
Додаток 3 

до рішення Надвірнянської міської ради 

від 25.03.2021 №188-6/2021 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

для проведення конкурсу щодо визначення виконавців послуг з поводження з 

побутовими  відходами на території Надвірнянської міської територіальної громади 

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Надвірнянська міська рада, 

78405, Івано-Франківська область, м.Надвірна, вул. Гетьмана Мазепи, 29. 

 

2.Підстава для проведення конкурсу:  

Рішення сесії Надвірнянської міської ради № 188-6/2021  від 25.03.2021 р.  

 

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, в яких 

можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів:  

3.1.Місце: 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Гетьмана Мазепи, 29, зал 

засідань. 

3.2. Дата: 27.04.2021року.  

3.3. Час: 14:00  

3.4. Гуцько Андрій Дмитрович – начальник управління житлово-комунального 

господарства та інфраструктури Надвірнянської міської ради,  тел. (+380973017639).  

Уніят Василь Степанович - начальник відділу житлово-комунального господарства, 

благоустрою, охорони довкілля та співпраці з ОСББ управління житлово-комунального 

господарства та інфраструктури Надвірнянської міської ради, тел. (+380504336568) 

 

4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 

- Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних 

осіб-підприємців.  

- Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних 

засобів для вивезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та 

на підприємствах, в установах, організаціях на території Надвірнянської міської 

територіальної громади.  

- Наявність або можливість забезпечення матеріально-технічної бази, технічний стан якої 

дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів 

для вивезення твердих побутових відходів, 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. 

 - Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів.  

- Досвід роботи на території України не менше  п’яти років з надання послуги.  

- Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості, достатній для надання послуги 

з вивезення твердих побутових відходів відповідно до вимог нормативних документів.  

- Відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством 

України.  

- Наявність спеціально відведених місць та об’єктів для поводження з твердими 

побутовими відходами (полігон, сміттєзвалище, сортувальна лінія) за межами 

Надвірнянської міської територіальної громади. 

 

5. Перелік робіт і послуг: 

− збір та вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних  відходів, в тому 

числі листя, гілля, дорожніх зметів та іншого сміття, яке утворюється фізичними та 

юридичними особами, а також природними умовами на визначеній території контейнерним 

способом  та без контейнерним способом; 



− забезпечення дотримання вимог Державних санітарних норм та правил  утримання 

територій населених місць в частині, що стосується санітарного очищення території та 

утримання контейнерних майданчиків (там де вони є в наявності); 

− вивезення побутових відходів на полігон; 

− укладення договорів з населенням, юридичними особами та фізичними особами 

підприємцями; 

− збір коштів за надані послуги. 

 

6. Вимоги щодо якості надання послуг. 

- дотримання графіка вивезення побутових відходів, погодженого (затвердженого) органом 

місцевого самоврядування: для населення - 2 рази в місяць, для юридичних осіб та 

фізичних осіб підприємців (м.Надвірна) – 3 рази в тиждень; 

- недопущення засмічення контейнерних майданчиків (там де вони є в наявності), в тому 

числі складування на них великогабаритних відходів та відходів з зелених насаджень; 

- дотримання вимог стандартів, нормативів, норм, порядків та  Правил, що діють у сфері 

побутових відходів та Правил благоустрою. 

 

7.Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами та вимоги щодо якості надання 

послуг. 

Конкурс проводиться на послуги з поводження з побутовими відходами з  території: 

1. Сіл Назавизів, Мирне, Гвізд, Млини, Молодків, Лісна Тарновиця, Парище, Лісна 

Велесниця, Верхній Майдан, Красна, Стримба, Лоєва Надвірнянської  міської 

територіальної громади – ЛОТ №1. 

  Орієнтовний річний обсяг відходів по ЛОТу №1  -17,7 тис.куб.м;  

2. На території м.Надвірна (житлові будинки приватного сектору) – вул.Шевченка, 

Шашкевича, Винниченка, Сірика, Соборна, Дем’янчука, О.Пчілки, Січинського, 

Грушевського, Вітовського, Крушельницької, Сагайдачного, Зелена, С.Галечко, 

В.Великого, І.Богуна, пров. І.Богуна, В.Стуса, Шкрумеляка, Корольова, пров.Корольова, 

Федьковича, Недовга, 100-річчя Нафтовиків, О.Довженка, Ольжича, Наливайка, 

пров.Наливайка, Комарова, Коперніка, Січових Стрільців, Стефаника, Дружби, 

Возз’єднання, Кармелюка, Я.Мудрого, І.Гонти, Яворницького, Шептицького, Лисенка, 

Чайковського, Садова, Тихого, Полуботка, Старицького, Куліша, Підкови,  пров.Підкови, 

Касіяна, Прикарпатська, О.Степанівни, Визволення, Мазепи, Відродження, Шухевича, 

Калнишевського, І.Багряного, Б.Хмельницького, Новопроектна, Комунальна, 400-р 

Надвірної, Б.Лепкого, Козацька, Коцюбинского, Роксолани, М.Підгірянки, Г.Сковороди, 

Княгині Ольги, І.Франка, Дорошенка, Івасюка, Мельничука, Пластова, Гайдамацька, 

Молодіжна, Лугова, Річна, Коновальця, І.Яцури, Я.Стецько, Квіткова, Василіянок, Бузкова, 

16 Липня, Польова, Височана, Головацького,   Калнишевського (буд.7) Річна (буд.56-77), 

Набережна,  Рамішвілі, Кобилянської, Мартовича – ЛОТ № 2.  

Орієнтований річний обсяг відходів по ЛОТу №2 - 8,1 тис.куб.м. 

Конкурс передбачає:  

- організацію надання підприємствам, установам, організаціям, жителям Надвірнянської  

міської територіальної громади послуг з вивезення побутових відходів відповідно до 

стандартів, нормативів передбачених Законами України «Про житлово-комунальні 

послуги», «Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р.№ 1070 

«Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», санітарних 

Правил та встановлених норм; 

- планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та забезпечення 

споживачів послугами з вивезення твердих побутових відходів.  

 

8. Перелік документів, оригінали та (або) копії яких подаються учасниками конкурсу 

для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам: 

 Для участі у конкурсі учасники подають оригінали або засвідчені в установленому 

законодавством порядку копії таких документів:  



- витягу (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань або копія свідоцтва про державну реєстрацію, 

засвідчена у встановленому порядку;  

- копія діючого Статуту (у останній редакції) або іншого установчого документу (для 

учасників - юридичних осіб);  

- балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;  

- довідки відповідних органів Державної податкової служби про відсутність (наявність) 

заборгованості за податковими зобов'язаннями;  

- 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 вивезення твердих 

побутових відходів за останній рік; 

- копії 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, 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;  

- копію документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення 

твердих побутових відходів; 

 - копію 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 твердих побутових відходів (характеристика та 

місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами, впровадження 

роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби, цінова пропозиція 

надання послуги тощо) належного рівня та якості.  

 

9. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з поводження з твердими 

побутовими відходами. 

Послуги з поводження з побутовими відходами надаються на території м.Надвірна, сіл 

Назавизів, Мирне, Гвізд, Млини, Молодків, Лісна Тарновиця, Парище, Лісна Велесниця, 

Верхній Майдан, Красна, Стримба, Лоєва Надвірнянської  міської територіальної громади.  

 

10.Характеристика об’єктів утворення відходів. 

 

ЛОТ №1 

  

Кількість 

дворів 

(шт.)  

Населення 

(чол.)  

Протяжність 

вулиць по 

яких буде 

здійснюва-

тись 

подворовий 

збір ТПВ, км 

Кладо-

вища 
Школа 

Дитя-

чий 

садок 

ФАП,  

лікар 

ська 

амбу 

латорія 

Будинок 

куль-

тури, 

клуб 

с.Назавизів 691 2704 8,0 1 1  - 1 1 

с.Мирне 273 744 8,0 1 1 - - - 

с.Гвізд 

(вкл. с.Млини) 
1103 4178 30,0 1 1 1 1 1 

с.Молодків 986 2800 24,0 1 1 - 1 1 

с.Лісна 

Тарновиця 
540 1724 20,0 1 1 - 1 1 



с.Парище 

(вкл. с.Лісна 

Велесниця) 

706 1796 32,3 2 2 1 2 2 

с.Верхній 

Майдан 
551 1670 26,0 1 1 - 1 1 

с.Красна 1210 3312 35,0 1 1 1 1 1 

с.Стримба 1038 2150 25,0 1 1 - 1 1 

с.Лоєва 516 1601 7,5 1 1 1 1 1 

 
Кількість суб’єктів господарювання: 

с.Назавизів, включаючи  с.Мирне 2 

с.Гвізд, включаючи с.Млини 13 

с.Молодків 4 

с.Лісна Тарновиця 7 

с.Парище, включаючи с.Лісна Велесниця 6 

с.Верхній Майдан 4 

с.Красна 15 

с.Стримба 9 

с.Лоєва 10 
 

ЛОТ №2 

№ 

з/п 

Назва  показника  

1. Кількість житлових будинків приватного сектору з присадибними 

ділянками в м.Надвірна 

917 

2. Кількість підприємства, установ та організацій 182 

в тому числі: 

 - бюджетних установ 18 

 - закладів торгівлі 105 

 - закладів громадського харчування 12 

 - закладів сфери послуг 10 

 - інших  37 

 

11. Характеристика та місцезнаходження об’єкта поводження з побутовими відходів 

Учасники конкурсу мають надати коротку характеристику (місцезнаходження, 

потужність, тощо) об’єкта поводження з побутовими відходами та представити договір на 

переробку, утилізацію, захоронення, тощо твердих побутових відходів на час дії угоди на 

вивезення ТПВ з організатором конкурсу. 

 

12. Вимоги до конкурсних пропозицій. 

- Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються 

українською мовою.  

- Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про 

це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання 

конкурсних пропозицій.  

- Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в 

установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною 

документацією.  

- Учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію на лот.  

- Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній 

комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і 

місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, 

перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.  



- Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), 

належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження 

зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. Всі 

сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються 

ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у 

документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе 

учасник. 

 - Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати 

нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.  

 

13. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій. 

Конкурсні пропозиції учасників повинні подаватися особисто або поштою в одному 

екземплярі.  

Пропозиції подавати в управління житлово-комунально господарства та 

інфраструктури Надвірнянської міської ради: Івано-Франківська область, м.Надвірна, 

вул.Комунальна, 2,  каб. №3  

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 11.00 год.  27 квітня 2021 р. 

Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. 

Пропозиції, які надійшли після встановленого строку не реєструються. 

 

14. Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій: 

Показники учасників конкурсу оцінюються за такими критеріями: 

№ 

з/п 

Критерій Оцінка 

1. Наявність власного спецавтотранспорту задіяного для вивезення побутових 

відходів 

 

 % власного автотранспорту у загальній кількості автотранспорту 

перевізника -0% 

0 

 %  власного автотранспорту у загальній кількості 

автотранспорту перевізника до 50% 

10 

 % власного автотранспорту у загальній кількості автотранспорту 

перевізника більше 50%   

25 

2. Термін експлуатації автотранспорту, які пропонуються на конкурс:  

 Середній термін експлуатації автотранспорту  

перевізника до 1 року 

6 

 Середній термін експлуатації автотранспорту 

перевізника до 5 років 

4 

 Середній термін експлуатації автотранспорту  

перевізника 5-10 років 

2 

 Середній термін експлуатації автотранспорту   перевізника понад 10 років                                                                         0 

3. Стаж роботи перевізника на організації збору, вивезення ТПВ  

 Стаж роботи підприємства до 5 років 0 

 Стаж роботи підприємства 5 – 10 років 5 

 Стаж роботи підприємства більше 10 років 10 

4. Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням 

пропозицій щодо залучення співвиконавців) 

 

 Відсутність порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально 

обладнаних транспортних засобів під час надання послуг 

5 

 Наявність порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально 

обладнаних транспортних засобів під час надання послуг 

0 

5. Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом 

транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з 

технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних 

транспортних засобів 

 

 відсутність бази для обслуговування транспорту – балів; 0 



 наявність орендованої бази для обслуговування транспорту  2 

 наявність власної бази для обслуговування транспорту  5 

6. 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) 

 

 - відсутність медичного пункту 0 

 - отримання медичних послуг на договірній основі  2 

 - наявність власного медичного пункту  5 

7. Наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та 

спеціального обладнання транспортних засобів 

 

 Відсутність обладнання для миття контейнерів  0 

 наявність орендованого обладнання для миття контейнерів  2 

 наявність власного обладнання для миття контейнерів  5 

8. Вартість надання послуг з вивезення твердих великогабаритних, 

ремонтних, побутових відходів. 

 

 найбільша пропозиція 0 

 найменша пропозиція  5 

 інші пропозиції  2 

9. Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів   

 найбільша пропозиція 0 

 найменша пропозиція  5 

 інші пропозиції  2 

 

 

 

Секретар міської ради                                                      Пекарський Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


