
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
03 лютого 2021 року                                                № 16 
 

 
Про затвердження конкурсної документації з визначення виконавця 
послуг з вивезення побутових відходів на території Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області 
 

Відповідно до пп.6 п.«а» ч.1 ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.35-1 Закону України «Про відходи», постанов 
Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг 
з вивезення побутових відходів», від 21.07.2005 № 631 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», 
виконавчий комітет Гірської сільської ради, 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити конкурсну документацію з визначення виконавця послуг з 
вивезення побутових відходів на території Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області ( Додаток 1). 

2. Затвердити форму Журналу обліку конкурсних пропозицій  конкурсу з 
визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 
Гірської сільської ради (Додаток 2). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий 
комітет Гірської сільської ради. 
 
 
Сільський голова        Роман ДМИТРІВ 

 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення виконавчого 

комітету Гірської сільської ради 
03 лютого 2021 року № 16 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
 

з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на 
території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 

області 
 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу 

Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області,  
08324 Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Підстава для проведення конкурсу 

Рішення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області "Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 
вивезення побутових відходів на території Гірської сільської ради" № 5 від 30 
грудня 2020 року  

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону 
особи, в якої можна ознайомитись з умовами надання послуг з вивезення 
побутових відходів  

08324 Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Центральна, 5 

__ ________ 2021року  о __ год.__хв.  

___________________________________________________________________ 

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 

1. Наявність достатньої кількості контейнерів для збору побутових відходів, 
спеціально обладнаних транспортних засобів різних типів, для збирання, 
вивезення (перевезення) побутових відходів, спроможність забезпечити їх 
зберігання, охорону та здійснення щоденного контролю за їх технічним станом 
власними силами. 
2.Спроможність забезпечити підтримання належного санітарного стану 
спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання, вивезення 
(перевезення) побутових відходів та системи контролю їх руху –пристроїв 
автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення 
побутових відходів. 



3. Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний 
медичний огляд у належним чином обладнаному медичному пункті 
працівників, задіяних у збиранні, вивезенні (перевезенні) побутових відходів. 
4. Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів . 
5. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів. 
6. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації. 
7. Наявність системи управління якістю. 
8. Спроможність роздільного збирання побутових відходів. 

 

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

Загальний обсяг надання послуг з вивезення твердих побутових відходів 
(враховуючи великогабаритні та ремонтні відходи) складає близько 2500 т/рік, 
рідких -  близько75737,5м3/рік.  

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 

1. Заява  на участь у Конкурсі (Додаток №1 до конкурсної документації) 
2. Оригінали або  засвідчені  в  установленому  законодавством  порядку копії 
таких документів: 
 - копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів 
підприємницької діяльності);                                     
- копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб); 
- копія останньої редакції Статуту підприємства;  
- 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 (Додаток №2до конкурсної 
документації);  
- 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;  
- відомості про вартість надання послуг з вивезення побутових відходів 
(Додаток №3до конкурсної документації); 
- документа, що  містить  відомості про досвід роботи з надання послуг з 
вивезення побутових відходів (Додаток №4до конкурсної документації);  
- 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;  
- довідки про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, які 
мають необхідні знання та досвід (Додаток №5до конкурсної документації); 
-інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу  
і  містять  відомості  про  його  здатність  надавати  послуги   з вивезення  
побутових  відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про 
наявність  диспетчерської  служби  тощо)  належного рівня якості. 

Примітка: 

- усі документи (за винятком оригіналів), виданих  іншими установами, повинні 
бути завірені власною печаткою учасника конкурсу;  

- у разі необхідності конкурсна комісія має право запросити від будь-якого 
учасника конкурсу підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам 
чи звернутись за підтвердженням такої інформації до державних органів або 
відповідних експертних установ, організацій; 
- документи, які були додані до заявки повторно не подаються. 

 

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення 
побутових відходів 

Послуги з вивезення побутових відходів надаються на території Гірської 
сільської ради населенню. Загальна площа ОТГ 6550 га. Населення ОТГ - 
близько 10тис. осіб.  

 



8. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх 
утворення: 

Багатоквартирні житлові будинки – 49 (близько 1700 мешканців). 
Одноквартирні житлові будинки – 2533 (близько 8300мешканців). 
 
В одноквартирних житлових будинках відсутня  централізована 
каналізація,  а  рідкі  відходи зберігаються у вигрібних ямах. 
 
Для накопичення побутових відходів використовуються контейнери, місткістю 
1,1 м3 , в кількості ___ од.Під'їзні шляхиз твердим покриттям. 
 
 
9. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження  
об’єктів  поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення,  
сортування,  утилізації,  видалення відходів, об’єкти поводження з  
небезпечними   відходами   у   складі   побутових  відходів  тощо)  
відповідно  до  правил  благоустрою  територій  населеного пункту,  
розроблених  з  урахуванням  схеми санітарного очищення населеного  
пункту 

Захоронення твердих побутових відходів здійснюється на полігоні 
розташованому на території Бориспільської міської ради Бориспільського 
району Київської області (середня відстань ___км).  
Місце приймання рідких відходів - каналізаційні очисні споруди м. Київ та м. 
Бориспіль. 
 
10. Вимоги до конкурсних пропозицій 

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою 
конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і 
місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на 
надання яких подається пропозиція. 
Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та 
реєстр наданих документів. 
Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку 
їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу. 
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. 
Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку 



конкурсних пропозицій. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія 
підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та 
часу отримання конкурсної пропозиції та порядкового номеру реєстрації. 
Зазначені конкурсні пропозиції учасниками конкурсу повинні надаватися у 
конвертах, заклеєних та скріплених печаткою з підписом уповноваженої на 
подання документів особи або безпосередньо керівника організації, що бажає 
взяти участь у конкурсі. 
 
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 конкурсу зборів його учасників з метою 
надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення в неї 
змін 

У paзi надходження двох i більше звернень про надання 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 з 
моменту надходження звернень. Організатором конкурсу ведеться протокол 
зазначених збopiв, який надається всім учасникам зборів в день їx проведення. 

13. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі особисто або надсилається 
поштою конкурсній комiciї у конверті, на якому зазначаються повне 
найменування i місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік 
послуг, на надання яких подається пропозиція. 
         Кінцевий строк подання конкурсної пропозиції:  
__ год.__ хв. __ ________ 2021 року.  
 
14. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями 
 
08324 Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Центральна, 5 
 __ ________ 2021року  о __ год.__хв. 
 Розкриття конвертів з конкурентними пропозиціями проводиться в день 
проведення конкурсу у місці та час, передбачені конкурсною документацією, у 
присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що 
з’явилися на конкурс. 
Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за 



відсутності учасника конкурсу або уповноваженою ним особи. 
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. 
Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не 
дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник 
може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи суті. 
 
 
Голова конкурсної комісії      Вячеслав ЖИЛА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №1 
до конкурсної документації 

 
 
Голові конкурсної комісії  
______________________________ 
(повна назва підприємства) 
______________________________ 
(юридична адреса) 
 
 
Фірмовий бланк Учасника 
 
ЗАЯВКА 
__________________________________________________________________ 
   (повна назва претендента на участь у конкурсі) 
 
Згоден взяти участь у конкурсі з визначення виконавця послуг з вивезення 
побутових відходів на території Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області 
на умовах визначених організатором конкурсу. До заяви додаються такі 
документи, згідно реєстру наданих у складі конкурсної пропозиції 
 
 
№ 
п/п 

Найменування документу № сторінки 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
(посада особи)                        (підпис)                             (розшифрування підпису 
(П. І. Б) 
    М.П. 

 
 
 
 



Додаток №2 
до конкурсної документації 

 
Бланк Учасника 

 
Довідка 

про наявність матеріально-технічної бази, яка засвідчує спроможність 
Учасника виконати умови конкурсуз визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів на території Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області 

      «_____» ____________ 2021 рік 
 
Дійсним сповіщаємо, що ______________________________________________ 
     (повна назва Учасника) 
має необхідне обладнання та відповідну матеріально-технічну базу для 
виконання умов конкурсу, які зазначені у конкурсній документації з визначення 
виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області 

Найменування основних засобів із окремим 
зазначенням будівель, споруд, складських 
приміщень 

Власне, м.кв Орендоване, 
м.кв 

   
   

 
Найменування 
основних засобів, 
машин, 
обладнання та 
транспортних 
засобів 

Опис 
моделе
й та 
термін 
експлу
атації 
(років)   

Власн
е  

Стан Оренд
оване 

Стан  

нове добр
е 

поган
е 

нов
е 

добр
е 

поган
е 

          
 
У разі відсутності власних основних засобів, машин, обладнання та 
транспортних засобів, обов'язково надати копію договору оренди (завірену 
належним чином). 
Довідка надається для участі у конкурсі. 
 
(посада особи)                        (підпис)                             (розшифрування  
    М.П. 
 



 
Додаток №3 

до конкурсної документації 
 
Фірмовий бланк Учасника 

 
Відомість 

про вартість надання послуг  вивезення побутових відходів на території 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області 

 
«_____» ____________ 2021 рік 

 
 
№ 
п/п 

Статті витрат Відсотки Ціна Примітка 

     
     
     
     
     
 Разом:    
 ПДВ (єдиний податок)    
 Всього:    
 
 
(посада особи)                        (підпис)                             (розшифрування 
підпису (П. І. Б) 
    М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №4 
до конкурсної документації 

 
Фірмовий бланк Учасника 
 

Довідка 
Учасника, яка документально підтверджує наявність досвіду з надання 

послуг з вивезення побутових відходів 
 
      «_____»__________ 2021 року 
 
 
Дійсним сповіщаємо, що ______________________________________________ 
     (повна назва Учасника) 
має досвід, для виконання умов конкурсу 
 
№ 
п/п 

Найменування предмету 
договору  

Кількість 
договорів  
(од. виміру) 

Рік надання 
послуг  

Найменування 
замовника, 
його адреса, 
телефон 

     
     
     
     
     
     
 
 
(посада особи)                        (підпис)                             (розшифрування 
підпису (П. І. Б) 
    М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №5 
до конкурсної документації 

 
Фірмовий бланк Учасника 
 
 

Довідка 
про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, які мають 
необхідні знання та досвід, що засвідчує спроможність Учасника виконати 
умови конкурсної документаціїз визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів на території Гірської сільської ради Бориспільського 
району Київської області  

 
«_____»__________ 2021 року 

 
 
Дійсним сповіщаємо, що ______________________________________________ 
     (повна назва Учасника) 
 
має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, 
для виконання умов конкурсуз визначення виконавця послуг з вивезення 
побутових відходів на території Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області 
 

№ 
п/п 

П.І.Б. Посада, професія 
(спеціальність) 

Освіта Стаж роботи 

     
     
     
     
     

 
 
Довідка надається для участі у конкурсі. 
 
 
(посада особи)                        (підпис)                             (розшифрування 
підпису (П. І. Б) 
    М.П. 
 



Додаток 2 
до рішення виконавчого 

комітету Гірської сільської ради 
03 лютого 2021 року № 16 

Журнал обліку конкурсних пропозицій  

конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів 
на території Гірської сільської ради 

 

№ 
п/
п 

Дата та час 
надходжен

ня 
пропозиції 

Найменування ( 
прізвище, ім’я, по-
батькові) учасника 

конкурсу  

Місцезнаходжен
ня учасника 

конкурсу  

Контактни
й номер 
учасника 
конкурсу 

Примітк
а 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Заступник голови з питань  
діяльності виконавчих органів                                          Максим СЧАСТЛИВИЙ 


