
 

ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 15 червня  2021 року                                                 №142 

Про проведення конкурсу на 

визначення виконавця послуги з 

вивезення рідких побутових 

відходів  

 

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Закону України «Про відходи», Закону України  «Про 

благоустрій населених пунктів», Постанови Кабінету Міністрів України від 

10.12.2008 р. №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з 

побутовими відходами», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 

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

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Провести конкурс на визначення виконавця послуги з вивезення рідких 

побутових відходів по Хорольській міській територіальній громаді. 
 

2. Затвердити конкурсну комісію на визначення виконавця послуги з 

вивезення рідких побутових відходів по Хорольській міській територіальній 

громаді (додаток №1). 
 

3. Затвердити конкурсну документацію на визначення  виконавця послуги 

з вивезення рідких побутових відходів по Хорольській міській територіальній 

громаді (додаток №2). 
 

4. Опублікувати дане рішення та оголошення про проведення конкурсу в 

засобах масової інформації. 
 

5. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення. 
 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Місніченко В.О. 

 

 

 

Міський голова                                                                    С.М. Волошин 

 
 

 

 



Додаток №1  

до рішення виконавчого комітету 

Хорольської міської ради 

від 15.06.2021 №142 

 

 

Склад конкурсної комісії  

на визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових 

 відходів по Хорольській міській територіальній громаді 

 

Місніченко Валентин Олексійович 
голова конкурсної комісії, заступник 

міського голови 

Єркіна Тетяна Іванівна 

заступник голови конкурсної комісії, 

головний спеціаліст відділу з питань 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства та 

благоустрою Хорольської міської   ради 

Захарова Тамара Василівна 

секретар конкурсної комісії,  

начальник відділу економічного 

розвитку та інвестицій Хорольської 

міської   ради  

Члени комісії: 

 

Левін Руслан Миколайович 
голова правління АОСББ «Ініціатива» м. 

Хорол (за згодою) 

Бибик  Віталій Віталійович 

начальник відділу правового 

забезпечення  та утримання персоналу 

Хорольської міської ради 

Гавриленко Микола Іванович  
депутат Хорольської міської ради 

восьмого скликання (за згодою) 

Глущенко Юлія Олександрівна 

начальник відділу бухгалтерського 

обліку і звітності Хорольської міської 

ради 

Ткаленко Сергій Федорович 

Начальник відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

Хорольського управління ГУ 

Держпродспоживслужби Полтавської 

області 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                    Г.М. Козлова 

 



Додаток№2 

до рішення виконавчого комітету 

Хорольської міської ради 

від 15.06.2021 №142 

 

Конкурсна документація 

на визначення  виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів 

на території Хорольської міської територіальної громади 

 

Найменування, місце 

знаходження організатора 

конкурсу 

Виконавчий комітет Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області, Полтавська 

область, Лубенський   район, м. Хорол, вул. 

Незалежності, 37, (05362) 33344 

Підстава для проведення 

конкурсу 

Рішення Хорольської міської ради від 15.06.2021 №142 

року «Про проведення конкурсу на визначення 

виконавця послуги з вивезення рідких побутових 

відходів» 

Місце і час проведення конкурсу 
Полтавська область, Лубенський район, м. Хорол, вул. 1 

Травня, 4,  16.07.2021 року, о 10 год. 30 хв. 

Прізвище та посада, номер 

телефону особи, які може 

ознайомити учасників з умовами 

надання послуг із вивезення 

побутових відходів 

Захарова Тамара Василівна – секретар конкурсної 

комісії,  начальник відділу економічного розвитку та 

інвестицій 

Предмет конкурсу (перелік робіт 

та послуг) 

Вивезення рідких побутових відходів,  які утворюються 

фізичними та юридичними особами на території 

громади;   

- укладання угод із населенням та юридичними особами;  

- збір коштів за надані послуги 

Кваліфікаційні вимоги до 

учасників конкурсу 

Забезпеченість матеріально-технічними засобами, 

необхідними для збирання рідких побутових відходів, та 

їх вивезення. Наявність або можливість забезпечення 

матеріально-технічної бази на території громади, 

технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та 

охорону спеціально обладнаних транспортних засобів 

для вивезення рідких побутових відходів, здійснення 

щоденного контролю 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. Можливість проводити в 

установленому законодавством порядку щоденний 

медичний огляд водіїв. 

 Наявність: 

- встановленого тарифу на послугу з вивезення рідких 

побутових відходів; 

-   досвіду роботи з надання послуг; 

- договору на відведення та очистку стічних вод 

(зливання та переробку рідких побутових відходів). 

Забезпеченість працівниками відповідної кваліфікації. 



Обсяги послуг з вивезення 

рідких побутових відходів та 

вимоги щодо якості надання 

послуг 

Орієнтовні річні обсяги накопичення рідких побутових 

відходів – 7,1 тис.м³. Обсяг надання послуг повинен 

розраховуватися на підставі норм, затверджених 

рішенням виконавчого комітету № 41 від 20.02.2007 

року «Про визначення виконавця послуг з перевезення 

та захоронення твердих побутових відходів і 

затвердження норм утворення побутових відходів для 

населення, бюджетних установ та інших споживачів в м. 

Хорол». Якість послуг: дотримання графіку вивезення 

(погодженого з органом місцевого самоврядування), 

вимог, стандартів, нормативів, норм і Правил надання 

послуг вивезення побутових відходів, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 

№ 1070 та інших нормативних актів. Вивезення рідких 

відходів повинно здійснюватися асенізаційним 

транспортом. 

Перелік документів, оригінали 

або завірені копії яких 

подаються учасниками конкурсу 

- балансовий звіт суб'єкта господарювання за останній 

звітний період;  

– копія Статуту або іншого установчого документу; 

– оригінал довідки з Державної фіскальної служби та 

Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) 

заборгованості за податковими зобов'язаннями та 

платежами до Пенсійного фонду України за останній 

звітний період;  

– довідка що містить інформацію про технічний 

потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально 

обладнаних транспортних засобів, які перебувають на 

балансі, або в оренді суб'єкта господарювання, наявність 

ремонтної бази);  

- довідки-характеристики спеціально обладнаних 

транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, 

реєстраційний номер, найменування організації, якій 

належать спеціально обладнані транспортні засоби, 

номер телефону керівника такої організації;  

- тариф на послугу з вивезення рідких побутових 

відходів встановлений відповідно до чинного 

законодавства; 

– інформаційна довідка про наявність кваліфікованих 

працівників для виконання робіт, штатний розпис 

підприємства та довідка про фактичну кількість 

працівників;  

- довідка про проходження водіями медичного огляду;  

- довідка про забезпечення створення умов для 

щоденного миття спеціально обладнаних транспортних 

засобів, їх паркування та технічного обслуговування; 

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців; 

- довідку про відсутність (наявність) порушень правил 

безпеки дорожнього руху водіями; 

- інші документи, що подаються за бажанням учасника.  

*Примітка:  

а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих 



іншими установами, повинні бути завірені власною 

печаткою Претендента;  

б) у разі необхідності конкурсна комісія має право 

запросити від будь-якого Претендента підтвердження 

відповідності його кваліфікаційним вимогам чи 

звернутися за підтвердженням такої інформації до 

державних органів або відповідних експертних установ, 

організацій;  

в) документи, які були додані до заявки повторно не 

подаються 

Характеристика території, де 

повинна надаватися послуга з 

вивезення рідких побутових 

відходів   

Загальна площа громади становить 1,06 тис. кв. км. 

Послуги повинні надаватись на всій території 

Хорольської міської територіальної громади 

Характеристика об'єктів 

утворення рідких побутових 

відходів за джерелами їх 

утворення 

Житлові будинки (садиби) та квартири – 15745 од. 

Загальна кількість постійного населення – 32661 чол. 

Підприємства, установи, організації – 552 од., в т.ч. 

бюджетні – 42 од.  

Характеристика та 

місцезнаходження об'єкта 

поводження з рідкими 

побутовими відходами 

Вивезення рідких побутових відходів здійснюється на 

КНС, яка введена в експлуатацію в 1972 році, що 

знаходяться на території міста на вул. Берегова, 72, 

згідно Правил приймання стічних вод  м. Хорол 

Полтавської області 

Вимоги до конкурсних 

пропозицій. Процедура надання 

роз’яснень щодо конкурсної 

документації. Порядок внесення 

змін до конкурсної документації. 

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за 

підписом уповноваженої посадової особи претендента, 

прошита, пронумерована та в запечатаному конверті, на 

якому зазначаються повне найменування і 

місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, 

перелік послуг, на надання яких подається пропозиція. 

Претендент має право не пізніше ніж за 7 календарних 

днів до закінчення строку подання пропозиції 

звернутися до конкурсної комісії в письмовій формі за її 

поштовою адресою, що зазначена в оголошенні про 

проведення конкурсу, за роз’ясненнями щодо 

конкурсної документації; конкурсна комісія протягом 

трьох робочих днів повинна надати відповідь на запит 

Претендента. Не пізніше ніж за 7 календарних днів до 

закінчення строку подання пропозицій комісія має право 

з власної ініціативи чи за результатами запитів 

Претендентів внести зміни до конкурсної документації 

та повідомити про зазначені зміни за допомогою засобів 

факсимільного зв’язку (факсом) з наступним письмовим 

підтвердженням всім Претендентам, яким конкурсна 

комісія надала конкурсну документацію. У разі 

несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації 

або надання роз’яснень щодо її змісту, організатор 

конкурсу продовжує строк подання конкурсних 

пропозицій не менше як за 7 днів, про що повідомляє 

учасників. 

Критерії оцінки конкурсних 

пропозицій 
Додаток до конкурсної документації 

Порядок проведення У разі надходження двох і більше звернень про надання 



організатором конкурсу зборів 

його учасників з метою надання 

роз’яснення щодо змісту 

конкурсної документації та 

внесення змін до неї 

роз’яснень щодо змісту конкурсної документації, 

організатор проводить збори його учасників з метою 

надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату 

проведення зборів організатор конкурсу повідомляє 

учасників протягом трьох робочих днів. Організатором 

конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який 

надсилається усім учасникам зборів в день їх 

проведення. 

Спосіб та кінцевий термін 

надання пропозиції 

Конкурсна пропозиція подається особисто або 

надсилається поштою на адресу організатора. Конкурсні 

пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, 

не розкриваються і повертаються учасникам, які їх 

подали. Кінцевий термін подання пропозиції:  

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – до 

09:00 год. 16 липня 2021 року. 

Місце, дата та час розкриття 

конвертів з конкурсними 

пропозиціями 

Полтавська область, Лубенський район, м. Хорол, вул. 1 

Травня, 4.  

Час розкриття конвертів: 19 липня 2021 року о 10:30 год. 

Відміна конкурсу 

Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі 

неподання конкурсних пропозицій чи відхилення всіх 

конкурсних пропозицій з причин:  

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним 

вимогам, передбачених конкурсною документацією; 

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній 

документації;  

- встановлення факту подання недостовірної інформації, 

яка впливає на прийняття рішення.  

Якщо конкурсною комісією прийнято рішення про 

визнання конкурсну таким, що не відбувся то протягом 

трьох робочих днів з дня його прийняття його 

організатор письмово повідомляє всіх учасників 

конкурсу та організовує протягом десяти днів 

підготовку нового конкурсу. 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                       Г.М. Козлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до Конкурсної документації на 

визначення виконавця послуги з 

вивезення рідких побутових 

відходів на території міста Хорол 

 

 

КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ 

конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам 

Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності 

1. Наявність в учасника достатньої кількості 

спеціально обладнаних транспортних засобів для 

вивезення рідких побутових відходів, що 

утворюються у житловій забудові та на 

підприємствах, в установах та організаціях, 

розміщених у межах певної території 

перевага надається учасникові, який має 

спеціально обладнані транспортні засоби різних 

типів для вивезення рідких побутових відходів 

для підтвердження факту наявності достатньої 

кількості спеціально обладнаних транспортних 

засобів учасник подає відповідні розрахунки з 

урахуванням інформації про обсяги надання 

послуг з вивезення рідких побутових відходів, 

наведеної у конкурсній документації. Під час 

проведення розрахунків спеціально обладнані 

транспортні засоби, рівень зношеності яких 

перевищує 75 відсотків, не враховуються 

перевага надається учасникові, який має 

спеціально обладнані транспортні засоби, строк 

експлуатації та рівень зношеності яких менший 

2. Можливість здійснювати щоденний контроль 

за технічним станом транспортних засобів 

власними силами, виконання регламентних робіт 

з технічного обслуговування та ремонту 

спеціально обладнаних транспортних засобів 

наявність власного або орендованого 

контрольно-технічного пункту 

3. Підтримання належного санітарного стану 

спеціально обладнаних транспортних засобів для 

збирання та перевезення рідких побутових 

відходів 

наявність власного або орендованого 

обладнання для миття спеціально обладнаних 

транспортних засобів 

4. Можливість проводити в установленому 

законодавством порядку щоденний медичний 

огляд водіїв у належним чином обладнаному 

медичному пункті 

використання власного медичного пункту або 

отримання таких послуг на договірній основі 

5. Можливість забезпечити зберігання та охорону 

спеціально обладнаних транспортних засобів для 

перевезення рідких побутових відходів на 

підставі та у порядку, встановленому 

законодавством 

зберігання спеціально обладнаних транспортних 

засобів забезпечують штатні працівники або 

інше підприємство за договором на власній або 

орендованій території виконавця послуг 

6. Наявність системи контролю руху спеціально 

обладнаних транспортних засобів під час 

збирання та перевезення рідких побутових 

відходів 

перевага надається учасникові, що використовує 

супутникову систему навігації 

7. Вартість надання послуг з вивезення рідких 

побутових відходів 

вартість надання послуг з вивезення рідких 

побутових відходів порівнюється окремо 

перевага надається учасникові, що пропонує 

найменшу вартість надання послуг 

8. Досвід роботи з надання послуг з вивезення 

рідких побутових відходів відповідно до вимог 

стандартів, нормативів, норм та правил 

перевага надається учасникові, що має досвід 

роботи з надання послуг з вивезення побутових 

відходів відповідно до вимог стандартів, 

нормативів, норм та правил понад три роки 



9. Наявність у працівників відповідної 

кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо 

залучення співвиконавців) 

перевага надається учасникові, який не має 

порушень правил безпеки дорожнього руху 

водіями спеціально обладнаних транспортних 

засобів під час надання послуг з вивезення 

рідких побутових відходів 

10. Наявність абонентської (диспетчерської) 

служби в штаті 

перевага надається учасникові, що має в штаті 

абонентську (диспетчерську) службу 

 

 
  

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                 Г.М. Козлова 
 


