
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
      _____________                                                                                                  № _____

 м. Лиман

Про проведення конкурсу на 

визначення виконавця послуг із 

вивезення твердих побутових 

відходів на території міста Лиман

з державного сектору

Відповідно до Закону України «Про відходи», Закону України «Про благоустрій

населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. №1070

«Про  затвердження  Правил  надання  послуг  з  вивезення  побутових  відходів»,

Постанови Кабінету  Міністрів  України від  16.11.2011 р.  №1173 «Питання надання

послуг з вивезення побутових відходів»,  Правил благоустрою  території  Лиманської

об’єднаної територіальної громади, затверджених рішенням Лиманської міської ради

від  17.07.2013  №6/24-2367/1  (зі  змінами),  керуючись  ст.  30  Закону  України  «Про

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести конкурс на визначення виконавця послуг із вивезення твердих побутових

відходів на території міста Лиман з державного сектору.

2. Затвердити конкурсну комісію з визначення виконавця послуг із вивезення твердих

побутових відходів на території міста Лиман з державного сектору (додаток 1).

3. Затвердити конкурсну документацію на визначення виконавця послуг із вивезення

твердих побутових відходів  на території міста Лиман з державного сектору (додаток

2).

4.  Оголошення  про  проведення  конкурсу  опублікувати  в  місцевих засобах  масової

інформації.

5. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

6.  Контроль  за  виконання  цього  рішення  покласти  на  заступника  міського  голови

Муравльову О.М.

Міський голова                                                                                 П.Ф. Цимідан



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
_______________                                                                                                   №________

м. Лиман

Про проведення конкурсу на 

визначення виконавця послуг із 

вивезення твердих побутових 

відходів на території міста Лиман

з державного сектору

УЗГОДЖЕНО :

Заступник міського голови О.М. Муравльова

Відділ ЖКГ І.В. Сердюк

Юридичний відділ І.О. Шуляченко

Відділ організаційної роботи

та внутрішньої політики 

К.Б. Короткова

Загальний відділ О.В. Донцова

Керуючий справами Р.О. Малий



Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Лиманської міської ради

від ______________ №_______

СКЛАД

конкурсної комісії з визначення виконавця послуг із вивезення твердих побутових

відходів на території міста Лиман з державного сектору

Муравльова Олена Миколаївна заступник міського голови, голова конкурсної 

комісії

Сердюк Ірина Вікторівна в.о. начальника відділу ЖКГ виконавчого 

комітету Лиманської міської ради, заступник 

голови конкурсної комісії

Коломацький Дмитро Анатолійович завідувач сектору екології та природних ресурсів

відділу ЖКГ виконавчого комітету Лиманської 

міської ради, секретар конкурсної комісії

Члени конкурсної комісії:

Авдєєнко Надія Павлівна начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лиманської 

міської ради

Волкова Надія Миколаївна голова мікрорайону «Комунальний» міста 

Лиман (за згодою)

Загладько Олена Костянтинівна голова мікрорайону «Заводський» міста Лиман 

(за згодою)

Колода Петро Іванович депутат міської ради VII скликання

(за згодою)

Любченко Антоніна Панкратіївна депутат міської ради VII скликання

(за згодою)

Парфьонова Любов Миколаївна голова мікрорайону «Південний» міста Лиман 

(за згодою)

Шпак Олена Геннадіївна начальник відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Лиманської 

міської ради

Шуляченко Ірина Олексіївна начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету Лиманської міської ради

Керуючий справами                                                                         Р.О. Малий

В.о. начальника відділу ЖКГ                                                          І.В. Сердюк



Додаток 2

до рішення виконавчого комітету 

Лиманської міської ради

від ______________ №_______

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на визначення виконавця послуги із вивезення твердих побутових відходів 

на території міста Лиман з державного сектору

1. Організатор конкурсу:
- Найменування: Виконавчий комітет Лиманської міської ради.

- Юридична адреса: Донецька обл., м. Лиман, вул. Незалежності, буд. 46, тел. 4-13-68

2. Підстава для проведення конкурсу:
Рішення  виконавчого  комітету  Лиманської  міської  ради «Про  проведення

конкурсу на визначення виконавця послуг із вивезення твердих побутових відходів на

території міста Лиман з державного сектору».

3.  Місце  і  час  проведення  конкурсу,  місце  отримання  конкурсної
документації:

3.1. Місце - кімната для проведення нарад (перший поверх) вул. Незалежності,

буд. 46.

Дата - «____» ____________ 20___ року.

Час - __________ год. 

Відповідальний  за  проведення  конкурсу:  завідувач  сектору  екології  та

природних  ресурсів  відділу  житлово-комунального  господарства  виконавчого

комітету Лиманської міської ради Коломацький Дмитро Анатолійович, тел. 4-13-68.

3.2. Місце отримання конкурсної документації: виконавчий комітет Лиманської

міської ради, м. Лиман, вул. Незалежності, буд. 46, кабінет 302.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
Учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти господарювання.

Наявність:

- матеріально-технічної бази;

- працівників відповідної кваліфікації;

- досвіду роботи з надання певних послуг.

Критерії відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:

- потужність матеріально-технічної бази учасника;

-  кваліфікаційний  рівень  виробничого  та  адміністративного  персоналу  у  сфері

поводження з ТПВ, які мають необхідні знання та досвід;

- фінансова спроможність учасника;

- продуктивність роботи спецавтотранспорту з перевезення побутових відходів (об’єм

ТПВ і негабаритних відходів, що перевозиться за один рейс);

-  розрахунок  тарифу  на  вивезення  побутових  відходів  (збирання,  зберігання,

перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження) з посиланням на нормативно-



правовий акт, відповідно до якого він розрахований.

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу

для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

- заяву на участь у конкурсі;

- копію Статуту;

-  довідку,  складену  у  довільній  формі,  яка  містить  відомості  про  підприємство

(реквізити,  адреса,  телефон  для  контактів,  форма  власності  та  юридичний  статус,

організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

- балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітний період;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію (як суб’єкта підприємницької діяльності);

- 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.

5. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
- місце: м. Лиман, вул. Незалежності, буд. 46, каб. 302, тел. 4-13-68;

- спосіб: особисто або поштою;

- кінцевий строк: «____» ____________ 20___ року.

Керуючий справами                                                                          Р.О. Малий

В.о. начальника відділу ЖКГ                                                          І.В. Сердюк


