
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

        РІШЕННЯ 
 

12.10.2021 № 626 

Про конкурс з надання послуг з вивезення побутових відходів на території 

населених пунктів Пирятинської міської територіальної громади  

Відповідно до статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“,    статей 4, 25 Закону України „Про житлово-комунальні послуги“, 

статті 35-1 Закону України „Про відходи“, Порядку проведення конкурсу з 

надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173, постанови 

Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 „Про затвердження 

правил надання послуг з поводження з побутовими відходами“, з метою 

забезпечення належного санітарного стану та удосконалення системи 

поводження з відходами на території Пирятинської міської територіальної 

громади, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Провести конкурс з надання послуг з вивезення побутових відходів на 

території населених пунктів Пирятинської міської територіальної громади (далі- 

Конкурс). 

2. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення переможців у 

Конкурсі (додається). 

3. Затвердити Конкурсну документацію згідно з додатком.  

4. Зобов’язати відділ із земельних та екологічних питань виконкому 

міської ради (Стадник Є.В.) забезпечити проведення Конкурсу відповідно до 

чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

12.10.2021 № 626 

 

СКЛАД 
конкурсної комісії з визначення переможців у Конкурсі 

 

 
Котенко 

Олександр Анатолійович 

- 
 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, голова 

конкурсної Комісії 
   

Ящик 

Ірина Анатоліївна 
- 

головний спеціаліст відділу з земельних та 

екологічних питань виконкому міської ради, 

секретар конкурсної Комісії 

 

члени Комісії: 

Міхєєв  

Дмитро Сергійович 

-  начальник управління інфраструктури, 

житлово-комунального господарства та 

комунальної власності виконкому 

Пирятинської міської ради 

   

Рвач  

Наталія Олексіївна  

- головний спеціаліст сектору житлово-

комунального господарства управління  

інфраструктури, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності 

виконкому Пирятинської міської ради 

   

Соловйов  

Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 

міської ради 

   

Стадник 

Євгеній Васильович 

- начальник відділу із земельних та 

екологічних питань виконкому міської ради 

   

Хоменко 

Олексій Віталійович 

- голова постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, житлово-

комунального господарства, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг 

   

Цюра  

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

   



Шніт  

Юрій Георгійович 

- начальник Лубенського районного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській 

області (за згодою) 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконкому міської ради                                             Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Додаток  

 

                                                                                           до рішення виконкому                    

                                                                                           міської ради 

                                                                                           12.10.2021 № 626 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

на визначення  виконавця послуг з вивезення  побутових відходів 

на території населених пунктів Пирятинської міської територіальної громади 
1. Найменування, 

місцезнаходження 

Організатора 

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради, 

37000, Полтавська область, м.Пирятин, вул. 

Соборна, 42. 

2. Підстава для проведення 

Конкурсу 

Рішення виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради від 12.10.2021 № 626 „Про конкурс з 

надання послуг з вивезення побутових відходів на 

території Пирятинської міської територіальної 

громади“.  

3. Місце і час проведення 

конкурсу, прізвище  та 

посада, номер телефону 

особи, в якої можна 

ознайомитися  з умовами    

надання послуг з вивезення   

побутових відходів 

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради, 

м.Пирятин, вул.Соборна, 42, тел. (05358)2-05-81,              

2-14-36, 17 листопада 2021 року о 14-00.  

Відповідальний за проведення конкурсу: заступник 

міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради О.А.Котенко, тел. (05358)3-22-70. 

4. Кваліфікаційні  вимоги  до 

Учасників 

Наявність матеріально-технічної бази; 

вартість надання послуг; 

досвід роботи з надання послуг з вивезення 

побутових відходів; 

наявність та кількість працівників відповідної 

кваліфікації.  

5. Обсяг послуг   з вивезення   

побутових   відходів, вимоги    

щодо якості  надання послуг   

Загальний обсяг надання послуг з вивезення 

твердих побутових відходів, що утворюються, 

складає 44 тис.м3/рік. 

Обсяг надання послуг з вивезення рідких побутових 

відходів складає 650 м3. 

Якість надання  послуг  повинна відповідати 

вимогам Правил надання  послуг з  вивезення 

побутових відходів, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. 

№1070.    

6 Перелік  документів, 

оригінали  або копії яких 

подаються   учасниками 

конкурсу для підтвердження 

відповідності  учасників 

встановленим 

кваліфікаційним   вимогам 

Балансового звіту суб'єкта господарювання за 

останній звітній період;  

довідки відповідних органів  державної  податкової  

служби і Пенсійного   фонду України про 

відсутність    (наявність) заборгованості  за  

податковими зобов'язаннями  та  платежами  до 

Пенсійного фонду України;  

документа, що містить інформацію про технічний  

потенціал суб'єкта    господарювання    (кількість   

спеціально   обладнаних транспортних  засобів, які 

перебувають на балансі суб'єкта господарювання, 

наявність власної ремонтної бази та контейнерного 



парку тощо);  

документа, що містить відомості про обсяги 

надання послуг із збирання та перевезення твердих, 

великогабаритних, ремонтних, рідких побутових 

відходів за останній рік;  

технічних паспортів на спеціально   обладнані  

транспортні засоби та довідки про проходження 

ними технічного огляду;  

довідки-характеристики спеціально обладнаних   

транспортних засобів: тип, вантажопідйомність,    

наявність пристроїв автоматизованого 

геоінформаційного  контролю та супроводу 

перевезення побутових відходів,  реєстраційний 

номер, найменування організації, якій належать  

спеціально обладнані транспортні засоби, номер 

телефону керівника такої організації;  

довідки про забезпечення створення умов для 

щоденного миття спеціально обладнаних 

транспортних засобів, їх паркування та технічного 

обслуговування;  

довідки про проходження водіями медичного 

огляду;  

документа, що містить  відомості про досвід роботи 

з надання послуг з вивезення побутових відходів;  

документа, що  містить  інформацію  про  кількість  

відходів,  

залучених  учасником до повторного використання;  

кількість відходів, які використовуються як 

вторинна  сировина; 

кількість відходів, які відправляються на 

захоронення, тощо;  

інших документів, які подаються за бажанням 

учасника конкурсу і містять відомості про його 

здатність надавати послуги з вивезення  побутових  

відходів (впровадження роздільного збирання, 

інформація про наявність диспетчерської служби).   

7 Характеристика території, 

де повинні надаватися 

послуги   з вивезення 

побутових    відходів: розміри 

та  межі певної території 

населеного  пункту та 

перелік розміщених  у 

зазначених межах   об’єктів 

утворення побутових 

відходів, середня відстань до 

об’єктів  поводження  з 

відходами   та їх 

місцезнаходження 

Послуги з вивезення побутових відходів 

надаються на території Пирятинської міської 

територіальної громади населенню, бюджетним 

установам, підприємствам та іншим споживачам. 

Загальна площа ТГ 930,2 км.2 Населення громади                  

30135 тис. осіб. 

 На території громади розміщені 12199 

приватних житлових будинків, 127  

багатоквартирних будинків.    На території 

громади 1028 фізичних осіб-підприємців та 525 

субʼєктів господарювання - юридичних осіб.  

Основними напрямками господарської діяльності 

підприємців є: торгівля товарами, роботами, 

послугами, виробництво будівельних матеріалів 

та конструкцій, виробів з дерева, харчових 

продуктів. 

 



Середня відстань від місць збирання побутових 

відходів до сміттєзвалища ТПВ, розташованого 

на автошляху Пирятин – Гребінка, – 19 км. 

8 Характеристика об’єктів  

утворення    побутових 

відходів за джерелами їх 

утворення 

Багатоквартирні житлові будинки:127, в тому 

числі п’ятиповерхових – 22; 

-їх місцезнаходження: 

м.Пирятин - вул. Соборна, Абаканська, Проїзна, 

Полтавська, Європейська, с.Велика Круча; 

дев’ятиповерхових – 4 шт.; їх місце знаходження: 

вул.Полтавська, Соборна. 

Одно-, дво-, три-, чотириповерхових – 101; їх 

місце знаходження:  

м.Пирятин: вул.Європейська, Коцюбинського, 

Веселкова, Сумська, Майдан Незалежності, 

Ярмаркова, Цибаня, Гребінківська, Кошового, 

Архітектора Хітріна, Гоголя,  Зоряна, Соборна, 

Мікромістечко, Визволення, Урожайна, 

Абаканська, Єлени, Замок, Набережна, Успенська, 

Київська, Січових Стрільців, Приудайський Узвіз, 

Завокзальна; 

 с.Вікторія, с.Березова Рудка, с.Велика Круча, 

с.Повстин, с.Грабарівка, с.Кейбалівка, с.Сасинівка, 

с.Харківці, с.Білоцерківці, с.Вишневе, с.Давидівка, 

с.Теплівка, с.Смотрики.  

9 Характеристика, включаючи  

потужність, та 

місцезнаходження    об'єктів 

поводження   з побутовими    

відходами 

Міське сміттєзвалище, площею 16,5 га, адреса: 

автошлях Пирятин - Гребінка.  

  

10 Вимоги до конкурсних 

пропозицій 

Відповідність вимогам  Порядку  проведення 

конкурсу  на надання  послуг  з вивезення     

побутових відходів, затверджених постановою 

КМУ від 16.11.2011 року №1173. 

11 Критерії оцінки конкурсних 

пропозицій 

Критерії відповідності конкурсних пропозицій  

кваліфікаційним вимогам передбачені додатком 1  

до Порядку проведення конкурсу  на надання  

послуг з вивезення побутових відходів, 

затверджених постановою КМУ від 16.11.2011 

року №1173. 

12 Проведення організатором   

зборів його учасників з 

метою надання роз'яснень 

щодо змісту конкурсної  

документації та внесення 

змін до неї 

У разі надходження  двох і більше звернень про 

надання роз'яснення щодо змісту  конкурсної 

документації Організатор проводить збори з цією 

метою. Про місце,  час та дату  проведення зборів  

Організатор  повідомляє учасників протягом трьох 

робочих днів. 

Організатором конкурсу ведеться протокол 

зазначених зборів. 

13 Способи, місце та кінцевий    

строк подання конкурсних 

пропозицій 

Конкурсні пропозиції подаються Учасником  

особисто або надсилаються поштою Комісії 

(адреса: Полтавська область, м.Пирятин, 

вул.Соборна, 42; 

у конверті, на якому зазначаються повне   

найменування і  місцезнаходження  Організатора та   



Учасника,  перелік послуг, на надання яких  

подається пропозиція. 

Кінцевий строк подання документів – 16 листопада 

2021 року до 15-00. 

Конверти з конкурсними пропозиціями, що 

надійшли після закінчення строку їх подання, не 

розкриваються  і повертаються Учасникам. 

Організатор конкурсу має право прийняти до 

закінчення строку подання конкурсних пропозицій 

рішення щодо його продовження. Про своє 

рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття 

конвертів організатор конкурсу повинен 

повідомити всіх учасників конкурсу, які подали 

документи на участь у конкурсі. 

Учасник конкурсу має право відкликати власну 

конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до 

закінчення строку подання пропозицій. 

14 Місце, дата   та час 

розкриття     конвертів з 

конкурсними   пропозиціями 

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями 

відбудеться 17 листопада 2021 року о 14-00.  у 

приміщені міської ради за адресою: м.Пирятин, 

вул.Соборна, 42, тел. (05358)2-05-81, 3-22-71,  

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією 

може проводитися за відсутності учасника 

конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його 

згоди. 

Під час розкриття конвертів з конкурсними 

пропозиціями конкурсна комісія перевіряє 

наявність та правильність оформлення документів, 

подання яких передбачено конкурсною 

документацією, а також оголошує інформацію про 

найменування та місцезнаходження кожного 

учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних 

пропозицій. 

Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна 

комісія має право звернутися до учасників 

конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести 

консультації з окремими учасниками. 

15 Визнання конкурсу таким, що 

не відбувся 

За результатами розгляду конкурсних пропозицій 

конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких 

причин: 

учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним 

вимогам, передбаченим конкурсною 

документацією; 

конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній 

документації; 

встановлення факту подання недостовірної 

інформації, яка впливає на прийняття рішення; 

учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його 

визнано банкрутом або порушено провадження у 

справі про його банкрутство. 

Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі: 

неподання конкурсних пропозицій; 

відхилення всіх конкурсних пропозицій. 



У разі прийняття конкурсною комісією рішення про 

визнання конкурсу таким, що не відбувся, його 

організатор письмово повідомляє протягом трьох 

робочих днів з дня його прийняття всіх учасників 

конкурсу та організовує протягом десяти 

календарних днів підготовку нового конкурсу. 

Конкурсні пропозиції, які не були відхилені 

оцінюються конкурсною комісією за критеріями, 

встановленими у конкурсній документації. 

16 Визначення переможця 

конкурсу та укладення 

договору 

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. 

Рішення про результати проведення конкурсу 

приймається конкурсною комісією на закритому 

засіданні у присутності не менш як половини її 

складу відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос голови конкурсної комісії. 

Рішення конкурсної комісії оформляється 

протоколом, який підписується усіма членами 

комісії, що брали участь у голосуванні. 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, та зазначає строк, 

протягом якого виконавець має право надавати такі 

послуги, але не менш як п’ять років. 

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один 

учасник і його пропозицію не було відхилено, 

строк, на який він визначається виконавцем послуг 

з вивезення твердих побутових відходів на певній 

території населеного пункту, повинен становити 12 

місяців, після чого організовується і проводиться 

новий конкурс. 

З переможцем конкурсу протягом десяти 

календарних днів після прийняття конкурсною 

комісією рішення укладається договір на надання 

послуг з вивезення твердих побутових відходів на 

певній території населеного пункту відповідно до 

типового договору. 

17 Розгляд спорів Спори, що виникають у зв’язку з проведенням 

конкурсу, розглядаються в установленому 

законодавством порядку. 

Голова Конкурсної комісії                                                                   О.А.Котенко 

Секретар                                                                                                 І.А.Ящик 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконкому міської ради                                             Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО 


