявність в учасника достатньої 

кількості спеціально обладнаних 
транспортних засобів для збирання та 
перевезення побутових відходів 
(твердих, великогабаритних, 
ремонтних, небезпечних відходів у 
складі побутових відходів), що 
утворюються у житловій забудові та 
на підприємствах, в установах та 
організаціях, розміщених у межах 
певної території 

перевага надається учасникові, який має 
спеціально обладнані транспортні засоби 
різних типів для збирання та перевезення усіх 
видів побутових відходів : твердих, 
великогабаритних, ремонтних, небезпечних 
відходів у складі побутових відходів;  для 
підтвердження факту наявності достатньої 
кількості спеціально обладнаних транспортних  
засобів учасник подає відповідні розрахунки з 
урахуванням інформації про обсяги надання 
послуг з вивезення побутових відходів , 
наведеної у конкурсній документації. Під час 
проведення розрахунків спеціально обладнані 
транспортні засоби, рівень зношеності яких 
перевищує 75 відсотків, не враховуються ; 
перевага надається учасникові, який має 
спеціально транспортні засоби, строк 
експлуатації та рівень зношеності яких 
менший; 

відсутність спецтранспорту – 0 балів; 
- наявність орендованого спецтранспорту  - 2 
бали; 

- наявність власного спецтранспорту – 5 
балів. 

2 Можливість забезпечити щоденний 
контроль за технічним станом 
транспортних засобів власними 
силами,  виконання регламентних 
робіт з технічного обслуговування та 
ремонту спеціально обладнаних 
транспортних засобів                       

наявність власного або орендованого 
контрольно - технічного пункту 
 відсутність бази– 0 балів; 
- наявність орендованої бази – 2 бали; 
- наявність власної бази – 5 балів. 

3 Підтримання санітарного стану 
спеціально обладнаних транспортних 
засобів для збирання перевезення 
побутових  відходів 

наявність власного або орендованого 
обладнання для миття спеціально обладнаних 
транспортних засобів 
- відсутність обладнання для миття 
контейнерів – 0 балів; 

- наявність орендованого обладнання для 
миття контейнерів  - 2 бали; 

-  наявність власного обладнання для миття 
контейнерів – 5 балів. 

4 Можливість проводити в        
установленому законодавством 
порядку щоденний медичний огляд 
водіїв у належним чином 
обладнаному медичному пункті 

використання власного медичного пункту або 
отримання таких послуг на договірній основі 
- відсутність медичного пункту – 0 балів; 
- отримання медичних послуг на договірній 
основі – 2 бали; 
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- наявність власного медичного пункту – 5 
балів. 

5 Можливість забезпечити зберігання 
та охорону спеціально обладнаних 
транспортних засобів для 
перевезення побутових  відходів на 
підставі та у порядку, встановленому 
законодавством 

зберігання спеціально обладнаних транспортних 
засобів забезпечують штатні працівники або 
інше підприємство за договором на власній або 
орендованій території виконавця послуг  
-відсутність власної або орендованої 
території виконавця послуг– 0 балів; 
- наявність орендованої території виконавця 
послуг – 2 бали; 
-наявність власної території виконавця 
послуг – 5 балів. 

6 Наявність системи контролю    
руху спеціально обладнаних    
транспортних засобів під час  
збирання та перевезення       
побутових відходів      

перевага надається учасникові, що 
використовує супутникову систему навігації- 
відсутня система навігації – 0 балів; 

- наявний гарантійний лист про введення 
системи навігації у разі перемоги на протязі 
3 місяців з дня оголошення результатів 
конкурсу – 2 бали; 

- наявна система навігації – 5 балів 
7 Вартість надання послуг з вивезення 

побутових відходів. Вартість послуги 
повинна включати витрати, пов’язані 
зі збиранням, транспортуванням, 
сортуванням та захороненням 
відходів 

вартість надання послуг вивезення твердих, 
великогабаритних, ремонтних, небезпечних 
відходів у складі побутових відходів  
порівнюється окремо. Перевага надається 
учасникові, що пропонує найменшу вартість 
надання послуг  за  1 м3 відходів, а відповідно 
на одну особу в місяць грн. (вартість послуг не 
може бути менше економічно обґрунтованих 
планових витрат підприємства)   
-   найбільша пропозиція – 0 балів 
-   найменша пропозиція – 5 балів 

-    інші пропозиції – 2 бали                
8 Досвід роботи з надання послуг з 

вивезення побутових відходів 
відповідно до вимог стандартів, 
нормативів, норм та правил 

перевага надається учасникові, що має досвід 
роботи з надання послуг з вивезення 
побутових відходів відповідно до вимог 
стандартів, нормативів, норм та правил 
понад три роки 

- досвід роботи з надання послуг з вивезення 
побутових відходів 0-2 роки – 0 балів 

- досвід роботи з надання послуг з вивезення 
побутових відходів 3-5 років – 2 бали 

-  досвід роботи з надання послуг з вивезення 
побутових відходів більше 5 років – 5 балів 

9 Наявність у працівників відповідної 
кваліфікації (з урахуванням 
пропозицій щодо залучення 
співвиконавців) 

перевага надається  учасникові, який не має 
порушень правил безпеки дорожнього руху 
водіями спеціально обладнаних транспортних 
засобів під час надання послуг з вивезення 
побутових відходів 
-   наявність більше 5 порушень – 0 балів; 
-   наявність до 5 порушень включно – 2 бали; 

-    відсутність порушень – 5 балів          
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Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект 

або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку 
підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання 
твердих побутових відходів, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до 
повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; 
кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.  

Конкурсні пропозиції оцінюються за 5 бальною системою, тобто до  п’яти  балів по 
кожному пункту основних критеріїв. Переможцем конкурсу вважається учасник, що набрав 
найбільшу кількість балів. 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способи поводження з побутовими 
відходами, яким надається перевага, 
у порядку спадання: повторне 
використання; використання як 
вторинної сировини; отримання 
електричної чи теплової енергії; 
захоронення побутових відходів 
 
 
 
 

перевага надається учасникові, що здійснює 
поводження з побутовими відходами способом, 
який зазначено у графі "Кваліфікаційні вимоги" 
,   цього пункту у порядку зростання  і з 
більшою кількістю побутових відходів  
 -   виключне захоронення відходів – 0 балів; 
-   сортування відходів з вилученням 

вторинної сировини – 2 бали; 
-    використання відходів для виробництва 
електричної, теплової енергії, тощо – 5 балів 
 

Залучення інвестицій у галузь для 
підвищення якості надання послуг з 
збирання та вивезення побутових 
відходів, в тому числі на придбання 
сучасної техніки для збору побутових 
відходів, контейнерів для збору 
побутових відходів та вторинної 
сировини, облаштування 
контейнерних майданчиків 
відповідно до вимог нормативних 
документів 

Перевага надається учасникові, що гарантує 
найбільший обсяг інвестицій. 

- обсяг інвестицій становить до 100 тис . грн. 
– 0 балів; 
-  обсяг інвестицій становить від 100 до 300 
тис . грн. – 2 бали; 
- обсяг інвестицій становить більше 300 тис. 
грн. – 5 балів  
 
 


