
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ

____________                                                                                                        № ______
                                                                 м. Лиман

Про  визначення  виконавця
послуги  із  вивезення  твердих
побутових відходів  на  території
міста  Лиман  з  державного
сектору

Розглянувши протокол оцінки конкурсних пропозицій на визначення виконавця
послуги  із  вивезення  твердих  побутових  відходів  на  території  міста  Лиман  з
державного  сектору  від  27.12.2019  №1,  з метою  організації  вивезення  твердих
побутових  відходів  на  території  міста  Лиман  з  державного  сектору,  керуючись
Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1173 «Про надання послуг з
вивезення твердих побутових відходів», ст. 21 Закону України «Про відходи», п.6 ст.
30,  ст.  40  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий
комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити протокол оцінки конкурсних пропозицій на визначення виконавця
послуги  із  вивезення  твердих  побутових  відходів  на  території  міста  Лиман  з
державного сектору від 27.12.2019 №1 (додається)

2. Визначити виконавцем послуги  із вивезення твердих побутових відходів на
території міста Лиман з державного сектору комунальне підприємство  «Лиманський
«Зеленбуд». 

3. Укласти з комунальним підприємством «Лиманський «Зеленбуд» договір про
надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території міста Лиман з
державного сектору.

4.  Виконавцю послуги  із  вивезення  твердих  побутових відходів  на території
міста  Лиман  з  державного  сектору,  комунальному  підприємству  «Лиманський
«Зеленбуд», підготувати та укласти з населенням, що мешкає на території державного



сектору  м.  Лиман,  договори  на  надання  послуг  з  вивезення  твердих  побутових
відходів.

5. Дане рішення затвердити на черговому засіданні сесії міської ради.
6.  Контроль за  виконанням даного рішення покласти на заступника  міського

голови Муравльову О.М.

Міський голова                                                                             П.Ф. Цимідан 
                                                                       



ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток 1
Рішення виконавчого комітету
Лиманської міської ради
від______________№_______

                                                                  

ПРОТОКОЛ №1
оцінки конкурсних пропозицій на визначення виконавця послуги із вивезення 

твердих побутових відходів на території міста Лиман з державного сектору

27.12.2019 р.                                                                                          м. Лиман 

Засідання конкурсної комісії проведено заступником міського голови, головою 
конкурсної комісії Муравльової О.М.

Присутні: 

Заступник міського голови, голова конкурсної комісії О.М. Муравльова

В.о. начальника відділу ЖКГ виконавчого комітету 
Лиманської міської ради, заступник голови конкурсної 
комісії 

І.В. Сердюк

Завідувач сектору екології та природних ресурсів відділу 
ЖКГ виконавчого комітету Лиманської міської ради, 
секретар конкурсної  комісії

Д.А. Коломацький

Члени конкурсної комісії:

Голова мікрорайону «Комунальний» м. Лиман Н.М. Волкова 

Голова мікрорайону «Південний» м. Лиман Л.М. Парфьонова

Начальник відділу містобудування та архітектури 
виконавчого комітету Лиманської міської ради

О.Г. Шпак

Начальник юридичного відділу виконавчого комітету 
Лиманської міської ради

І.О. Шуляченко

Слухали:

Муравльову Олену Миколаївну, голову конкурсної комісії:
28  листопада  2018  року  було  укладено  договір  між  Виконавчим  комітетом

Лиманської міської ради та КП «Лиманський «Зеленбуд» (якого визнано переможцем)
на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території міста Лиман з
державного сектору терміном дії до 27 листопада 2019 року.  Його було укладено на 1
рік через те,  що у конкурсі приймав участь один учасник (згідно п.  30 Постанови
КМУ  від  16.11.2011  №1173  «Питання  надання  послуг  з  вивезення  побутових



відходів»).
26 листопада 2019 року було укладено додаткову угоду до договору на надання

послуг з вивезення твердих побутових відходів на території міста Лиман з державного
сектору від  28  листопада  2018  року.  Згідно  додаткової  угоди,  термін  дії  Договору
подовжується  з  27  листопада  2019  року  до  прийняття  відповідного  рішення
виконавчим комітетом Лиманської міської ради про визначення виконавця послуг із
вивезення твердих побутових відходів на території міста Лиман з державного сектору.

20  листопада  2019  року  виконавчим  комітетом  Лиманської  міської  ради
прийнято рішення №480 «Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг
із  вивезення  твердих  побутових  відходів  на  території  міста  Лиман  з  державного
сектору».

На підставі вищезазначеного рішення, 26 листопада 2019 року було оголошено
конкурс на визначення виконавця послуги із вивезення твердих побутових відходів на
території  міста  Лиман  з  державного  сектору.  Кінцевий  строк  подання  конкурсних
пропозицій — 26 грудня 2019 року, місце і час проведення конкурсу — 27 грудня 2019
року о 10:00 год.

Сердюк Ірину Вікторівну, заступника голови конкурсної комісії:
Повідомила, що з 26 листопада по 26 грудня 2019 року подано 2 конкурсних

пропозиції  від  КП «Лиманський «Зеленбуд» та  КП «АТП 052814».  Запропоновано
відкрити конкурсні пропозиції.

Оцінка  конкурсної  пропозиції  КП  «Лиманський  «Зеленбуд»  конкурсною
комісією:

Перелік поданих документів відповідає вимогам, а саме в наявності:
- заява на участь у конкурсі;
- копія Статуту;
-  довідка,  складена  у  довільній  формі,  яка  містить  відомості  про  підприємство
(реквізити,  адреса,  телефон  для  контактів,  форма  власності  та  юридичний  статус,
організаційно-правова форма);
- балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітний період;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію;
- документ, 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);
- технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби.
Запропонований  тариф  за  послуги  із  вивезення  твердих  побутових  відходів  на
території міста Лиман з державного сектору з 1 мешканця в місяць складає 28,84 грн.

Оцінка конкурсної пропозиції КП «АТП 052814» конкурсною комісією:
Перелік поданих документів відповідає не відповідає вимогам, а саме відсутня

довідка,  складена  у  довільній  формі,  яка  містить  відомості  про  підприємство
(реквізити,  адреса,  телефон  для  контактів,  форма  власності  та  юридичний  статус,



організаційно-правова форма).
Запропонований  тариф  за  послуги  із  вивезення  твердих  побутових  відходів  на
території міста Лиман з державного сектору з 1 мешканця в місяць складає 30,07 грн.

Висновок конкурсної комісії:
За  результатами оцінки  конкурсних пропозицій,  комунальним підприємством

«АТП  052814»  подано  не  весь  пакет  необхідних  документів,  тому  запропоновано
відхилити  пропозицію  КП  «АТП  052814»,  переможцем  конкурсу  на  визначення
виконавця послуги із вивезення твердих побутових відходів на території міста Лиман
з державного сектору визнати комунальне підприємство «Лиманський «Зеленбуд». 
 
     Голосували:                

за                      
проти                
утримались                  

– 7
– 0
– 0

Заступник міського голови, голова конкурсної
комісії

О.М. Муравльова

В.о. начальника відділу ЖКГ виконавчого 
комітету Лиманської міської ради, заступник 
голови конкурсної комісії 

І.В. Сердюк

Завідувач сектору екології та природних 
ресурсів відділу ЖКГ виконавчого комітету 
Лиманської міської ради, секретар конкурсної
комісії

Д.А. Коломацький

Члени конкурсної комісії:

Голова мікрорайону «Комунальний» м. Лиман Н.М. Волкова 

Голова мікрорайону «Південний» м. Лиман Л.М. Парфьонова

Начальник відділу містобудування та 
архітектури виконавчого комітету Лиманської
міської ради

О.Г. Шпак

Начальник юридичного відділу виконавчого 
комітету Лиманської міської ради

І.О. Шуляченко

Керуючий справами                                                                    Р.О. Малий



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
_______________                                                                                                   №________

м. Лиман

Про  визначення  виконавця
послуги  із  вивезення  твердих
побутових відходів  на  території
міста  Лиман  з  державного
сектору

УЗГОДЖЕНО :

Заступник міського голови О.М. Муравльова

Відділ житлово-комунального 

господарства

Ю.С. Соляник

Юридичний відділ Я.І. Косик

Відділ організаційної роботи
та внутрішньої політики 

Л.В. Івченко

Загальний відділ Л.О. Чумак

Керуючий справами Р.О. Малий


