
Протокол  

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

області 
       «29» березня 2021 року 

 
місце проведення засідання:                                 с. Гора, вул. Центральна, 5 
засідання розпочато:                                          10:00 год. 
засідання завершено:                                10:50 год. 
  
Присутні: Жила В.О. (голова комісії), Карпенко О.Д.(секретар комісії), 
Нерубайська І.М., Степаненко Є.М., Яременко С.В. 
 
Ганжа О.М. - директор КП "Горянин" Гірської сільської ради, 
Труханова Ю.В. - директор ПП «НВП Гідроресурс». 
 
Засідання відкрив голова конкурсної комісії Жила В.О., який визначив мету 
засідання та порядок денний, а саме:  
Порядок денний: 

1. Про результати проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 
вивезення побутових відходів на території Гірської сільської ради. 
 

СЛУХАЛИ: 
Голову конкурсної комісії Жилу В.О., який доповів присутнім про умови 
проведення конкурсу відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу на 
надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 та зазначив, що надійшло дві 
конкурсні пропозиції від конкурсантів: 
- Приватне підприємство «НВП Гідроресурс» ( м. Київ, пров. Бутишева, 10); 
- Комунальне підприємство «Горянин» Гірської сільської ради (с. Гора, вул. 
Центральна, 5). 
Конкурсні пропозиції були надані конкурсній комісії для  перевірки наявності 
та  правильності  оформлення документів,  подання яких передбачено 
конкурсною документацією. Голова конкурсної комісії зазначив, що конкурсні 
пропозиції відповідають кваліфікаційним вимогам, які  передбачені 
конкурсною документацією, а отже відсутні причини для відхилення 
зазначених конкурсних пропозицій. Переможцем конкурсу визначається його 
учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам,  може  забезпечити   надання 
послуг  відповідної  якості  і  конкурсна пропозиція якого визнана найкращою 
за результатами оцінки.  
В результаті розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, пропозиція 
приватного підприємства «НВП Гідроресурс»  за критеріями відповідності та 
кваліфікаційних вимог оцінки конкурсних пропозицій визнана найкращою. 



Головуючий поставив на голосування питання про визначення переможцем 
конкурсу приватне підприємство «НВП Гідроресурс». 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0. 
ВИРІШИЛИ: 
Переможцем конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 
відходів на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області визначити Приватне підприємство «НВП Гідроресурс». 
 
Голова конкурсної комісії                                                        В.О. Жила  
 


