
KorrKypclla
ltобут,ових

lloкyMetIT,altiя з визначеllня l]иl(оtlа

вiдходiв (TBcplti., I]еJlикtrI,абариr,lti,
Безlt lo/li BcbKoi се.гl ll lll tloi

1. Найменування, мiсцезнахо/lжеtltlя органiзато
БЕзлтодIвсъкА сЕлиш_lI-IА рА/lА хл
хАРКIВСъКОi ОБЛАСТI 624В9, XapKiBcbKa

смт, Безлюдiвка, вул. Змiтвська,48, тел. 749-6|-04

2. Пiдс,гава для проведення Ko}tKypcy:
Рitttеtlня виконавчого KoMiTeT,y вiд 24 LlервIlя

проtsедеНня конкУрсу i визначення виконавця Iloc

вiдходiв (тверлi, великогабаритнi, peMoHTHi) н

сеJIищноТ ради>.

3. Мiсце проведенllя конкурсу:
БIjзJIюдIвськА сЕJIишц Iл рлllА хл
XAPKIBCbКoi оБлАС'г| 62489, XapKiBcbKa
смт. Безлюдiвка, вул. ЗмiТвська,48, Te.lr. 749-61-04

4. Квалiфiкацiйнi вимоги до учасllиlсiв KollKy
- маr,ерiально-,гехнiчна база (Tpallctlopl,, Tcxtloэtol,i,

- BapTlcTb налання послуг;
- наявнiсть працiвникiв вiдповiлноТ кваrriфi KartiT;

- досвiд роботи з надання посJIуг з вивезенl{я твер

5. Обсяг пocJlyl, з вивезеtlttя llобутових lriltxolt
llадання Irослуг:
[JiдповiдI]о /lo rr,8 []осr,анови Кабirrе,гу N4iHicl,piB

року J\lЪ l070 <[Ipo за,гвердженttя IIравиll ll
побутових вiдходiв>, застосовуIоться мiнiмальн
виl]езення гlобутових вiдlхолiв зг,iдно з /\ода,гком 2

Критерiсм якостi гlослуг € дотримання г,рафiка ви

(не рiдше одного разу на тиждень з кожного о

булинку (приватного домовоJIодiння), бага
булинку, пiдприсмства, установи, органiзаl
t,осtlодарювання FIатериторii Без.llк-l/tiвськоl с

укладеного доI,овору з }tадання tIocJlyI, з t]иl]е:]сtItl

6. [IepelriK 7докумсllтiв, ориl-itl:tllи або KoIlii
KoIlKypcy:

tlя tlOcJlyr, з l}и везсн llrl
тcpllr opiiot1,1,1ti) lra

а t(otl}сypcy:
KIBCЬKO]-o рлЙ()I Iy
обл., Харкit]сl,кий p-tl,

02l року }I! З21 <<I Ipo

lyI, з l]иl]е:]енt,lя гtобуr,ових
,гериторiТ Без.rrю/ti вськоl

KIBCbKol-o рлЙоllу
обл., Харкiвсl,кий p-tl.

с обrlалнаttltя);

их гlобу"t оl]их вi;tхо;lilз.

та вим()l 1,1 tll(),,lo якtlстi

краТни вiл l0 r,ру/lliя 2008
ння Iloc.]lyl, з вивезен}jя
норми на/lаF{ня tlocJI)/I, ,t

значеttоl' l loc,l,alt ttllзи.

ння lrобу,гоt]их Bi/,txo.,ti в

ноквартирI]оl,о жи,гJlовоl,о
квартирIlоI,о житJlовоI,о

iT та iHtlto1,o суб'екl,а
:tищttоТ раjtи tla rti;tcтaBi
llобу,гових lli,,txolti в).

IlОДаЮ'f l,СЯ YllaCll И liaM }l



/{_lrя участi У KoHKypci учасlrикИ конкурсу по

KoHKypci оргаFIiзаl.ору конкурсу, у якiй зазFIачаIоl,ь:

I) Фiзичrti особи - пiдприемцi - llрiзвиrче, iм'я,

номеР облiковОТ карткИ платника податкiв, cepir

фiзи.tних осiб, якi через свот реlriгiйнi Ilepe

прийняття ре€страцiйного номера об"lriкtlllот к

повiдомили про це вiдповiдний контроJIюючий
пасгlорт,i про право здiйснrова,I,и IIлатежi за ccpicro

IОридичнi особи - повне найменуваItня, Kolt за C'll
3) Розрахуttок BapTocTl 1IосJl)/Г виllсзеtIIIя lI

веJlикогабаритrri, peMorrтHi) з одllокварl,ирll
багатокВартирI{Их житлоВих бу/]иНкiв' Ltiдприсл
,t,a itrLlrих суб'ск,гiв госIlодарIован]{я rra територi

ради окремо по кожному об'екr,у yTBopel

вiлповiдно l1o Постанови Кабillету lr4irriс,грiв У

року лЬ l 01 0 кIIро затвер/Iження I1оря,ltку

послуги з вивезення побутових вiдхолiв>,

""uеiе""я 
побутових вiдходiв здiйснtос'гl,ся i

надавача таких послуг та iз залученItям кон

послуг;
4) Iнформацiю щодо наявнос,гi маr,ерlальLlо-l

технологiчне обладнання);
5) Графiк поволження з lзiдходами (вивезсrrltя);

6) /[ocBi.rl учасника Kotlкypcy робо,ги у сферi п

7) Копilо штатного розкла/цу llля пl/tтвер/()tеI
Bi:tI to вiдноТ кlзал i dl i Kal riTl

8) Ilропозиtlii що/tо пiдвиrцення ефекr,ивttосr,i

у сферi IIоводження з вiдходами (за наявllосr,i)

7. Характеристика територii, в межах якtli lloB
вивезення побутових вiдходiв (т,верлi, Be.llиKtl

визtIачеllа у настуrlllих JI

JIо], l: Територiя оlIноквартирних жиl-л

,lомовоJIодiнь), пiдприсмств, устаFIов, opt,i.IIIl

господарюваI]ня, якi розташованi в межах Б

(см,г. Без;rюдiвка, см,t. XoporrleBe cм,l,. Васиtt(с

ЛО]' - 2: Територiя баt,атоквар,гирних житлових
межах БезлюлiвськоТ селищн()Т рали (cMl,. Бе
см,г. Васищеве)

Загальна площа населених пункr,iв Бе:

складас - 1,69l га, в тому числi: смт. Безлюдiв

заяву Irpo учас,гь у

баr,ьковi, pecc,I,parti ii rl и r,r

т,а I{oMcp llасlIорга (.,tJlя

ItанItя вillмови;tися Bi;t

ртки IlJIа,гtlи ка llo/taтKiB.

рган i маtоть вi;lмl,гку в

а номером llасllор,га);
lIOy.
гоl]их вi;tхо,,tilз (,l,Bcp,lti,

lx жл,1,I,,]оI]их бу;tиtlкiв,
ств., ycl,alloB, opl-all iзаrti й

Без.lttо;ti I]c l,Kol' ccJl и lI(tl оТ

l{я побуr,ових rзi:tхо;tiв

раТни вi,ц 26 Jlr,ll]lIя 2006

рмуlrаllttя l,арифiв tIa

урахуваIlltям,,tоI,о, IIltl

залучеIi l Iям ItоlIl,сй l rcpiB
HepiB оl,риN,4у|]ача,гаl(их

хнiчноТ бази (,l,раttсllор,г,

/IжеI-1ня з rll/,(хо/lами ]

я tlаявllсlс,t,i rrpartiBltllttitз

та якосl,i наltанItя IIocJlyI

llHi tlallaI}i1,1plcrl ll()cJl\ l ll
ба ри,1,1l i, pe]!loll,ttl i ), я ка

Tilx:

их бу;tи н KiB ( tlри ваr,ttих

rriй l,а itttllltx суб'r,к,гiв
Ito/liBcbKoj' сеlrи ttlttoT ра:tи
--, с. I Ioilt,l,1t ьох).

у/{инкiв, якi роз,гаlttоваtti в

tlодilзка, см,г. XclptltttcBc,

юдiвськоТ
r - 7J0 га,

сеJIиl]_litоТ рали
смl. XtlpolIlcI]c -



З85 г,а. cMr,. I]асищеве -- 481 га, с. I Iодольох

8. Характерис,гика об'ск,гiв утRорснtlя побу,I,ови
iх уr,воре]Iня:
l ) багатоквартирtIi житJlовi булинки:
I{a тери,горiТ Без.lttодiвськоТ се-rlишlrlоТ
Хорошеве, смт. Васищеве)
)ки,гJIових будинки (загальною Ki,llbKicтKl:
cKjtaitl:

ра/{и
нарахову
квартир -

- 5 гlоверхових
- 4 поверхових
- 2 поверхових
- l rtоверових -

- l 9 булигrкiв;
- l l булинкiв;
- 54 булинка;

8 булинкiв.

Управлiння багатоквартирними будинками
- ТОВ <KoMyHcepBic - 2018>> - 92 будинки;

Загальна кiлькiсть встановлених контейнерiв - 80 rl

загальна кiлькiс,гь контейнерних майданчикiв - lб

2) оlцнокварти pHi жиr,ловi булll ики:
Одноквар,гирнi жи,гловi будиrtки l]заl,альtrii.i
лев'яl,ьсот двадцяl,ь lt'яL-ь), якi розr,аtllованi
сеJIишtt{оТ ради (смт,. Без:rюдiвка, смт. Хорошtеве, с

З ) пiлпри€мства, устаrtови, оргаltiзацii:
ltiлttрисмст,ва, установи, оргаlriзацiТ та iTrlrli
загальнiй Ki"TrbKocTi близько l50 (c1,o lt'я.гьдеся.г)
територiТ Безлtодiвськоi селищноТ ра7lи (см.г. ,

см,г. Васи[цеве, с. Подольох).
9. Характеристика та мiсllезнаходженllя
llобуr oBlr ми вiдхолами:

I lобутовi вiztхоли (,гвер.,ti, веJlикогабарит,rti. pcмo}I
/to вlдповiдного найближчого об'скl.а llol]ojuictIttя

l0. Вимоги до коllкурсtlих проtlозицiй:
l. Розрахунок BapTocTi посJIуI- вивезенFIя Ilor
веJIикогабаритнi, peMoHTHi) з о/1FIоквар,I,ирtI
багатоквартирних житлових булинкilз, ltiдприемс
irtlцtлх суб'сктiв госlrоl(арюваIltIя IIа,гсрит,орii' Iic

га.

вiдхолiв за,lжерс.rlачl ll

смт. Без,llюi(il]ка, см1,.
гься 9? багаr,оквар,гирl l 1.1x

2202, MelltKaI{ItiB - 5659) v

реа.lriзус,гься чсl)сз:

l,Kocl,i 592-5 (ll'lt,t,b,I,исяt-l

r,ериr opiT Ijс,з;lrо;tiвс bKcll'
,г. Васиш{еве, с. IIo.11oltbox)

'скти I,()cJloj(apl()l]:tIltlя t]

'€KTiB, якi роз,гаtlttlваtti tra

lolцiBKa, см,г, XopolIIct}c.

'ск,гiв Il()l]оilжеl|]lя t

i) гIови rllIi tIсllсвози,I llся
ll и м }.l.

,ових вi.ltхо.'цiв (,гвер,Lti,

х жиl,Jlоt]l.{х бу;tиlrкitз,
ycl,aHol], орt,аIriзаltiй -ra

tlодiвсl,коj cc:tltlttttcll' pa/t11



окремо llo кожному об'ек,гу уl,воренIrя гlоб1,163

I lостанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 26 лил

заl,ве[)лження Порядку (lормування тарифiв
побутових вiдходiв>, з урахуванням, шо I]иве

злiйснtосться iз за-JIученням контейнерiв tIада

заJ]ученням контейrrерiв отримувача,гаких Ilocj]yI,.

2. Iнформачirо щодо наявностi матерiально-,I,с
,гcxI-IojloI,i чrrе обладrrання);
З. Iнвес,гицiйнi llрогrо:зиtliТ lllo/(o oб"rlatu,t,yBatttt

побу,гових вiлхолiв (наявнiсть коtlтейrrерiв ,га iHtlle
4. I'рафiк IIоволженtlя з вiдходами (вивезеttня) якtt

разу на тиждень;
5. Лосвiл учасl]ика конкурсу роботи у сферi llol]ojt

3) наявнiс,гь llраt{iвttикilз, якi маlо,гь ltocBilt у сферi
5 ба"гriв;

4) фiнансова спроможнiсть учасника конку
поводження з побутовими вiдходами - l0 ба-гriв.

5) irrвестицiйнi прогrозицii ttlодо облаtшr,5,вагlн
llобутових вiлходiв - l5 балiв;
(l) наявrliс,гь пози,l,t4I]ноI,о досlli:tу робот,и в l-tt.;Iузi
вiдхолами - 10 балiв;
Разом - 100 балiв.

l2. lIровелення оргаttiзатором конкурсу зборi
llall2lttllя роз'ясttеtll) Illоло змiсту конкурсllоi лок

закiнчення строку IIодання коIlкурсних llроtlозиI(
ро,з'яснеrIням lцо/1о змiс,гу Kol{KypcrroT докупrсtt,t,аl ti

який зобов'язаний надiслати йому протяI,ом
вiдtповiдь.

Заявки про участь у KoнKypci надаються особис,l,о
/lo БезлюдiвськоТ селищноТ рали до 09:00 l,одиtt l3

l4. МiСце, да,|,а та tlac розкриl"l,я KoliBep,tiB ,l Kol
Розкрит,тя KoHBepTiB з конкурс[Iими ttроllозtлtцiя

вiдхо,,tilз Bi,,ttttllзijltttl,r[()
я 200б рок), Л9 l0l0 <<l lpcl

а tlocJlyгLt з J]}.,lf]езеtlIlя

ння побу,гоlзих Bi.ltxo,ltiB

ча таких послуI, ,га iз

tliчнот бази

маидаI{чикll]

I1овиIlс}-l 0V l"и

r зборч

рiдu rc l

6. Копiю штатного розкладу для пiд,гвсрлжеrt
вiдповiдноi квалiфi кацiТ;
]. ПрогrозицiТ щодо пiлвищенrтя ефектив1,1ос,l,i l, якос,гi }la.rttl}tIlrl

сферi поводження з вiдходами (за наявностi).

l l. Критерii очiнки конкурсtlих проllозиltiй:
l ) BapTicTb посJIуги - 50 балiв;
2) piBeHb забезllечеtlостi учас1-1ика KorlKypcy Nla,te
l0 ба.пiв;

с}{I{я з Bljlxol,(a]\1 t,I ;

.я наявl]осl,i гlраlriвltикiв

ia:lbHo-r,cxltiчtloKl базоtо -

поl]о/(жеl]Ilя ,] вi,,1ходапtи -

для tlаllаltня IIосJIуг ,l

маилаllLlикl l] зборч

tIОВОДЖСIll|Я З ltt)()\''l'()I}tlMl,,l

иого vtlacll}lKll} з Mc,1,ol()

MeHTaltii:

й письмово ,]верllуl,ися ,]а

/1о opr-aIr iза,гоlэа Kotl Kvl-tcv.

робочих ;ttriB llисьмовv

бо tIаliсиJIаlо,гься I loIl I,1-o}()

рItня 202l року.

Nypcнrt Nl ll ll ро ll c,lll tlitlM и:

7 KajlcIll|.it}]1t1.1x .tttlirз lto

l3. Способи, мiсце,га кiнцевий ст,рок llодtlIlllя llKypctl их ll роIl()зи lllи:

и вiдбу2це,гься lб ссрrrlrя



202l року о 11:00 годинi в Безлtодiвськiй селиrцнiй

Голова KolI l(ypcHoi ком icii К)р Й СВI,ГJIИЧIIИ Й


