
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» липня 2021 року            № ______ 

м. Олександрія 
 

Про затвердження результатів конкурсу 
з визначення виконавця послуг із захоронення  
побутових відходів на території   
сміттєзвалища м. Олександрії 
 

Відповідно до ст. ст. 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про відходи», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 
постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з 
вивезення побутових відходів», наказу Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України від 01.12.2010 № 435 «Про затвердження Правил експлуатації 
полігонів побутових відходів»,  рішення виконавчого комітету Олександрійської міської 
ради від 08.06.2021 № 484 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг із 
захоронення побутових відходів на території сміттєзвалища м. Олександрії», рішення 
виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 06.09.2018 № 562 «Про порядок 
затвердження тарифу на комунальні послуги», враховуючи протокол № 4 від 12.07.2021 
засідання конкурсної комісії з визначення виконавця послуг із захоронення твердих 
побутових відходів на території сміттєзвалищі м. Олександрії, з метою визначення 
виконавця послуг із захоронення побутових відходів на території сміттєзвалища                        
м. Олександрії 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. За результатами проведеного конкурсу з визначення виконавця послуг із 
захоронення побутових відходів на території сміттєзвалища м. Олександрії, проведеного 
12 липня 2021 року,  визначити виконавцем послуг із захоронення побутових відходів на 
території сміттєзвалища м. Олександрії  товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЕКОТРАНССЕРВІС-21» з ціновою пропозицією: 

- для населення – 21,60 грн/м3 (з ПДВ); 
- для бюджетних підприємств – 22,57 грн/м3 (з ПДВ); 
- для інших споживачів – 29,59 грн/м3 (з ПДВ). 
 
2. Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 

міської ради в десятиденний термін з моменту набрання чинності даного рішення укласти 
договір з переможцем конкурсу. 

 
3. Для подальшого затвердження тарифу на послуги із захоронення побутових 

відходів на території сміттєзвалища м. Олександрії, товариству з обмеженою 
відповідальності «ЕКОТРАССЕРВІС-21» надати на перевірку розрахунок тарифу до 
управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
Олександрійської міської ради та управління економіки Олександрійської міської ради. 

 



4. Управлінню інформаційної політики та цифрової трансформації Олександрійської 
міської ради оприлюднити результати конкурсу в засобах масової інформації та на 
офіційному веб-сайті Олександрійської міської ради. 

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 
 

 
 

Міський голова                                                                                      Сергій КУЗЬМЕНКО   
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  


