
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

   24 червня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № _212___ 

 

 

Про організацію та проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів на території 

Старокостянтинівської міської територіальної 

громади 

 

 

З метою забезпечення належної організації діяльності у сфері поводження 

з побутовими відходами на території Старокостянтинівської міської 

територіальної громади, на виконання рішення Старокостянтинівської міської 

ради від 28 травня 2021 року № 16/5/VIII «Про проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади», відповідно до        

статті 35-1 Закону України «Про відходи», Правил надання послуг з вивезення 

побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

10 грудня 2008 року № 1070, Порядку проведення конкурсу на надання послуг з 

вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 листопада 2011 року № 1173, до розпорядження міського голови 

від 22 червня 2021 року № 87/2021-рвс «Про відрядження Наталії 

ШАБЕЛЬНИК», керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити конкурсну документацію з проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади (додається). 

 

2. Утворити конкурсну комісію для проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у складі згідно з
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додатком 2. 

 

3. Доручити управлінню житлово-комунального господарства та 

інфраструктури виконавчого комітету міської ради (Світлана ОВЧАР) 

опублікувати оголошення про проведення конкурсу з визначення виконавця 

послуг з вивезення побутових відходів на території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади в газеті «Наше місто» та розмістити його на 

офіційному вебпорталі міської ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до 

його початку. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://starkon.gov.ua/index.php/2011-11-21-12-52-25/2011-11-21-12-54-18/2012-06-08-08-33-57/itemlist/user/454-upravlinnyazhitlovokomunalnogogospodarstvatainfrastrukturi


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

міської ради  

24 червня 2021 року № 212 

 

 

 

Конкурсна документація 

з проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів на території Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

1. Загальні положення 

 

Кваліфікаційні 

вимоги 
Критерії відповідності 

1 2 

1. Терміни, які 

вживаються в 

конкурсній 

документації 

       Конкурсна документація розроблена відповідно до 

законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про 

відходи», Правил надання   послуг з вивезення побутових 

відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 грудня 2008 року № 1070, Порядку   

проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів,  затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173, та 

рішення міської ради від 28 травня 2021 року № 16/5/VIII 

«Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади». 

        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», 

Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 

грудня 2008 року № 1070. 
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2. Найменування, 

місцезнаходження 

організатора 

конкурсу 

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради, вул. 

Острозького, 70, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл., 

31100 

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) та рішенням міської ради від 28 травня 2021 

року № 16/5/VIII «Про проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади» 

4. Інформація про 

конкурс. 

Найменування, місце 

і час проведення 

конкурсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власні імена, 

ПРІЗВИЩА, посада 

та номер телефону 

осіб, в яких можна 

ознайомитися з 

умовами надання 

послуг з вивезення 

побутових відходів 

Визначення виконавців послуг з вивезення побутових 

відходів на території Старокостянтинівської міської 

територіальної громади. 

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями 

відбудеться 09 серпня 2021 року в  приміщенні 

Старокостянтинівської міської ради в кабінеті заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради. (вул. Острозького, 70,  

м. Старокостянтинів,) о 14 год. 00 хв. 

 

Володимир БОГАЧУК – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, тел. 3-22-55, 

Світлана ОВЧАР – начальник управління житлово-

комунального господарства та інфраструктури виконавчого 

комітету міської ради, тел. 3-21-35 

5. Кваліфікаційні 

вимоги до учасників 

конкурсу 

Наявність в учасника достатньої кількості спеціально 

обладнаних транспортних засобів для збирання та 

перевезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, 

ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів 

у складі побутових відходів, роздільного збору відходів), що 

утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в 

установах та організаціях, розміщених у межах певної  
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 території; 

         можливість 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 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-обґрунтованого тарифу на 

послуги з вивезення побутових відходів): 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» 

та рішення виконавчого комітету міської ради від 10 червня 

2021 року № 177 «Про затвердження норм надання послуг з 

вивезення побутових відходів».  

       Середньорічний обсяг надання послуг з вивезення 

побутових відходів, що утворюється підприємствами, 

установами, організаціями, іншими суб’єктами господарювання, 

становить 13,5 тис. куб. м/рік, жителями багатоквартирних 

будинків м. Старокостянтинів 12,0 тис. куб. м /рік. 
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 Плановий обсяг утворення твердих побутових відходів 

жителями сільської місцевості Старокостянтинівської міської 

територіальної громади 15426,37 

2. Вимоги щодо 

якості надання 

послуг 

 

         Строки вивезення побутових відходів: 

         при планово-подвірній системі збирання побутових 

відходів на об’єктах благоустрою (з контейнерних майданчиків 

для розміщення відходів біля багатоквартирних житлових 

будинків, управителем яких є Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора, та об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків), планово-поквартирній системі 

збирання побутових відходів (з території садибної забудови 

сільських населених пунктів) та планово-регулярній системі 

санітарного очищення (регулярне (за графіком) перевезення 

побутових відходів) з населених місць до місць їх оброблення 

(перероблення), утилізації, видалення, знешкодження чи 

захоронення у строки, визначені у Санітарних нормах - з 07 год. 

00 хв.  до 23 год. 00 хв. (пункт 2.4.  «Державних санітарних норм 

та правил утримання територій населених місць», затверджених 

наказом Міністерства охорони здоров'я України» від 17 березня 

2021 року № 145); 

        від підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів 

господарювання з 7 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. (пункт 2.4.  

Державних санітарних норм та правил утримання територій 

населених  місць, затверджених наказом Міністерства охорони 

здоров'я України від 17 березня 2021 року № 145).   

        Забезпечення терміну зберігання відходів (в контейнерах) 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 по мірі їх утворення, але не рідше одного разу на 

тиждень (пункт 2.14. Державних санітарних норм та правил 

утримання територій населених місць, затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2021 року 

№ 145).  

        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 
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 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 твердих побутових 

відходів.  

         Забезпечення обладнання контейнерних майданчиків та   

утримання в 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». 

         Відбір вторинної сировини з побутових відходів, що 

зібрані в контейнери або завантажені у сміттєвози, проводити 

тільки на спеціалізованих підприємствах з сортування та 

переробки побутових відходів (пункт 2.12 Державних 

санітарних норм та правил утримання територій населених  

місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я 

України від 17 березня 2021року № 145). Роздільно зібрані 

побутові відходи з контейнерів вивозити окремо, не допускаючи 

змішування з іншими відходами. 

Вивіз відходів тільки на спеціально відведені місця чи на 

об’єкти поводження з відходами (стаття 35-1 Закону України 

«Про відходи»). 

        Виконавцям послуг з вивезення побутових відходів 

небезпечні відходи у складі побутових відходів збирати окремо 

від інших видів побутових відходів та передавати 

спеціалізованим підприємствам, що мають 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 № 1070 «Про затвердження Правил надання 
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 послуг з вивезення побутових відходів»). 

         Здійснення обліку відходів, оформлення звітів про 

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

надання його виконавчому комітету міської ради щоквартально 

до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом. 

         Дотримання вимог законодавства про відходи, санітарних 

норм і правил 

 3. Характерис-

тика території, де 

повинні надава-

тися послуги з 

вивезення 

побутових 

відходів 

Послуги з вивезення побутових відходів надаватимуться в 

межах адміністративної території Старокостянтинівської міської 

територіальної громади. Площа територіальної громади 79460 

га, у тому числі м. Старокостянтинів - 3542,1  га 

4. Характеристика 

об'єктів утворення 

побутових 

відходів за 

джерелами їх 

утворення 

Характеристика об'єктів утворення побутових відходів на 

території м. Старокостянтинів  

Загальна кількість будинків – 268, в тому числі 5 та вище 

поверхів – 134 будинки, з них: 212 – управителем 

багатоквартирного будинку є Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора; 9 - житловий фонд об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків «Європейський 

вибір», «Резиденція 2016», «Європейське життя», «Наш дім 

Попова 20», «Софійський партал», 47 – житловий фонд, у якому 

не обрано форму управління. Загальна площа багатоквартирних 

будинків 428,3 тис. кв.м. Кількість мешканців в будинках – 

19324 чол. Плановий річний обсяг надання послуг з вивезення 

побутових відходів-12000 куб.м. 

Місцезнаходження будинків м.Старокостянтинів, біля яких 

станом на 01 червня 2021 року відсутні  контейнерні 

майданчики: вул. Грушевського, 10, 13, 21, 23, 27; вул. 

Федорова,  30, 40;  вул. Косинського,  6, 16;  вул. Глібова,  28, 

30; вул. Рудяка,  11, 17, 31; вул. Січових Стрільців,  3, 4; вул. 

Сагайдачного, 13, 24, 37; вул. Острозького,  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, 13, 15, 17, 19, 65, вул. Миру,  4, 6, 8, 10; вул. 

Зарічна,  5, 13, вул. Миру,  1/10, 1/11, 1/12, 1/14, 1/17, 1/8, 1/20,  

1/105, 1/106, 1/107, 1/108, 1/109, пров. Покришкіна, 1, 3, 4, 6. 

Чисельність населення - 6827 чол. 
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 Вивіз твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків 

 

№ з/п 

Розміщення 

контейнерного 

майданчика 

Кількість 

контейне-

рів 

Дні вивозу 
Кількість 

населення 

1 2 3 4 5 

1 
Вул. Попова, 

4/1, 4/2, 4/3 
3 Щоденно 632 

2 Вул. Попова, 6 2 Щоденно 388 

3 

Вул. Попова, 

9/55, 9/56, 9/57, 

9/58, 9/59, 9/60 

3 Щоденно 174 

4 Вул. Попова, 

20, 14, 28,  28/1,  

28/3, 30,  30/3, 

30/2, 32, 34, 36 

6 Щоденно 1550 

5 Вул. Ессенська, 

6, 8, 10, 15, 23 

8 Щоденно 1492 

6 Вул. 

Софійська, 7, 9 

4 Щоденно 412 

7 Вул. 

Софійська, 13, 

17, 19, 21 

4 Щоденно 672 

8 Вул. Миру, 11 1 Щоденно 96 

9 Вул. Миру, 

3/21, 3/17, 3/19, 

3/20, 3/22, 3/23 

4 Щоденно 824 

10 Вул. Героїв 

чорнобильців, 

6, 8, 10, 12, 14 

6 Щоденно 131 

11 Вул. 

Челюскіна, 1, 2, 

3, 4 

4 Вівторок, 

субота 

92 

12 Вул. 

Челюскіна, 8, 5, 

6, 7 

4 Вівторок, 

п’ятниця 

137 

13 Вул. Миру, 

17/1, 17, 15/1, 

15/2, 15/3, 

2/109, 2/110,  

3 Щоденно 216 
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 1 2 3 4 5 

 2/111    

14 Вул. Миру, 1/152, 1/144, 

1/145, 1/146, 1/147, 1/148, 

1/149, 1/150, 1/153, 1/154, 

1/155, 1/156, 1/157, 1/158 

4 Щоденно 1352 

15 Вул. Миру, 1/29, 1/30, 1/31, 

1/32, 1/33 1/41, 1/43, 1/44, 

1/132, 1/133, 1/137, 1/138, 

1/140, 1/141, 1/142, 1/143 

4 Щоденно 1148 

16 Вул. Франка, 21, 19, 29, 33, 

35 

4 Щоденно 751 

17 Вул. Чайковського, 2, вул. 

Франка, 25, 27, 31, вул. 

Прокопюка,  3, 3/1 

3 Щоденно 975 

18 Вул. Франка, 37, 39, 41 4 Щоденно 859 

19 Вул. Меджибіжська, 31 1 
Понеділок, 

п’ятниця 
53 

20 Вул. 20 Дистанції колії, 5, 3 1 
Понеділок, 

п’ятниця 
74 

21 

Вул. Вернадського, 6,  вул. 

Гончара, 19, 21, вул. 20 

Дистанції колії, 2, 4, 6 

2 
Понеділок, 

п’ятниця 
142 

22 Вул. Стуса, 1 1 
Вівторок, 

п’ятниця 
10 

23 Вул. Стуса,  2 1 
Вівторок, 

п’ятниця 
18 

24 
Пров. Дорожній, 5,  вул. 

Стуса, 3, 4 
1 

1 раз на 

місяць 
43 

25 Вул. Свободи, 31 1 
1 раз на 

тиждень 
12 

26 Вул. Кобєєва, 95 1 
1 раз на 

тиждень 
28 

27 Вул. Заїкіна, 2, 4, 6, 8, 10 3 
1 раз на 

тиждень 
173 

28 

Пров. Подільський, 3, 5, 

вул. Острозького, 64, 64/1, 

66, 68 

4 Щоденно 337 

29 Вул. Новики  1-3, 5-9, 11-16 5 понеділок  145 
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середа, 

п’ятниця 
 

 Всього 92  12642 

      

       Для накопичення побутових відходів використовуються 

евроконтейнери, місткістю 1,1 куб.м. .Контейнери та 

контейнерні майданчики знаходяться на балансі та 

обслуговуються комунальним підприємством комбінатом 

комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради. 

На території Старокостянтинівської міської територіальної 

громади діяльність здійснюють 581 підприємство, установа, 

організація та 2065 фізичних осіб-підприємців. Плановий річний 

обсяг надання послуг з вивезення побутових    відходів - 13500 

куб.м. 

 

Інформація про наявність контейнерних майданчиків на 

території підприємств 

№ 

з/п 
Організація, заклад або назва вулиці 

Кількість 

контейнерів 

1 

Старокостянтинівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області 

2 

2 

Старокостянтинівський ліцей імені 

Михайла Семеновича Рудяка 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області 

1 

3 Старокостянтинівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів                                       

№ 4 Старокостянтинівської міської 

ради Хмельницької області 

2 

4 Старокостянтинівська загальноосвітня 

школа  І-ІІІ ступенів № 6 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області 

2 

5 Старокостянтинівська загальноосвітня 

школа  І-ІІІ ступенів № 7 

Старокостянтинівської міської ради 

 

2 
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 Хмельницької області  

6 

Старокостянтинівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 8 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області 

4 

7 

Старокостянтинівський навчально-

виховний комплекс «Спеціалізована 

школа І ступеня, гімназія» імені Героя 

України Сергія Михайловича 

Бондарчука Старокостянтинівської 

міської ради Хмельницької області 

5 

8 Дошкільний навчальний заклад № 1 1 

9 Дошкільний навчальний заклад № 2 1 

10 Дошкільний навчальний заклад № 3 1 

11 Дошкільний навчальний заклад № 4 1 

12 Дошкільний навчальний заклад № 5 2 

13 Дошкільний навчальний заклад № 6 1 

14 Дошкільний навчальний заклад № 7 1 

15 Дошкільний навчальний заклад № 8 1 

16 
Старокостянтинівський аграрно-

промисловий ліцей 
2 

17 

Виконавчий комітет 

Старокостянтинівської міської ради 

вул. Острозького, 41 

1 

18 

Виконавчий комітет 

Старокостянтинівської міської ради 

вул. Острозького, 70 

1 

19 Старокостянтиніська ДЮСШ (стадіон) 1 

20 Міський парк культури імені Федорова 3 

21 вул. Гольдфадана, вул. Чкалова 5 

22 ТОВ «Міронекс» 1 

23 ТОВ «Руш» (магазин «Єва») 2 

24 ТОВ «Руслан і В» 3 

25 

Відділ поліції № 1 Хмельницького 

районного управління поліції 

Головного управління поліції в 

Хмельницькій області 

1 

26 Військова частина А-2502 4 

http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/khmelnytsk/uk/publish/article/83443
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/khmelnytsk/uk/publish/article/83443
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/khmelnytsk/uk/publish/article/83443
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/khmelnytsk/uk/publish/article/83443
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27 
Старокостянтинівська бібліотека для 

дітей та дорослих 
1 

28 

Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради 

1 

29 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради 

7 

30 

Старокостянтинівське комунальне 

підприємство водопровідно-

каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської 

міської ради 

1 

31 ФОП Рябчук (магазин «Вишенька») 1 

32 ФОП Побережняк (кафе «Двоє») 2 

33 ТОВ «Хмельницьктранс» 1 

34 вул. Воїнів  інтернаціоналістів 2 

35 ПП «Вітал» 1 

36 ТОВ НУСП «Верват-Україна ЛТД» 1 

37 ФОП Нагнибіда 2 

38 
ДП «Старокостянтинівський молочний 

завод» 
7 

39 Гаражний кооператив «Беркут» 3 

40 ТОВ «Нарс-авто» 1 

41 ТОВ «Ясен-Поділля» 3 

42 ТОВ «Діадема Д» 1 

43 ФОП Демідас (авто мийка) 1 

44 ТОВ «Айвор» 4 

45 ТОВ «Авантаж - 7» 1 

46 ТОВ «База нафтопродуктів» 2 

47 ТОВ «Кононівський елеватор» 2 

48 ТОВ «Пакко Холдинг» - Вопак» 2 

49 Залізнична станція Старокостянтинів-1 1 

50 ТОВ «Теплоспецрембудмонтаж» 1 

51 ФОП Байдюк 1 

52 ТОВ «Петрол- Маркет» 3 
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53 ТОВ «Промстрой Проект» 5 

54 ТОВ «Прилуки Спецбуд» 6 

55 

Старокостянтинівське міськрайонне 

управління головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Хмельницькій області 

1 

56 

Старокостянтинівське управління 

головного управління державної 

податкової служби у Хмельницькій 

області 

1 

57 

Старокостянтинівська міськрайонна 

філія Хмельницького обласного центру  

зайнятості 

1 

58 Управління державної служби охорони 1 

59 Магазин «Фора» 3 

60 Ресторан «Клеопатра» 1 

61 Ресторан «Фієста» 3 

62 ПП «Сафат» 4 

63 ОСББ «Резиденція» 2 

64 ТОВ «Оптіма бізнес компані» 2 

65 Костел Святого Івана Хрестителя 1 

66 ПП Династія 1 

67 Залізнична станція Старокостянтинів -2 1 

68 Кафе «Юганна» 2 

69 Старокостянтинівський районний суд 1 

70 ТОВ «Епіцентр -К» 2 

71 ТОВ «АТБ» 1 

72 

Старокостянтинівський   об’єднаний 

міський територіальний центр комоле-

ктування та соціальної підтримки 

1 

73 
Гуртожиток ТОВ «Мегатекс 

Індастріал» 
1 

74 Військова частина 0598 4 

75 Міське кладовище 2 

76 Міський пляж 2 

77 вул. Меджибіжська 2 

78 Квартирно-експлуатаційний відділ 1 
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 Разом: 157 

Сітчасті контейнера під роздільне збирання 

1 2 3 

1 Старокостянтинівський РЕМ 2 

2 

Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради 

4 

3 

Старокостянтинівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області 

3 

4 

Старокостянтинівський ліцей  імені 

Михайла Семеновича Рудяка 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області 

3 

5 

Старокостянтинівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області 

3 

6 

Старокостянтинівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 7 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області 

3 

7 

Старокостянтинівський навчально-

виховний комплекс «Спеціалізована 

школа І ступеня, гімназія» імені Героя 

України Сергія Михайловича 

Бондарчука Старокостянтинівської 

міської ради Хмельницької області 

3 

8 
Виконавчий комітет  

Старокостянтинівської міської ради 
3 

9 Міське кладовище 4 

10 Міський парк 2 

11 Міський пляж 2 

12 Залізнична станція Старокостянтинів-1 2 

13 Залізнична станція Старокостянтинів-2 2 

14 Вул. Калініна 3 

15 Старокостянтинівська автостанція 2 
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16 Вул. Софійська 4 

17 Вул. Ессенська 2 

18 Вул. Франка (магазин «Індійський») 2 

Разом: 49 

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів у сільській місцевості 

Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

        В сільській місцевості Старокостянтинівської територіально громади відсутнє 

централізоване опалення. Житлові будинки частково забезпечені водопостачанням 

та рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах. 

 

Скорочення: 

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини – амбулаторія; 

Сільський клуб-клуб; 

Сільська бібліотека-бібліотека; 

Сільський будинок культури- СБК; 

Медичні пункти тимчасового базування -МПТБ; Дошкільний начальний заклад -

ДНЗ; 

Фізична особа - підприємець -  ФОП 
 

№ 

з/п 

Назва 

старостин-

ського  

округу 

Назва села Кількість

дворів 

Кіль-

кість 

меш-

канців 

Від-

стан

ь до 

полі-

гону 

ТПВ, 

км 

Наяв-

ність 

видів 

благоу-

строю 

Наявність 

інших 

об’єктів, 

утворення 

побуто-

вих 

відходів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 

Баглаївський 

Баглаї 147 255 25 відсутні ДНЗ, 

клуб, 

бібліоте-

ка, МПТБ 

Лажева 196 273 30  Школа, 

СБК, 

МПТБ 

Ємці 70 78 25   

Загірне 78 39 35  МПТБ 



 

15 

Продовження додатка 

 

 

1 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Березненсь-

кий 

Березне 43 125 30  Клуб, 

МПТБ 

Бутівці 110 252 35  СБК, 

амбула-

торія 

Вербівочка 12 19 30   

Лисенці 85 123 25  Клуб, 

МПТБ 

Пихтії 38 89 30  Клуб, 

МПТБ 

Нападівка 32 56 25  Клуб, 

МПТБ 

Першотрав-

неве 

11 17 25   

3 Великома- 

цевицький 

Великі 

Мацевичі 

133 357 15  СБК, 

бібліотек-

ка, амбу-

латорія 

Круча 30 80   Клуб 

Малі 

Мацевичі 

39 103   Клуб, 

МПТБ 

Раштівка 54 144 20  Клуб, 

МПТБ 

4 Великочер-

нятинський 

Великий 

Чернятин 

249 722 10 Вигріб-

ні ями 

Школа,  

ДНЗ,  

СБК, 

бібліоте-

ка, МПТБ 

Малий 

Чернятин 

261 484 15  Школа, 

ДНЗ, 

клуб, 

МПТБ 

Оріхівка 106 160 15  Клуб, 

бібліоте-

ка, МПТБ 

5 Веснянсь-

кий 

Веснянка 274 681 10 91 буди-

нок 

Школа,  
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      вигрібні  

ями 

ДНЗ, 

СБК, 

магазини, 

бібліоте-

ка, амбу-

латорія 

Караїмівка 11 30  1 

будинок

вигріб-

на яма 

 

Ланок 42 104  6 будин-

ків, 

вигрібні  

ями 

 

6 Волице –

Керекеши-

нський 

Волиця 

Керекешина 

 

 

 

137 

 

 

375 

  Магазин, 

школа, 

клуб, 

бібліотек-

ка, 

МПТБ 

Червона 

Семенівка 

13 26    

7 Верборо-

динський 

Вербородин-

ці 

70 232   Магазин, 

школа, 

клуб,  

бібліоте-

ка, МПТБ 

Гнатки 40 133   МПТБ 

8 Воронкове-

цький 

Воронківці 972 880   ТОВ 

«Поділля 

бекон»,  

школа, 

клуб,  

МПТБ 

9 Григорівсь-

кий 

Григорівка 549 1167   ФАП, 

школа, 

ДНЗ, 

СБК,  
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       4 магази-

ни, 

аптека, 

перукар-

ня, кафе, 

пошта, 

бібліоте-

ка, МПТБ 

10 Губчансь-

кий 

Губча 162 276 12  Школа,  

СКБ, 

магазин, 

бібліоте-

ка, МПТБ 

Зеленці 99 204 12  Школа, 

клуб, 

магазин, 

бібліоте-

ка, МПТБ 

Мальки 42 87 15  Клуб, 

бібліотека 

Партинці 25 69 20  Клуб, 

бібліотека 

 

11 

 

Іршиківсь-

кий 

Іршики 139 375 20  СБК, 

МПТБ 

Малишівка 39 104 15  Клуб 

 

Хижники 

65 174 15  Клуб, 

МПТБ 

Яремичі 30 80 10  Клуб 

12 Капустин-

ський 

Капустин 85 202 10  Бібліоте-

ка, клуб, 

МПТБ 

13 Красносіль-

ський 

Красносілка 287 850 10  СБК, 

бібліоте-

ка, ПМСД 

Немирівка 62 139    

14 

 

Огіївський 

 

Огіївці 107 296 15  Бібліоте-

ка, СБК 
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  Громівка 42 104 15  Бібліоте-

ка, клуб, 

МПТБ 

  Писарівка 46 101 15  Бібліоте-

ка, клуб 

  Половинники 67 162 15  Бібліоте-

ка, клуб, 

МПТБ 

15 Пашковець-

кий 

Пашківці 975 930 5  ФАП, 

школа, 

ДНЗ, 

СБК, 

магазин, 

амбулато- 

рія 

Гребининка 92 248 8  Бібліоте-

ка, клуб, 

МПТБ 

Попівці 157 424 10  Клуб, 

бібліоте-

ка, МПТБ 

16 Пенківсь-

кий 

Пеньки 226 346 30  Школа, 

ДНЗ, 

СБК, 

магазин,  

бібліоте-

ка, МПТБ 

Залісся  19 29 30   

Андронівка 24 13 30   

Криниця 61 72 34  Магазин 

Драчі 167 295 35  Клуб, 

магазин, 

МПТБ 

Бовкуни 56 61 30  Магазин 

17 Радковець-

кий 

Радківці 67 128 15  Школа, 

ДНЗ, 

СБК, 

магазин, 
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       МПТБ 

Демківці 79 141 15  МПТБ 

Хуторі 74 170 10   

Жабче 94 210 15  Клуб, 

МПТБ 

18 Решнівець-

кий 

Решнівка 181 361 15  Школа, 

ДНЗ, 

клуб, 

бібліоте-

ка, МПТБ 

19 Росолівець-

кий 

Росолівці 293 650 25  ДНЗ, 

клуб, 

бібліоте-

ка, МПТБ 

20 Самчиківсь-

кий 

Самчики 495 1335 15  Бібліоте-

ка, клуб, 

ПМСД 

Степок 24 65 12  Бібліоте-

ка, клуб 

21 Сахновець-

кий 

Сахнівці 472 869 10  Школа, 

ДНЗ, 

клуб, 

МПТБ 

Киселі 90 242 15  Клуб, 

МПТБ 

22 Стецьківсь-

кий 

Стецьки 76 204 20 відсутні Клуб, 

МПТБ 

Прохорівка 27 71 30 відсутні Бібліотек

а, клуб 

Дубина 20 54 10 відсутні Бібліотек

а, клуб 

Кучівка 39 105 20 відсутні Бібліоте-

ка, клуб, 

МПТБ 

Костянець 28 74  відсутні Бібліоте-

ка, клуб 

 Разом   17333    
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5. Характеристика, 

потужність, та 

місцезнаходження 

об’єктів 

поводження з 

побутовими 

відходами 

Власник місця видалення відходів - 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. Потужність 

полігону – 25,0 тис. т в рік. 

3. Підготовка, подання та розкриття конкурсних пропозицій, визначення 

переможця 

1. Перелік 

документів, які 

подаються 

учасниками 

конкурсу для 

підтвердження 

відповідності 

учасників 

встановленим 

кваліфікаційним 

вимогам 

1. Заява (додається) 

2. Характеристика підприємства. 

3. Копія Статуту або іншого установчого документа. 

4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписка з 

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України. 

5. Балансовий звіт суб'єкта господарювання за останній 

звітний період. 

6. Довідка відповідних органів державної податкової служби і 

Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) 

податкової заборгованості за податковими зобов’язаннями та 

платежами до Пенсійного фонду України станом на момент 

подачі конкурсної документації. 

7. Довідки 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. 

8. Копії технічних паспортів на спеціально обладнанні 

транспортні засоби. 

9. Довідка про проходження технічного огляду транспортними 

засобами. 

10. Довідка про можливість здійснювати щоденний контроль 

за технічним станом транспортних засобів, виконання 

регламентних робіт з технічного обслуговування, ремонту 

спеціально-обладнаних транспортних засобів їх паркування. 

11. Довідка про забезпечення створення умов для щоденного 

миття спеціально обладнаних транспортних засобів.  
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 12. Документ, підтверджуючий наявність працівників 

відповідної кваліфікації. 

13. Довідки про проходження водіями медичного огляду. 

14. Документ, підтверджуючий проходження в установленому 

законодавством порядку щоденного медичного огляду водіїв у 

належним чином обладнаному медичному пункті. 

15. Документи, що містять відомості про обсяги надання 

послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, 

ремонтних, рідких відходів за останній рік.  

16. 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. 

17. Інші документи, 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 у письмовій формі, 

прошита, пронумерована та скріплена печаткою, за підписом 

уповноваженої посадової особи на подання документів або 

безпосередньо керівника організації, що бажає взяти участь у 

конкурсі. 

       На конверті повинно бути зазначено: 

       повне найменування і місцезнаходження організатора 

конкурсу; 

        назва конкурсу; 

        повне найменування учасника, його місцезнаходження, 

код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; 

        маркування: «Не відкривати до 14 год. 00 хв. 09 серпня 

2021 року. 

        Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, 

який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки 

учасника. 

        Усі аркуші або сторінки конкурсної пропозиції учасника 

конкурсу мають бути пронумеровані. Усі сторінки, на яких 

міститься інформація, мають містити підпис уповноваженої 

посадової особи учасника конкурсу, а також відбитки печатки.  
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 Усі копії документів мають бути засвідчені належним чином, а 

саме повинно бути зазначено: 

       позначка про засвідчення копії документа складена зі слів 

«Згідно з оригіналом»;  

       особистий підпис уповноваженої особи, яка засвідчує 

копію;  

       відбиток печатки 

3. Проведення 

організатором 

конкурсу зборів 

його учасників з 

метою надання 

роз’яснень щодо 

змісту конкурсної 

документації та 

внесення змін до 

неї 

      Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім 

календарних днів до закінчення строку подання конкурсних 

пропозицій письмово звернутися до організатора конкурсу за 

роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації.  

      Організатор конкурсу повинен надати роз’яснення на 

звернення протягом трьох робочих днів з дня його отримання. 

      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 учасникам протягом 

трьох робочих днів. 

      Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім 

календарних днів до закінчення строку подання конкурсних 

пропозицій вести зміни до конкурсної документації, про що 

протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє 

усім учасникам конкурсу, яким надано конкурсну 

документацію. 

       У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної 

документації або надання роз’яснень щодо її змісту 

організатор конкурсу повинен продовжити строк подання та 

розкриття конкурсних пропозицій не менш як на сім 

календарних днів та повідомити про це всіх учасників. 

       Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно 

змісту та викладення вимог конкурсної документації з боку 

учасників у встановленому порядку означатиме, що учасники 

повністю усвідомлюють зміст та вимоги цієї конкурсної 

документації 

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. 



 

23 

Продовження додатка 

 

1 2 

        Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 09 серпня 

2021 року до 09 год. 00 хв. за адресою: вул. Острозького, 70, м. 

Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31100, управління 

житлово-комунального господарства та інфраструктури 

виконавчого комітету міської ради. 

       Конкурсні пропозиції, отримані організатором конкурсу 

після закінчення строку їх подання та пропозиції щодо 

розкриття яких немає згоди, не розкриваються і повертаються 

учасникам, які їх подали. Кінцевий строк подання конкурсних 

пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з 

дати опублікування оголошення про проведення конкурсу. 

       На письмовий запит учасника конкурсна комісія протягом 

одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує 

надходження конкурсної пропозиції із зазначенням дати та 

часу 

5. Місце, дата та 

час розкриття 

конвертів з 

конкурсними 

пропозиціями 

       Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями 

відбудеться 09 серпня 2021 року о 14 год. 00 хв. за адресою: 

вул. Острозького, 70, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл., 

31100 (кабінет заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради) 

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 та зазначає строк, протягом якого будуть надаватись 

послуги. 

        З переможцем конкурсу протягом десяти календарних 

днів після прийняття конкурсною комісією рішення 

укладається договір на надання послуг з вивезення побутових 

відходів 

4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій 

1. Вартість 

транспортних 

послуг 

Вартість транспортних послуг визначається таким 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 * 15, де  
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 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; 

15 – 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» 

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 

конконтрольно-технічним пунктом - 5 балів; 

        10 - максимально можлива кількість балів за критерієм 

«Контроль за технічним станом  транспортних засобів» 

4. Строк 

експлуатації 

спеціально-

обладнаного 

транспортного 

засобу, які 

пропонуються на 

конкурс 

        Середній строк експлуатації автотранспорту учасника 

конкурсу до 5 років - 10 балів; 

        середній строк експлуатації автотранспорту учасника 

конкурсу 5- 10 років - 5 балів; 

        середній строк експлуатації автотранспорту учасника 

конкурсу понад 10 років - 0 балів; 

        10 - максимально можлива кількість балів за 

критерієм«Строк експлуатації спеціально-обладнаного 

транспортного засобу, які пропонуються на конкурс» 

5. Підтримання 

належного 

санітарного стану 

спеціально  

        На підприємстві створені умови для щоденного миття 

спеціально обладнаних  транспортних засобів для збирання та 

перевезення побутових відходів - 15 балів; 

       щоденне миття спеціально обладнаних  транспортних  
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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 - 15 балів; 

        щоденне миття спеціально обладнаних  транспортних 

засобів для збирання та перевезення побутових відходів 

здійснюється згідно договору іншим підприємством - 8 балів; 

         15 - 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 - 0 балів;  

         досвід роботи підприємства 3 – 7  років - 5 балів; 

         досвід роботи підприємства більше 7 років - 15 балів; 

         15 – максимально можлива кількість балів за критерієм 

«Досвід  роботи підприємства з  організації збору, вивезення 

твердих побутових відходів» 

7. Проведення 

щоденного 

медичного огляду 

водіїв 

Щоденний медичний огляд водіїв  проводиться штатним 

медпрацівником підприємства, в установленому законодавством 

порядку в належним чином обладнаному медичному пункті - 5 

балів; 

       щоденний медичний огляд водіїв  проводиться 

медпрацівником, згідно укладеного договору, в установленому 

законодавством порядку у належним чином обладнаному 

медичному пункті – 1 бал; 

5 – максимально можлива кількість балів за критерієм 

«Проведення щоденного медичного огляду водіїв»  

8. Способи 

поводження з 

побутовими 

відходами 

       Повторне використання - 15 балів; 

       використання, як вторинної сировини - 12 балів; 

       отримання електричної чи теплової енергії - 10 балів; 

захоронення побутових відходів – 0 балів; 

       15 – максимально можлива кількість балів за критерієм  

«Способи поводження з побутовими відходами» 

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник конкурсу - 100 

 

  

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

начальник фінансового управління 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

 

 

 

 

 

 підпис             Валентина КАМІНСЬКА 



 

 

Додаток 

до Конкурсної документації 

з проведення конкурсу 

з визначення виконавця послуг 

з вивезення побутових відходів на 

території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади 

(пункт 3 .1) 

 

 

Голові конкурсної комісії  

для проведення конкурсу з визначення  

виконавця послуг з вивезення  

побутових відходів  

Володимиру БОГАЧУКУ 

 

__________________________  
(посада, ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові) 

__________________________  
(повна назва підприємства) 

 

 

ЗАЯВА 

на участь у конкурсі з визначення виконавців послуг 

з вивезення побутових відходів на території Старокостянтинівської міської 

територіальної громади 

 

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

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

послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 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) 

 

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 

____________________________________________________________________ 

Країна                   Поштовий індекс 

____________________________________________________________________

Область    

____________________________________________________________________

Район      

____________________________________________________________________

Місто (село)  

____________________________________________________________________ 

Вулиця   

____________________________________________________________________

Будинок                    Корпус          Квартира 

(офіс) 

____________________________________________________________________

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 території) 

____________________________________________________________________

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

вимог до учасників конкурсу, в цифрах та літерами) 

 

У разі визначення нас переможцем конкурсу, ми зобов'язуємося укласти 

договір на надання послуг з вивезення побутових відходів протягом десяти 
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календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення щодо 

визначення переможця конкурсу. 

До заяви додається: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________               _____________                       _________________________    

       (дата)                                 (підпис)                                           (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)  
   (печатка) 

 

 

 

 

 

 

                            ______________________________________________ 



 

 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

24 червня 2021 року № 212 

 

 

 

 

Склад 

конкурсної комісії для проведення конкурсу з визначення  

виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

БОГАЧУК 

Володимир Васильович 

 

 заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, голова 

комісії; 

 

ОВЧАР 

Світлана Василівна 
 начальник управління житлово- комунального 

господарства та інфраструктури виконавчого 

комітету міської ради, заступник голови комісії; 

 

ГРОЗЯН 

Іван Михайлович 
 заступник начальника управління, начальник 

відділу житлово-комунального господарства 

управління житлово-комунального господарства 

та інфраструктури виконавчого комітету міської 

ради, секретар комісії; 

 

АНДРІЙЧУК 

Ольга Петрівна 
 начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

 

БОЛЬНИХ 

Галина Миколаївна 
 заступник начальника управління, начальник 

відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства 

Старокостянтинівського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби у 

Хмельницькій області (за згодою); 

 

СТЕПАНИШИН 

Олександр Дмитрович 

 

 секретар Старокостянтинівської міської ради; 

 

ШЕВЧУК 

Вікторія Броніславівна 
 начальник відділу з питань, охорони 

раціонального використання природних ресурсів 

  



 

2 

Продовження додатка 2 

 

 та благоустрою виконавчого комітету міської 

ради 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

начальник фінансового управління 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

 

 

 

 

 

 підпис             Валентина КАМІНСЬКА 

 


