
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про організацію та проведення 

конкурсу з визначення виконавця 

послуг з вивезення побутових 

відходів на території міста 

Старокостянтинів 

27 грудня 2018 року Старокостянтинів   № 421 

 

 

З метою впорядкування та належної організації діяльності у сфері 

поводження з побутовими відходами в місті Старокостянтинові, на 

виконання рішення сесії міської ради від 16 листопада 2018 року № 25/31/VII 

«Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів на території м. Старокостянтинів», відповідно до ст. 35-1 

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

послуги», Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 листопада 2011 року № 1173, Правил надання послуг з вивезення 

побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 грудня 2008 року № 1070, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити конкурсну документацію по проведенню конкурсу з 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 

міста Старокостянтинова (додається). 

 

2. Утворити конкурсну комісію по проведенню конкурсу з визначення 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста 

Старокостянтинова та затвердити її склад згідно з додатком. 

 

3. Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради              

(Грозян І.М.) оприлюднити у друкованих засобах інформації оголошення про 

проведення конкурсу не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 

конкурсу. 
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4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Богачука В.В 

 

 

 

Міський голова                      підпис                                  М. Мельничук



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням виконавчого комітету 

міської ради 

27 грудня 2018 року № 421 
 

 

Конкурсна документація 
по проведенню конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів на території міста Старокостянтинова 
 

1. Загальні положення 

1 2  

1. Терміни, які 

вживаються в 

конкурсній 

документації 

Конкурсна документація розроблена відповідно до Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги», Закону 

України «Про відходи», Правил надання послуг з 

вивезення побутових відходів, затверджених Постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року          

№ 1070 та Порядку проведення конкурсу на надання 

послуг з вивезення побутових відходів,  затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 

2011 року № 1173. 

Терміни, які використовуються в цій конкурсній 

документації, вживаються в значеннях: 

конкурсна документація - комплект документів, які 

надсилаються організатором конкурсу його учасникам для 

підготовки конкурсних пропозицій; 

конкурсна пропозиція - комплект документів, які 

готуються учасником конкурсу згідно з установленими 

вимогами та подаються організаторові конкурсу; 

організатор конкурсу - виконавчий комітет 

Старокостянтинівської міської ради; 

учасник конкурсу - суб'єкт господарювання, що подав 

конкурсну пропозицію. 

Інші поняття вживаються у значеннях, визначених 

законами України «Про житлово-комунальні послуги», 

«Про відходи», Порядком проведення конкурсу з надання 

житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 631, 

Правилами надання послуг з вивезення побутових 

відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 грудня 2008 року № 1070 

2. Інформація про 

організатора 

конкурсу:  

Найменування,  

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради, 

вул. Острозького, 41, м. Старокостянтинів, Хмельницька 

обл., 31100  
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місцезнаходження 

організатора 

конкурсу, 

прізвище та 

посада, номер 

телефону особи, в 

якої можна 

ознайомитися з 

умовами надання 

послуг з вивезення 

побутових відходів 

 

Богачук Володимир Васильович - перший заступник 

міського голови, тел. 3-22-64; 

Овчар Світлана Василівна - заступник начальника 

управління економіки виконавчого комітету міської ради, 

тел. 3-05-60 

 

3. Підстава для 

проведення 

конкурсу 

Конкурсна документація розроблена відповідно до вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 

2011 року № 1173 «Питання надання послуг з вивезення 

побутових відходів»,  якою затверджено Порядок 

проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів (далі Порядок), рішення міської ради 

від 16 листопада 2018 року № 25/31/VII  «Про проведення 

конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів на території м. Старокостянтинів» 

4. Інформація про 

конкурс 

Найменування, 

місце і час 

проведення 

конкурсу 

 

 

 

 

 

1 лот - визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів від населення м. Старокостянтинів, яке 

проживає у житлових будинках, балансоутримувачем яких 

є Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора: 

15 лютого 2019 року о 11
 
год. 00 хв.; 

2 лот - визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів від підприємств, установ, організацій 

та інших суб’єктів господарювання м. Старокостянтинів: 

15 лютого 2019 року о 11
 
год. 30 хв.; 

вул. Острозького, 41, м. Старокостянтинів, 1 поверх, 

кабінет першого заступника міського голови. 

5. Кваліфікаційні 

вимоги до 

учасників 

конкурсу 

наявність в учасника конкурсу достатньої кількості 

спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання 

та перевезення побутових відходів, що утворюються у 

житловій забудові, на підприємствах, в установах, 

організаціях міста (перевага надається учасникові, який 

має транспортні засоби з меншим строком експлуатації); 

       можливість здійснювати щоденний контроль за 

технічним станом транспортних засобів власними силами, 

виконання регламентних робіт з технічного 
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 обслуговування та ремонту спеціально обладнаних 

транспортних засобів; 

підтримання належного санітарного стану спеціально 

обладнаних транспортних засобів для збирання та 

перевезення побутових відходів; 

можливість проводити в установленому 

законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв 

у належним чином обладнаному медичному пункті; 

вартість надання послуг з вивезення побутових 

відходів (надається розрахунок економічно-

обгрунтованого тарифу на послуги з вивезення побутових 

відходів): 

І лот - грн. в місяць з ПДВ у розрахунку на одну людину;  

ІІ лот – грн. з ПДВ за 1 м. куб.; 

досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових 

відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм 

та правил; 

наявність працівників відповідної кваліфікації в 

кількості достатній для надання послуг з збирання та 

вивезення побутових відходів; 

способи поводження з побутовими відходами: 

повторне використання; використання як вторинної 

сировини; отримання електричної чи теплової енергії; 

захоронення побутових відходів 

2. Характеристика території та об’єктів утворення побутових відходів, вимоги 

щодо якості надання послуг 

1. Обсяг послуг з 

вивезення 

побутових відходів  

Обсяг надання послуг розраховується на підставі норм, 

затверджених рішенням виконавчого комітету  міської 

ради від 14 грудня  2017 року № 379 «Про затвердження 

середньодобових та середньорічних норм утворення 

твердих побутових відходів» 

2. Вимоги щодо 

якості надання 

послуг 

Терміни вивезення побутових відходів:  

при планово-подвірній системі збирання побутових 

відходів на об’єктах благоустрою (з контейнерних 

майданчиків для розміщення відходів біля 

багатоквартирних житлових будинків, 

балансоутримувачем яких є Старокостянтинівська 

житлово-експлуатаційна контра) з 7 год. 00 хв. по 23 год. 

00 хв. (п. 2.4. «Державних санітарних норм та правил  
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 утримання територій населених місць», затверджених 

наказом Міністерства охорони здоров'я України» від 05 

квітня 2011 року   № 457/19195); 

від підприємств, установ, організацій та інших 

суб’єктів господарювання  з 7 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 

(п. 2.4. «Державних санітарних норм та правил утримання 

територій населених місць», затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров’я України» від 05 квітня 2011 

року № 457/19195).  

Забезпечення терміну зберігання в холодний період 

року (при середньодобовій температурі –5°С і нижче)  не 

більше ніж три доби, а в теплий період року (при 

середньодобовій температурі більше ніж +5°С) – не більше 

ніж одна доба (щоденне перевезення). Перевезення 

великогабаритних і ремонтних відходів проводити  не 

рідше одного разу на тиждень (п. 2.14.  «Державних 

санітарних норм та правил утримання територій населених  

місць», затверджених наказом Міністерства охорони 

здоров’я України» від 05 квітня 2011 року № 457/19195). 

Забезпечення ліквідації звалищ побутових відходів у  

разі їх утворення на контейнерному майданчику через 

недотримання графіку перевезення відходів, проведення 

прибирання в разі розсипання твердих відходів під час 

завантаження у спеціальний автотранспортний засіб 

(постанова Кабінету Міністрів України від                            

10 грудня 2008 року № 1070 «Про затвердження Правил 

надання послуг з вивезення побутових відходів»).  

Забезпечення контролю за санітарно-технічним станом 

контейнерів та відшкодовування  вартості контейнерів для 

збору побутових відходів при їх пошкодженні   (якщо 

контейнери не є власністю учасника конкурсу) та 

відшкодування інших збитків, нанесених замовнику 

послуги при вивезенні ТПВ. Забезпечення обладнання   

контейнерних майданчиків та утримання у належному 

санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних 

майданчиків у разі перебування їх у власності надавача 

послуг з вивезення побутових відходів (постанова 

Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року  № 

1070 «Про затвердження Правил надання послуг з 

вивезення побутових відходів». 
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 Відбір вторинної сировини з побутових відходів, що 

зібрані у контейнери або завантажені у сміттєвози, 

проводити тільки на спеціалізованих підприємствах з 

сортування та переробки побутових відходів (п. 2.12.  

«Державних санітарних норм та правил утримання 

територій населених місць», затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров’я України» від 05 квітня 2011 

року № 457/19195). 

Дотримання графіку вивезення побутових відходів, 

погодженого з виконавчим комітетом міської ради 

(постанова Кабінету Міністрів України від  10 грудня 2008 

року № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з 

вивезення побутових відходів»).  

Вивозити відходи тільки на спеціально відведені місця 

чи на об’єкти поводження з відходами (ст. 35-1 Закону 

України «Про відходи»). 

Небезпечні відходи у складі побутових відходів  

збираються окремо від інших видів побутових відходів, 

передаються виконавцями послуг з вивезення побутових 

відходів спеціалізованим підприємствам, що одержали 

ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з 

небезпечними відходами (постанова Кабінету Міністрів 

України від 10 грудня 2008 року № 1070 «Про 

затвердження Правил надання послуг з вивезення 

побутових відходів»). 

Усувати факти порушення вимог щодо забезпечення 

належної якості послуг та вести облік претензій, 

пред’явлених споживачами послуг (постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 «Про 

затвердження Правил надання послуг з вивезення 

побутових відходів»).  

Здійснення обліку відходів, оформлення звітів про 

поводження з відходами (Закон України «Про відходи»). 

Надання звіту виконавчому комітету міської ради до 20 

числа, що настає за звітним кварталом. 

Дотримання вимог законодавства про відходи, 

санітарних норм і правил. 

3. Характеристика 

території, де  

Послуги з вивезення побутових відходів 

надаватимуться в межах адміністративної території  
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повинні 

надаватися 

послуги з 

вивезення 

побутових відходів 

м. Старокостянтинів. Площа міста - 3542,1 га, у тому 

числі: забудовані землі - 2149,8 га, сільськогосподарські 

угіддя - 1096,7 га, землі водного фонду - 280,6 га, інші 

землі - 15,0 га 

4. Характеристика 

об'єктів утворення 

побутових відходів 

за джерелами їх 

утворення 

1 лот  

Визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів від населення м. Старокостянтинів, яке проживає 

у багатоквартирних житлових будинках, 

балансоутримувачем яких є Старокостянтинівська 

житлово-експлуатаційна контора. Загальна кількість 

будинків - 265, загальною площею 414463,7 кв. м., у тому 

числі 5 та вище поверхів - 133 будинки. Кількість 

мешканців в будинках - 19900 чол. Плановий річний обсяг 

надання послуг з вивезення побутових відходів - 12000 м 
3
.  

Місцезнаходження будинків м. Старокостянтинів, біля 

яких станом на 01 грудня 2018 року відсутні  контейнерні 

майданчики: 

вул. Грушевського, буд. № № 10, 13, 21, 23, 27; 

вул. Федорова, буд № № 30, 40;  

вул. Косинського, буд. № № 6, 16;  

вул. Глібова, буд. № № 28, 30;  

вул. Рудяка, буд. №  № 11, 17, 31; 

вул. Січових стрільців, буд. № № 3, 4; 

вул. Сагайдачного, буд. №  № 13, 24, 37; 

вул. Острозького, буд. № № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 32, 34, 35, 

38, 39, 42, 43, 45, 53, 53/1, 55, 55/1, 64, 64/1, 66, 68; 

вул. Попова, буд. № № 13, 15, 17, 19, 65, 9/55, 9/56, 9/57, 

9/58, 9/59, 9/60; 

пров. Подільський, буд. №  № 3, 5; 

вул. Миру, буд. № № 4, 6, 8, 10; 

вул. Зарічна, буд. № № 5, 13. 

вул. Миру, буд. № №  1/10, 1/11, 1/12, 1/14, 1/17, 1/8, 1/20, 

1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/41, 1/43, 1/44, 1/105, 

1/106,1/107, 1/108, 1/109, 1/132, 1/133, 1/137, 1/138, 1/140, 

1/141, 1/142, 1/143; 

пров. Покришкіна, буд. №  № 1, 3, 4, 6; 

вул. Заїкіна, буд. № №  2, 4, 6, 8, 10. 

Чисельність населення 6140 чол. 
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Вивіз твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків 

 

№ 

п/п 

Адреса контейнерного 

майданчика 

Кількість 

контейнерів 

 

Дні вивозу Кількість 

населення 

1. 

 

вул. Попова, буд. № № 4/1, 

4/2, 4/3 

2 

 

щоденно 

 

590 

2. вул. Попова, буд. № 6 2 щоденно 300 

3. 

 

вул. Попова, буд. № № 20, 

14, 28, 28/1,  28/3, 30, 30/3, 

30/2, 32, 34, 36 

6 

 

щоденно 

 

2710 

 

4. 

 

вул. Ессенська, буд. №  № 

8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 10/1, 

10/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 

6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 

6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 

6/17, 15, 23 

6 

 

щоденно 

 

1248 

5. 

 

вул. Софійська, буд. № № 

7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 9/3, 

9/4, 9/5, 9/6 

4 

 

щоденно 

 

635 

6. 

 

 

вул. Софійська, буд. №  № 

17/1, 17/2, 17/3, 13/1, 13/2, 

13/3, 13/4, 19, 21/1, 21/2, 

21/3 

4 

 

 

щоденно 

 

 

950 

 

 

7. вул. Миру, буд. № 11 1 щоденно 200 

8. 

 

вул. Миру, буд. №  №  3/21, 

3/17, 3/19, 3/20, 3/22, 3/23; 

вул. Героїв Чорнобильців, 

буд. № № 6, 8, 10, 12, 14 

4 

 

щоденно 

 

1100 

9. 

 

вул. Челюскіна, буд. № № 

1, 2, 3, 4 

2 

 

вівторок, 

п’ятниця 

190 

10. 

 

вул. Челюскіна, буд. № № 

8, 5, 6, 7 

2 

 

вівторок 

 

190 

11. 

 

вул. Миру, буд. № № 17/1, 

17, 15/1, 15/2, 15/3, 2/109, 

2/110, 2/111 

3 

 

щоденно 

 

280 

12. 

 

вул. Миру, буд. №  № 

1/152, 1/144, 1/145, 1/146, 

1/147, 1/148, 1/149, 1/150,  

7 

 

щоденно 

 

1838 
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1 2 3 4 5 

 

 

1/153, 1/154, 1/155, 1/156, 

1/157, 1/158 

7 

 

щоденно 

 

1838 

13. вул. Франка, буд. № № 21, 

19, 29, 33, 35; 

вул.Чайковського, буд. № 2 

4 

 

щоденно 

 

1220 

14. 

 

вул. Франка, буд. № № 25, 

27, 31; 

вул. Прокопюка, буд. № № 

3, 3/1 

3 

 

щоденно 

 

550 

15. 

 

вул. Франка, буд. № № 39 

А, 39 Б, 39 В, 39 Г, 37 А, 37 

Б, 37 В, 37 Г, 37 Д, 41 А, 41 

Б, 41 В, 41 Г 

3 

 

щоденно 

 

1150 

16. 

 

вул. Меджибіжська, буд.   

№ 31 

1 

 

вівторок,  

п’ятниця 

65 

17. 

 

20 Дистанції колії, буд. № 

№ 5, 3 

1 

 

вівторок, 

п’ятниця 

94 

18. 

 

вул. Вернадського, буд.         

№ 6; 

вул. Гончара, буд. № № 19, 

21; 

вул. 20 Дистанції колії, буд.            

№ №  2, 4, 6 

2 

 

вівторок, 

п’ятниця 

 

250 

19. 

 

вул. Стуса, буд. № 1 

 

1 вівторок, 

п’ятниця 

25 

 

20. вул. Стуса, буд. № 2 

 

1 вівторок, 

п’ятниця 

50 

 

21. 

 

пров. Дорожній, буд. № 5;         

вул. Стуса, буд. № №  3, 4 

1 

 

вівторок, 

п’ятниця 

50 

22. 

 

вул. Свободи, буд. № 31 

 

1 

 

1 раз на 

місяць 

15 

23. вул. Кобєєва, буд. № 95 

 

1 

 

1 раз на 

тиждень 

60 

  

Всього : 

 

53 

 

 

 

13760 

 

Для накопичення побутових відходів використовуються евроконтейнери, 

місткістю 1,1 м
3.  
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1 2 

 2 лот 

 

Визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів від підприємств, установ, організації та інших 

суб’єктів господарювання. 

В м. Старокостянтинів діяльність здійснюють 581 

підприємство, установа, організація та 2065 фізичних осіб-

підприємців. Плановий річний обсяг надання послуг з 

вивезення побутових відходів  9000 м 
3
 

 

 

Інформація 

про наявність контейнерних
 
майданчиків на території підприємств 

 

№ п/п Організація, заклад або адреса Кількість 

контейнерів 

1 2 3 

1. Старокостянтинівська ЗОШ № 1 2 

2. Старокостянтинівський ліцей 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області імені Михайла 

Семеновича Рудяка 

1 

3. Старокостянтинівська ЗОШ № 4 2 

4. Старокостянтинівська ЗОШ № 6 2 

5. Старокостянтинівська ЗОШ № 7 2 

6. Старокостянтинівська ЗОШ № 8 4 

7. Старокостянтинівського НВК 

«Спеціалізована школа І ступеня, 

гімназія» імені Героя України С.М. 

Бондарчука 

5 

8. ДНЗ № 1 1 

9. ДНЗ № 2 1 

10. ДНЗ № 3 1 

11. ДНЗ № 4 1 

12. ДНЗ № 5 2 

13. ДНЗ № 6 1 

14. ДНЗ № 7 1 
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1 2 3 

15. ДНЗ № 8 1 

16. Старокостянтинівський професійний ліцей 2 

17. Виконавчий комітет 

Старокостянтинівської міської ради 
1 

18. Старокостянтинівська районна рада 1 

19. Старокостянтиніська ДЮСШ  1 

20. Міський парк культури 3 

21. вул. Гольдфадана і вул. Чкалова 5 

22. ТОВ «Міронекс» 1 

23. ТОВ «Руш» (магазин «Єва») 2 

24. ТОВ «Руслан і В» 3 

25. Старокостянтинівський ВП ГУНП  

у Хмельницькій області 
1 

26. Військова частина А2502 4 

27. Старокостянтинівська бібліотека для дітей 

та дорослих 
1 

28. Мале комунальне підприємство 

«Міськсвітло» 
1 

29. Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств 
1 

30. Старокостянтинівська центральна районна 

лікарня 
7 

31. Старокостянтинівське комунальне 

підприємство водопровідно-

каналізаційного господарства 

«Водоканал» 

1 

32. ФОП Рябчук (магазин «Вішенька») 1 

33. ФОП Побережняк (кафе «Двоє») 2 

34. ТОВ «Хмельницьктранс» 1 

35. вул. Воїнів – інтернаціоналістів  2 

36. ПП «Вітал» 1 

37. ТОВ НУСП «Верват-Україна ЛТД» 1 

38. ФОП Нагнибіда 2 

39. ДП «Старокостянтинівський молочний 

завод» 
7 

40. Гаражний кооператив «Беркут» 3 

41. ТОВ «Нарс-авто»  1 

42. ТОВ «Ясен-Поділля» 3 

43. ТОВ «Діадема Д» 1 
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1 2 3 

44. ФОП Демідас (авто мийка)  1 

45. ТОВ «Маркет-плюс» 1 

46. ТОВ «Авантаж - 7» 1 

47. ТОВ «База нафтопродукт» 2 

48. ТОВ «Кононівський елеватор» 2 

49. ТОВ «Пакко Холдинг» -Вопак» 2 

50. Вокзал № 1 1 

51. ТОВ «Теплоспецрембудмонтаж» 1 

52. ФОП Байдюк 1 

53. ТОВ «Вог-рітейл» 1 

54. ТОВ «Промстрой Проект» 5 

55. Магазин «Наш край» ПП «Тимаг» 1 

56. Держпродспоживслужба 1 

57. Старокостянтинівське відділення 

Красилівської ОДПІ 
1 

58. Старокостянтинівський міськрайоний 

центр зайнятості 
1 

59. Управління державної служби охорони 1 

60. Магазин «Фора» 3 

61. Ресторан «Клеопатра» 1 

62. Ресторан «Фієста» 3 

63. ПП «Сафат» 4 

64. ОСББ «Резиденція» 2 

65. ТОВ «Оптіма бізнес компані» 2 

66. Костел Святого Івана Хрестителя  1 

67. ПП Династія 1 

68. Вокзал № 2 1 

69. Кафе «Юганна»  2 

70. Старокостянтинівський районний суд  1 

71. ТОВ «Епіцентр - К» 2 

72. ТОВ «АТБ» 1 

73. Старокостянтинівський об’єднаний 

міський військовий комісаріат  
1 

74. Гуртожиток ТОВ «Мегатекс Індастріал» 1 

75. Військова частина 0598 4 

76. Міське кладовище 2 

77. Міський пляж 2 

78. вул. Меджибіжська 2 

79. Квартирно-експлуатаційний відділ (КЕВ) 1 
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1 2 3 

Разом: 148 

Сітчасті контейнера під роздільне збирання  

1.  Старокостянтинівський район 

електричних мереж 

2 

2.  Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств 

4 

3.  Старокостянтинівська ЗОШ № 1 3 

4.  Старокостянтинівський ліцей 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області імені Михайла 

Семеновича Рудяка 

3 

5.  Старокостянтинівська ЗОШ № 3 3 

6.  Старокостянтинівська ЗОШ № 7 3 

7.  Старокостянтинівського НВК 

«Спеціалізована школа І ступеня, 

гімназія» імені Героя України С.М. 

Бондарчука 

3 

8.  Виконавчий комітет  

Старокостянтинівської міської ради  

3 

9.  Старокостянтинівське ККП (міське 

кладовище) 

4 

10.  вул. Закузьминська 2 

11.  вул. Українки 3 

12.  вул. Яворницького 3 

13.  вул. Лікарняна 3 

14.  вул. Гольдфадена 3 

15.  вул. Софійська (біля ГК «Авіатор») 2 

16.  вул. Софійська (біля  військової частини 

2502) 

2 

17.  вул. Ессенська 2 

18.  вул. Франка (магазин «Індійський») 2 

Разом: 50 

 

5. Характеристи- 

ка, включаючи 

потужність, та 

місцезнаходження 

об'єктів 

поводження з  

Власник місця видалення відходів (МВВ) 

Старокостянтинівська міська рада. Площа МВВ: 4,61 га. 

Місцезнаходження об’єкту: на виїзді з                                                                       

м. Старокостянтинів в напрямку м. Полонне, віддаленість 

від  м. Старокостянтинів 2 км. 

Режим роботи: з 6 год.
 
00 хв. до 22 год. 00 хв.
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1 2 

побутовими 

відходами 

Потужність полігону 15,0 тис. т в рік 

3. Підготовка, подання та розкриття конкурсних пропозицій, визначення 

переможця 

1. Перелік 

документів, 

оригінали або 

засвідчені в 

установленому 

законодавством 

порядку копії 

документів яких 

подаються 

учасниками 

конкурсу для 

підтвердження 

відповідності 

учасників 

встановленим 

кваліфікаційним 

вимогам 

1) заява, згідно з додатком; 

2) характеристика підприємства; 

3) копія статуту або іншого установчого документу; 

4) копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписка з 

Єдиного державного реєстру; 

5) довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України (ЄДРПОУ); 

6) балансовий звіт суб'єкта господарювання за останній 

звітний період; 

7) довідка про відсутність (наявність) податкової 

заборгованості за податковими зобов’язаннями та 

платежами станом на момент подачі конкурсної 

документації; 

8) довідка про технічний потенціал суб’єкта 

господарювання (кількість спеціально обладнаних 

транспортних засобів, наявність техніки та обладнання для 

перевезення негабаритних відходів, рідких побутових 

відходів, контейнерного парку тощо з їх 

характеристиками: тип, вантажопідйомність, наявність 

пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю 

та супроводу перевезення побутових відходів, 

реєстраційний номер, право володіння; 

9) копії технічних паспортів на спеціально обладнанні 

транспортні засоби; 

10) довідка про проходження технічного огляду 

транспортними засобами; 

11) довідка про можливість здійснювати щоденний 

контроль за технічним станом транспортних засобів, 

виконання регламентних робіт з технічного 

обслуговування та ремонту спеціально-обладнаних 

транспортних засобів (наявність власної ремонтної бази); 

12) документ, підтверджуючий наявність працівників 

відповідної кваліфікації; 

13) довідки про проходження водіями медичного огляду; 

14) документ, підтверджуючий проходження в 
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 установленому законодавством порядку щоденного 

медичного огляду водіїв у належним чином обладнаному 

медичному пункті; 

15) документ, підтверджуючий можливість забезпечення 

зберігання та охорону спеціально обладнаних 

транспортних засобів для перевезення побутових відходів 

на підставі та у порядку, встановленому законодавством; 

16) документи, що містять відомості про обсяги надання 

послуг із збирання та перевезення твердих, 

великогабаритних, ремонтних, рідких відходів за останній 

рік; 

17) довідка про забезпечення створення умов для 

щоденного миття спеціально обладнаних транспортних 

засобів; 

18) документи, що містять інформацію про кількість 

відходів, залучених учасником до повторного 

використання; кількість відходів, які використовуються як 

вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються 

на захоронення; 

19) довідка про наявність можливості встановлення 

власних контейнерів для збору побутових відходів на 

певній території (євроконтейнерів, контейнерів під 

великогабаритні та ремонтні побутові відходи); 

20) договір на передачу небезпечних відходів з 

спеціалізованим підприємством, яке отримало ліцензію на 

здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними 

відходами ( у разі наявності); 

21) інших документів, які подаються за бажанням учасника 

конкурсу і містять відомості про його здатність надавати 

послуги з вивезення побутових відходів належного рівня 

якості (наявність можливості встановлення власних 

контейнерів для збору побутових відходів, інформація про 

наявність диспетчерської служби, впровадження 

роздільного збирання відходів тощо) 

2. Вимоги до 

конкурсних 

пропозицій 

Конкурсна пропозиція подається особисто або 

надсилається поштою конкурсній комісії у заклеєному та 

скріпленому печаткою конверті з підписом особи 

уповноваженої на подання документів або безпосередньо 

керівника організації, що бажає взяти участь у конкурсі.  
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 На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і 

місцезнаходження організатора конкурсу; назва конкурсу 

(перелік послуг, на надання яких надається пропозиція, № 

лота); повне найменування учасника, його 

місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери контактних 

телефонів; маркування: «Не відкривати до ___ год. _____ 

хв.   05 лютого2019 року» 
 (час проведення конкурсу) 

3. Проведення 

організатором 

конкурсу зборів 

його учасників з 

метою надання 

роз'яснень щодо 

змісту конкурсної 

документації та 

внесення змін до 

неї 

У разі письмового звернення учасниками конкурсу 

організатором надається роз’яснення щодо змісту 

конкурсної документації у терміни, визначені постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 

1173. 

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 

4. Способи, місце 

та кінцевий строк 

подання 

конкурсних 

пропозицій 

Конкурсна пропозиція подається особисто або 

надсилається поштою. 

Конкурсні пропозиції приймаються щоденно з 08 год.           

00 хв. до 12 год. 00 хв. та з 13 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., 

крім вихідних (субота, неділя) та святкових днів. 

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій                  

15 лютого 2019 року до 09 год. 00 хв. за адресою: 

управління економіки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, вул. Героїв Небесної 

Сотні, 4, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31100 

5. Місце, дата та 

час розкриття 

конвертів з 

конкурсними 

пропозиціями 

Розкриття конвертів з поданими відповідно до визначених 

лотів конкурсними пропозиціями відбудеться  15 лютого 

2019 року, за адресою: вул. Острозького, 41, м. 

Старокостянтинів,  1 поверх, кабінет першого заступника 

міського голови: 

1 лот – о 11 год. 00 хв. 

2 лот – о 11 год. 30 хв. 
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6. Визначення 

переможця 

конкурсу, 

укладення 

договору на 

надання послуг з 

вивезення 

побутових 

відходів 

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. 

Організатор конкурсу протягом не більш як п’яти 

робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію 

відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо 

визначення переможця конкурсу на певній території 

населеного пункту, межі якої були визначені умовами 

конкурсу.  

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 відповідно до типового договору 

4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій 

1. Вартість 

транспортних 

послуг 

Вартість транспортних послуг визначається наступним 

чином: для пропозиції, значення «Вартість транспортних 

послуг» у якої є найвигіднішою (найменшою), 

присвоюється максимально можлива кількість балів. 

Кількість білів для решти пропозицій визначається за 

формулою: В обчисл = В min / В поточ * 50, де 

В обчисл - - обчислювальна кількість балів; 

В min – найнижче значення за критерієм «Вартість 

транспортних послуг»; 

В поточ  - значення поточного критерію пропозиції, 

кількість балів для якого обчислюється; 

50 – максимально можлива кількість балів за критерієм 

«Вартість транспортних послуг» 

2. Характеристика 

наявної 

матеріально - 

технічної бази 

Власна - 15 балів; 

орендована з власними фахівцями щоденного контролю 

технічного стану автотранспорту та медичного контролю 

стану здоров'я водіїв - 5 балів; 

орендована з наданням послуг відповідною  

організацією- 0 балів 

15 - максимально можлива кількість балів за критерієм 

«Характеристика наявної матеріально - технічної бази» 
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3. Контроль за 

технічним станом  

транспортних 

засобів 

Щоденний контроль за технічним станом  транспортних 

засобів, виконання регламентних робіт з технічного 

обслуговування та ремонту спеціально обладнаних 

транспортних засобів здійснюється на власному 

контрольно-технічному пункті – 10 балів; 

щоденний контроль за технічним станом  транспортних 

засобів, виконання регламентних робіт з технічного 

обслуговування та ремонту спеціально обладнаних 

транспортних засобів здійснюється згідно договору з 

контрольно-технічним пунктом – 5 балів. 

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм 

«Контроль за технічним станом  транспортних засобів» 

4. Термін 

експлуатації 

спеціально-

обладнаного 

транспортного 

засобу, який 

пропонується на 

конкурс 

Середній термін експлуатації автотранспорту учасника 

конкурсу до 1 року – 5 балів; 

середній термін експлуатації автотранспорту учасника 

конкурсу до 5 років – 4 бали; 

середній термін експлуатації автотранспорту учасника 

конкурсу 5- 10 років – 3 бали; 

середній термін експлуатації автотранспорту учасника 

конкурсу понад 10 років – 0 балів. 

5 – максимально можлива кількість балів за критерієм 

«Термін експлуатації спеціально-обладнаного 

транспортного засобу, які пропонуються на конкурс» 

5. Підтримання 

належного 

санітарного стану 

спеціально 

обладнаних 

транспортних 

засобів для 

збирання та 

перевезення 

побутових відходів 

На підприємстві створені умови для щоденного миття 

спеціально обладнаних  транспортних засобів для 

збирання та перевезення побутових відходів – 5 балів; 

щоденне миття спеціально обладнаних  транспортних 

засобів для збирання та перевезення побутових відходів 

здійснюється згідно договору іншим підприємством – 3 

бали. 

5 – максимально можлива кількість балів за критерієм 

«Підтримання належного санітарного стану транспортних 

засобів» 

6. Досвід  роботи 

підприємства з  

організації збору, 

вивезення твердих 

побутових відходів 

Досвід роботи підприємства до 3 років – 4 бали; 

досвід роботи підприємства 3 - 6 років – 5 балів; 

досвід роботи підприємства більше 6 років – 6 балів. 

6 – максимально можлива кількість балів за критерієм 

«Досвід роботи підприємства з організації збору, 

вивезення твердих побутових відходів» 
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7. Проведення 

щоденного 

медичного огляду 

водіїв 

Щоденний медичний огляд водіїв  проводиться штатним 

медпрацівником підприємства, в установленому 

законодавством порядку у належним чином обладнаному 

медичному пункті - 2 бали; 

щоденний медичний огляд водіїв  проводиться 

медпрацівником, згідно укладеного договору, в 

установленому законодавством порядку у належним чином 

обладнаному медичному пункті – 1 бал. 

2 – максимально можлива кількість балів за критерієм 

«Проведення щоденного медичного огляду водіїв» 

8. Способи 

поводження з 

побутовими 

відходами 

Повторне використання – 7 балів; 

використання, як вторинної сировини – 6 балів; 

отримання електричної чи теплової енергії – 6 балів; 

захоронення побутових відходів – 3 бали. 

7 – максимально можлива кількість балів за критерієм 

«Способи поводження з побутовими відходами» 

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник конкурсу, – 100 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                   підпис                                     В. Янзюк 

         



 

 

             Додаток  

             до конкурсної документації 

             по проведенню конкурсу з визначення  

             виконавця послуг з вивезення         

             побутових  відходів на 

             території міста Старокостянтинова 

             (пункт 3.1) 

 

 

Голові конкурсної комісії  

по проведенню конкурсу з визначення  

виконавця послуг з вивезення  

побутових відходів  

Богачуку В.В. 

 
____________________________________  

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

____________________________________  

(повна назва підприємства) 

 

 

ЗАЯВА 

на участь у конкурсі щодо визначення виконавців послуг 

з вивезення побутових відходів у м. Старокостянтинів 

 

Відповідно до Закону України «Про відходи», Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року 

№ 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», 

постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 «Про 

затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» 

прошу допустити до участі у конкурсі з визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
(перелік послуг, на надання яких подається заява, № лота). 

  

Загальні дані 

Повне найменування суб’єкта господарювання 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання 

________________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я по батькові керівника суб’єкта господарювання 

________________________________________________________________ 

 

Телефон                     Електронна адреса 

____________________                                                __________________ 

 

Місцезнаходження суб’єкта господарювання 

 

Вулиця   

________________________________________________________________ 

Будинок    Корпус   Квартира (офіс) 

_____________ _______________   ________________ 

Місто (село)  

________________________________________________________________ 

Район      

________________________________________________________________ 

Область    

________________________________________________________________ 

Країна             Поштовий індекс 

________________     ____________________ 

 

Додаткова інформація 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Конкурсна пропозиція  

  

Вивчивши конкурсну документацію та кваліфікаційні вимоги до 

учасників конкурсу, ми маємо можливість та погоджуємося, в разі визначення 

нас переможцем конкурсу, виконати вимоги організатора конкурсу 

__________________________________________________________   
                      (вказується найменування лоту  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(вказується вартість надання послуг, відповідно до зазначеного лоту та кваліфікаційних 

вимог до учасників конкурсу,  в цифрах та літерами) 
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В разі визначення нас переможцем конкурсу, ми зобов'язуємося укласти 

договір на надання послуг з вивезення побутових відходів протягом десяти 

календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення щодо 

визначення переможця конкурсу. 

 

До заяви додаються: 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________  

 

___________                 __________                                             ________________ 
(дата)                                         (підпис)                                                          (ініціали, прізвище)  

МП 



 

 

Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

27 грудня 2018 року № 421 

 

 

Склад  

конкурсної комісії по проведенню конкурсу з визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів на території міста Старокостянтинова 

  

Богачук  

Володимир Васильович 

- перший заступник міського голови, голова 

комісії; 

 

Грозян 

Іван Михайлович 

- начальник управління економіки виконавчого 

комітету міської ради, заступник голови комісії; 

 

Овчар  

Світлана Василівна 

- заступник начальника, завідувач відділу 

промисловості, житлово-комунального 

господарства, транспорту та зв’язку управління 

економіки виконавчого комітету міської ради, 

секретар комісії; 

 

 

Єрмолаєва  

Ірина Дмитрівна 

 

- головний спеціаліст відділу безпеки харчових 

продуктів та ветеринарної медицини 

Старокостянтинівського міськрайоного управління 

головного управління Держпродспоживслужби у 

Хмельницькій області; 

 

 

Кутейнікова  

Аліна Дмитрівна 

 

- головний спеціаліст юридично-житлового відділу 

виконавчого комітету міської ради; 

 

Степанишин  

Олександр Дмитрович 

- секретар міської ради; 

 

 

Шевчук  

Вікторія Броніславівна 

- завідувач відділу з питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

Керуючий справами                                  підпис                                       В. Янзюк 


