
 

У К Р А Ї Н А 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я (проект) 

 
від  13 червня 2018 року                         №  
 

Про проведення конкурсу на  
визначення виконавця послуг   
з вивезення твердих побутових  
відходів на території м. Чорткова 

  

 З метою впорядкування та належної організації діяльності у сфері 

поводження з побутовими відходами в місті Чорткові, відповідно до Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2011 № 1070 «Про 

затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. №1173 «Питання 

надання послуг з вивезення побутових відходів», керуючись ст.30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради  

ВИРІШИВ : 

1. Затвердити конкурсну комісію для проведення конкурсу на надання послуг з 

поводження з твердими побутовими відходами на території міста Чорткова, 

згідно додатку 1. 

2. Затвердити конкурсну документацію для проведення конкурсу на надання 

послуг з поводження з твердими побутовими відходами на території міста 

Чорткова, згідно додатку 2. 

3. Провести конкурс на визначення виконавця послуг з поводження з твердими 

побутовими відходами згідно Положення про порядок проведення конкурсу на 

надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території м. Чортків, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету № 99 від 11.03.2016 року . 

4. Оприлюднити дане рішення в міській газеті Чортківський Вісник та на 

офіційному  веб-сайті Чортківської міської ради. 

5. Дане рішення вступає в дію з дня оприлюднення в засобах масової 

інформації. 

6. Копію рішення надати у відділ житлово-комунального господарства, 

благоустрою та інфраструктури міської ради. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофія Р. М. 

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО 

 



             Р. М.Тимофій 

   В.Ю. Воціховський   

   Н.П. Вандяк       
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Додаток 1 



                                                                             

 

 

Склад конкурсної комісії для визначення надавача послуг з 

 поводження  з твердими побутовими відходами  

на території міста Чорткова 

    

1. Голова комісії — Тимофій Р. М. - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

2. Заступник голови комісії — Воціховський В.Ю.. - начальник відділу 

житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури. 

3. Секретар комісії —  Касіяник Оксана Миколаївна — головний спеціаліст 

відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та 

інфраструктури. 

4. Член комісії —  Вандяк Н.П. - головний спеціаліст юридичного відділу. 

5. Член комісії — Черниш С. С. - начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій та комунальної власності. 

6. Член комісії — Скалій О. О. -  депутат міської ради 

7. Член комісії — Махомет Л. О. -  депутат міської ради 

8. Член комісії — Безпалько Р. П. -  депутат міської ради 

9. Член комісії — Шутков О.В. - громадський діяч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 Додаток 2 

                                                                              

 

     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: 

Виконавчий комітет Чортківської міської ради, 48500, Тернопільська область., 

м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21, Відділ житлово-комунального 

господарства благоустрою та інфраструктури, 

 

2. Підстава для проведення конкурсу: 

Рішення виконавчого комітету Чортківської міської ради  

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону 

осіб, в яких можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення 

побутових відходів: 

    3.1.Місце: 48500, Тернопільська  обл., м. Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21, 

каб. № 6 

    3.2.Дата: 17 липня 2018 року 

    3.3.Час: 14:00 

    3.4.Тимофій Р. М. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради. 

    3.5. Воціховський Василь Юліанович – начальник відділу житлово-

комунального господарства, благоустрою та інфраструктури Чортківської 

міської ради, тел. (03552)-3-91-19. 

       

4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 

- Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та 

фізичних осіб-підприємців. 

- Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних 

транспортних засобів для збирання та перевезення побутових (твердих, рідких 

побутових відході, великогабаритних ремонтних відходів, небезпечних відходів 

у складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на 

підприємствах, в установах, організаціях на території міста. 

- Наявність або можливість забезпечення матеріально-технічної бази на 

території міста, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону 

спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення 

побутових, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних 

засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного 

обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, 

підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних 

засобів. 



- Вартість послуги з вивезення побутових відходів повинна становити не більше 

145  грн/м
3
 з ПДВ. 

- Досвід роботи на території України не менше 3-х років з надання послуги. 

- Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості достатній для 

надання послуги з збирання та вивезення побутових відходів відповідно до 

вимог нормативних документів. 

- Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено 

чинним законодавством України. 

- 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. 

- Відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених 

законодавством України. 

         

5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості 
надання послуг. 

         Конкурс проводиться на послуги з вивезення твердих побутових відходів з 

всієї території м. Чорткова що передбачає зокрема: 

    - організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям 

міста послуг з вивезення побутових відходів відповідно до стандартів, 

нормативів передбачених Законами України "Про житлово-комунальні 

послуги", «Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України від 

10.12.2008р.№ 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення 

побутових відходів», санітарних Правил та встановлених норм; 

   - балансоутримання об’єктів поводження з відходами та організація їх 

належної експлуатації відповідно до їх цільового призначення; 

  - планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та 

забезпечення споживачів послугами з збирання та вивезення побутових 

відходів. 

  

6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для 

підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним 

вимогам: 

- балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;  

- довідки відповідних  органів  державної  податкової  служби і Пенсійного   

фонду    України    про    відсутність    (наявність) заборгованості  за  

податковими  зобов'язаннями  та  платежами  до Пенсійного фонду України;  

- документа, що  містить  інформацію  про  технічний  потенціал суб'єкта    

господарювання    (кількість   спеціально   обладнаних транспортних  засобів,  

які  перебувають   на   балансі   суб'єкта господарювання,  наявність власної 

ремонтної бази та контейнерного парку тощо);  



- документа, що містить 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;  

- довідки про  забезпечення  створення умов для щоденного миття спеціально  

обладнаних  транспортних  засобів,  їх  паркування  та технічного 

обслуговування;  

- 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;  

- 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.  
  

7. Характеристика території де повинні надаватися послуги з вивезення 

побутових відходів 

- площа міста – 1120.0 га. 

- 88 будинків комунальної власності ; 

- 104 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; 

- 3682 житлових будинки; 

- кількість контейнерів встановлено на вулицях приватного сектору – 0; 

- кількість вулиць міста - 170;  

 

8. Характеристика об’єктів утворення відходів. 

− площа міста 1120.0 га 

− протяжність доріг 60,7 км 

     з них 33,3 км з твердим покриттям, з асфальтним покриттям 27,4 км 

− 3682 житлові будинки 

− 170 вулиць 

− 998 приватних підприємців 

− 7 дошкільних навчальних закладів 



− 6 загальоосвітніх навчальних закладів 

− 5 закладів охорони здоров’я 

9.Вимоги до конкурсних пропозицій. 

- Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються 

українською мовою. 

- Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення 

про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну 

подання конкурсних пропозицій. 

- Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в 

установленому законодавством порядку копії документів, передбачених 

конкурсною документацією. 

- Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію. 

- Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою 

конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне 

найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери 

контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція. 

- Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), 

належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження 

зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної 

пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки 

учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких 

зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або 

осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у 

документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, 

несе учасник. 

- Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати 

нумерацію сторінок та реєстр наданих документів. 

 Конкурсні пропозиції приймаються до 16 липня 2018 року включно за адресою: 

м. Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21, відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою та інфраструктури міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


