
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

21березня 2022 року  № 54 

Про затвердження Конкурсної 

документації та проведення конкурсу 

на визначення  виконавця послуги з 

вивезення рідких побутових відходів 

на території населених пунктів  

Лубенської територіальної громади 

 

         З метою проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з 

вивезення рідких побутових відходів на території населених пунктів 

Лубенської територіальної громади, відповідно до Законів України «Про 

житлово-комунальні послуги», «Про відходи», «Про благоустрій населених 

пунктів», Постанови Кабінету Міністрів України від10.12.2008р. № 1070 «Про 

затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами», 

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

надання послуг з вивезення побутових відходів»,керуючись рішенням 

Лубенської міської ради від 16.12.2021р. «Про затвердження Правил 

благоустрою Лубенської територіальної громади», рішенням Лубенської 

міської ради від 16.12.2021р. «Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу на надання послуг з вивезення рідких побутових відходів на 

території населених пунктів Лубенської територіальної громади», рішенням 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  № 13 від 26.01.2022 р. «Про 

створення конкурсної комісіїна визначення виконавця надання послуг з 

вивезення рідких побутових відходів на території населених пунктів 

Лубенської територіальної громади», рішенням Лубенської міської ради від 

22.09.2016 р. «Про визначення послуги з вивезення рідких побутових відходів 

як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних 

засадах», п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити Конкурсну документацію на визначення  виконавця послуги з 

вивезення рідких побутових відходів на території населених пунктів Лубенської 

територіальної громади (додається). 



     2. Провести конкурс на визначення  виконавця послуги з вивезення рідких 

побутових відходів на території населених пунктів Лубенської територіальної 

громади відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з 

вивезення рідких побутовихвідходів на території населених пунктів Лубенської 

територіальної громади затвердженого рішенням Лубенської міської ради від 

16 грудня 2021 року. 

3. У звʼязку із введенням воєнного стану та обмеженням видатків із місцевого 

бюджету на оплату  опублікування інформації щодо діяльності органів 

місцевого самоврядування, виконавчомукомітетуЛубенської міської ради 

оприлюднитицерішення та оголошення про проведення конкурсуна визначення  

виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів на території 

населених пунктів Лубенської територіальної громади на офіційному вебсайті 

Лубенської міської ради. 

     4. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення. 

     5. Рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 23 листопада 

2016 року № 302 «Про затвердження Конкурсної документації та проведення 

конкурсу на визначення  виконавця послуги з вивезення рідких побутових 

відходів на території міста Лубни» вважати таким, що втратило чинність. 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Діденка О.Г. 

 

 

Лубенський міський голова                                    Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Лубенської міської ради 

21.03.2022 № 54 

 
 

Конкурсна документація 

На визначення виконавця надання послуг з вивезення рідких побутових 

відходів на території населених пунктів Лубенської територіальної 

громади 

 
Найменування та місце знаходження 

організатора конкурсу 

Виконавчий комітет Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської 

області. 

Поштова адреса: 37500, м. Лубни, 

Полтавська обл., площа Академіка 

Бекетова, 19, каб. 15, тел. (05361) 74-801 

Підстава для проведення конкурсу (дата та 

номер рішення органу місцевого 

самоврядування) 

Рішення Лубенської міської ради від 

22.09.2016 року «Про визначення послуги з 

вивезення рідких побутових як окремої 

комунальної послуги, право на яку 

виборюється на конкурсних засадах»; 

Рішення виконавчого комітету від 

26.01.2022 №13 «Про створення конкурсної 

комісії на визначення виконавця надання 

послуг з вивезення рідких побутових 

відходів на території населених пунктів 

Лубенської територіальної громади» 

Місце, дата та час проведення конкурсу 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. 

Ярослава Мудрого, 33, зала засідань міської 

ради, 12 травня 2022 року о 14ºº 

Прізвище та посада, номер телефону особи, 

в якої можна ознайомитися з умовами 

надання послуг з вивезення рідких 

побутових відходів 

Яременко Олександр Миколайович 

секретар конкурсної комісії, начальник 

відділу благоустрою Управління житлово-

комунального господарства виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, тел. 

(05361) 74-801 

Предмет конкурсу (перелік робіт та послуг) Вивезення рідких побутових відходів, які 

утворюються фізичними та юридичними 

особами на території населених пунктів 

Лубенської територіальної громади; 

укладання угод із населенням 

територіальної громади та юридичними 

особами; 

збір коштів за надані послуги. 

Межі території населених пунктів 

Лубенської територіальної громади де 

планується надавати послуги з вивезення 

рідких побутових відходів: 

 

Територія надання послуг: (Лот №1) включає в себе територію, до складу якої 

входить місто Лубни 

Територія надання послуг: (Лот №2) включає в себе територію, до складу якої 



входять села: Засулля, Солониця, Войниха, 

Куп’єваха, Піски, Тернівщина, Назарівка, 

Шершнівка, Оріхівка, Тотчине, Кревелівка, 

Шинківщина, Березівка, Свічківка, Стадня, 

Барвінщина, Матяшівка, Крем’янка. 

Територія надання послуг: (Лот №3) включає в себе територію, до складу якої 

входять села: Михнівці, П’ятигірці, 

В’язівок, Терни, Мацківці, Мацкова Лучка, 

Олександрівка, В. Булатець, Чуднівці, Н. 

Булатець, Малий В’язівок, Кононівка, 

Ісківці, Пулинці. 

Територія надання послуг: (Лот №4) включає в себе територію, до складу якої 

входять села: Мгар, Луки, Вільшанка, Окіп, 

Селюків, Тишки, Крутий Берег, 

Калайдинці, Клепачі, Лушники, Халепці, 

Хитці, Новаки, Пишне.  

Територія надання послуг: (Лот №5) включає в себе територію, до складу якої 

входять села: Вовчик, Висачки, Кузубівка, 

Вовча Долина, Березоточа, Суха Солониця, 

Литвяки, Покровське, Червоні Пологи, 

Снітин, Броварки, Ремівка, Хорошки, 

Ломаки, Снітине, Чернече. 

Кваліфікаційні вимоги до учасників 

конкурсу  

Наявність в учасника спеціально 

обладнаних транспортних засобів для 

збирання та перевезення рідких побутових 

відходів, що утворюються у житловій 

забудові, підприємствах, в установах та 

організаціях, розміщених у межах певної 

території. 

Можливість здійснювати щоденний 

контроль за технічним станом спеціальних 

транспортних засобів. 

Підтримання належного санітарного стану 

спеціально обладнаних транспортних 

засобів. 

Можливість проводити в установленому 

законодавством порядку щоденний 

медичний огляд водіїв у належним чином 

обладнаному медичному пункті. 

Наявність системи контролю руху 

спеціально обладнаних транспортних 

засобів під час збирання та перевезення 

рідких побутових відходів. 

Розрахунок вартості надання послуг з 

вивезення рідких побутових відходів. 

Досвід роботи з надання послуг з вивезення 

рідких побутових відходів відповідно до 

вимог стандартів, нормативів, норм та 

правил. 

Наявність у працівників конкурсанта 

відповідної кваліфікації. 

Фінансова спроможність учасника 

конкурсу. 

Обсяг надання послуг з вивезення рідких  



побутових відходів та вимоги щодо якості 

надання послуг: 

(Лот №1) Орієнтовний річний обсяг вивезення рідких 

побутових відходів становить - 27,5 тис.м³. 

(Лот №2) Орієнтовний річний обсяг вивезення рідких 

побутових відходів становить - 15,0 тис.м³. 

(Лот №3) Орієнтовний річний обсяг вивезення рідких 

побутових відходів становить- 8,5 тис.м³. 

(Лот №4) Орієнтовний річний обсяг вивезення рідких 

побутових відходів становить - 6,5 тис.м³. 

(Лот №5) Орієнтовний річний обсяг вивезення рідких 

побутових відходів становить - 8,5 тис.м³. 

Перелік документів, оригінали або завірені 

копії яких подаються учасниками конкурсу 

для підтвердження відповідності учасників 

встановленим кваліфікаційним вимогам 

- балансовий звіт суб’єкта господарювання 

за останній період; 

- довідка про відсутність заборгованості з 

податків та зборів; 

- документ, що містить інформацію про 

технічний потенціал суб’єкта 

господарювання (кількість спеціально 

обладнаних транспортних засобів, які 

перебувають на балансі суб’єкта 

господарювання та орендованих, наявність 

власної ремонтної бази); 

- документ, що містить відомості про 

обсяги надання послуг із збирання та 

перевезення рідких відходів за останній рік; 

- технічні паспорти на спеціально обладнані 

транспортні засоби та довідки про 

проходження ними технічного огляду; 

- довідка-характеристика спеціально 

обладнаних транспортних засобів: тип, 

вантажопідйомність, наявність пристроїв 

автоматизованого геоінформаційного 

контролю та супроводу перевезення рідких 

побутових відходів, реєстраційний номер, 

найменування організації, якій належать 

спеціально обладнані транспортні засоби, 

номер телефону керівника такої організації 

та копії договорів оренди; 

- довідка про забезпечення створення умов 

для щоденного миття спеціально 

обладнаних транспортних засобів, їх 

паркування та технічного обслуговування 

та гарантування щоденного виконання 

таких робіт; 

- довідка про кількість оформлених 

працівників; 

- довідка про проходження водіями 

медичного огляду; 

- документ, що містить відомості про досвід 

роботи з надання послуг у сфері ЖКГ; 

- розрахунок вартості надання послуг; 

- згода на укладання договору від КП 

«Водоканал» «Про надання послуг з 



відведення та очищення стічних вод»; 

- інші документи, які подаються за 

бажанням учасника конкурсу і містять 

відомості про його здатність надавати 

послуги з вивезення рідких побутових 

відходів (інформація про наявність 

диспетчерської служби тощо) належного 

рівня якості. 

*Примітка: 

а) усі документи (за винятком оригіналів), 

виданих іншими установами, повинні бути 

завірені власною печаткою учасника 

конкурса; 

б) у разі необхідності конкурсна комісія має 

право запросити від будь-якого учасника 

конкурса підтвердження відповідності його 

кваліфікаційним вимогам чи звернутися за 

підтвердженням такої інформації до 

державних органів або відповідних 

експертних установ, організацій; 

в) документи, які були додані до заявки 

повторно не подаються. 

Характеристика об’єктів утворення рідких 

побутових відходів за джерелами їх 

утворення та території, де повинні 

надаватися послуги з вивезення рідких 

побутових відходів: 

 

(Лот №1) Додаток 1 до конкурсної документації 

(Лот №2) Додаток 2 до конкурсної документації 

(Лот №3) Додаток 3 до конкурсної документації 

(Лот №4) Додаток 4 до конкурсної документації 

(Лот №5) Додаток 5 до конкурсної документації 

Характеристика та місцезнаходження 

об’єкта поводження з рідкими побутовими 

відходами 

Вивезення рідких побутових відходів 

здійснюється на зливну станцію за адресою: 

Полтавська обл., м. Лубни, вул. Березова, 

55, з обладнаним під’їздом та майданчиком 

для їх зливу спеціалізованим асенізаційним 

транспортом. На період ремонтних робіт чи 

змін в технічному процесі зливної станції, 

злив рідких побутових відходів тимчасово 

здійснюється на каналізаційну насосну 

станцію № 1, що розташована за адресою: 

Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петра 

Лубенського, 3-А.  

Вимоги до конкурсних пропозицій. 

Процедура надання роз’яснень щодо 

конкурсної документації. Порядок внесення 

змін до конкурсної документації 

Конкурсна пропозиція подається у 

письмовій формі за підписом 

уповноваженої посадової особи 

Претендента, прошита, пронумерована та в 

запечатаному конверті, на якому 

зазначається повне найменування і 

місцезнаходження організатора та учасника 

конкурсу, перелік послуг, на надання яких 

подається пропозиція. Учасник конкурса 



має право не пізніше ніж за 7 календарних 

днів до закінчення строку подання 

пропозицій звернутися до конкурсної 

комісії в письмовій формі за її поштовою 

адресою, що зазначена в оголошенні про 

проведення конкурсу, за роз’ясненнями 

щодо конкурсної документації; конкурсна 

комісія протягом трьох робочих днів 

повинна надати відповідь на запит учасника 

конкурса. Не пізніше ніж за 7 календарних 

днів до закінчення строку подання 

пропозицій комісія має право з власної 

ініціативи чи за результатами запитів 

учасників конкурса внести зміни до 

конкурсної документації та повідомити про 

зазначені зміни за допомогою електронного 

зв’язку (електронною поштою) з наступним 

письмовим підтвердженням всім 

Претендентам, яким конкурсна комісія 

надала конкурсну документацію. У разі 

несвоєчасного внесення змін до конкурсної 

документації або надання роз’яснень щодо 

її змісту, організатор конкурсу продовжує 

строк подання конкурсних пропозицій не 

менше як за 7 днів, про що повідомляє 

учасників. 

Критерії оцінки конкурсних пропозицій - вартість послуги; 

- рівень забезпеченості учасника конкурсу 

матеріально-технічним обладнанням; 

- кількість працівників відповідної 

кваліфікації (з урахуванням пропозицій 

щодо залучення співвиконавців); 

- фінансова спроможність учасника 

конкурсу; 

- строки надання послуги; 

- наявність позитивного досвіду роботи з 

надання послуги відповідно до вимог 

стандартів, нормативів, норм та правил; 

- підвищення якості послуги та зниження їх 

вартості. 

Критерії відповідності конкурсних 

пропозицій кваліфікаційним вимогам 

Додаток 6 до конкурсної документації 

Порядок проведення організатором 

конкурсу зборів його учасників з метою 

надання роз’яснення щодо змісту 

конкурсної документації та внесення змін 

до неї 

У разі надходження двох і більше звернень 

про надання роз’яснення щодо змісту 

конкурсної документації організатор 

конкурсу проводить збори його учасників з 

метою надання відповідних роз’яснень. Про 

місце, час та дату проведення зборів 

організатор конкурсу повідомляє учасників 

протягом трьох робочих днів. 

Організатором конкурсу ведеться протокол 

зазначених зборів, який надсилається або 

надається усім учасникам зборів у день їх 

проведення. 



Спосіби, місце та кінцевий термін надання 

конкурсних пропозицій 

Конкурсна пропозиція подається особисто 

або надсилається поштою конкурсній 

комісії на адресу організатора конкурсу. 

Конверти з конкурсними пропозиціями, що 

надійшли після закінчення строку їх 

подання, не розкриваються і повертаються 

учасникам конкурсу. Кінцевий термін 

подання пропозиціЇ: - (_______________) 

Місце, дата та час розкриття конвертів з 

конкурсними пропозиціями 

37500, м. Лубни, Полтавська обл., площа 

Академіка Бекетова, 19, каб.15. Час 

розкриття конвертів: (_______________) 

Відміна конкурсу Конкурс може бути визнаний таким, що не 

відбувся, у разі неподання конкурсних 

пропозицій чи відхилення всіх конкурсних 

пропозицій  з причин: 

- учасник конкурсу не відповідає 

кваліфікаційним вимогам, передбаченими 

конкурсною документацією; 

- конкурсна пропозиція не відповідає 

конкурсній документації; 

- встановлення факту подання 

недостовірної інформації, яка впливає на 

прийняття рішення; 

- учасник конкурсу перебуває у стані 

ліквідації, його визнано банкрутом або 

порушено провадження у справі про його 

банкрутство. 

У разі прийняття конкурсною комісією 

рішення про визнання конкурсу таким, що 

не відбувся, його організатор письмово 

повідомляє протягом трьох робочих днів з 

дня його прийняття всіх учасників конкурсу 

та організовує протягом десяти 

календарних днів підготовку нового 

конкурсу. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Лубенської міської ради       Юлія БІЛОКІНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до Конкурсної документації 

Лот №1 м. Лубни 

 

Характеристика території, де повинна 

надаватися послуга з вивезення 

рідких побутових відходів 

Загальна площа міста 2991га. 

Послуга повинна надаватися на всій 

території міста Лубни. 

Характеристика об’єктів утворення 

рідких побутових відходів 

Багатоквартирні житлові будинки – 

334 будинків, з них: перебувають на 

утриманні ЛКЖЕУ-158 , 65 будинків 

– ОСББ та ЖБК, інші форми 

власності – 111 будинків. 263 

багатоквартирні будинки  обладнані  

централізованою каналізацією, 71 

будинок – вигрібними ямамами, 340 

будинків мають централізоване 

опалення, 5 – індивідуальне, 344 

будинки оснащені централізованим 

водопостачанням. Одноквартирні 

житлові будинки (садиби) -9475 од. 

Загальна кількість постійного 

населення 46363 чол. Неканалізовані 

будинки – 9190 од. (садиби) – 20632 

чоловік, всі будинки, в т.ч. садиби 

забезпечені централізованим 

водопостачанням, газифіковані. 

Підприємства, установи, організації – 

731 од., в т.ч. бюджетні – 39 од. 

Протяжність міських доріг 176,6 км, з 

твердим покриттям 97,6км, кількість 

вулиць – 194од. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток 6 

до Конкурсної документації 
 

КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ 

конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам 
 

Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності Критерії оцінювання  
1. Наявність в учасника 

достатньої кількості 

спеціально обладнаних 

транспортних засобів для 

збирання та перевезення 

рідких побутових 

відходів, що утворюються 

у житловій забудові та на 

підприємствах, в 

установах та організаціях, 

розміщених у межах 

певної території 

перевага надається 

учасникові, який має 

спеціально обладнані 

транспортні засоби різних 

типів для збирання та 

перевезення рідких 

побутових відходів 

- - відсутність спецтранспорту – 0 

балів; 

- - наявність орендованого 

спецтранспорту – 4 бали; 

- - наявність власного 

спецтранспорту – 10 балів. 

для підтвердження факту 

наявності достатньої 

кількості спеціально 

обладнаних транспортних 

засобів учасник подає 

відповідні розрахунки з 

урахуванням інформації 

про обсяги надання послуг 

з вивезення рідких 

побутових відходів, 

наведеної у конкурсній 

документації. Під час 

проведення розрахунків 

спеціально обладнані 

транспортні засоби, рівень 

зношеності яких 

перевищує 75 відсотків, не 

враховуються 

 

перевага надається 

учасникові, який має 

спеціально обладнані 

транспортні засоби, строк 

експлуатації та рівень 

зношеності яких менший 

 

2. Можливість 

здійснювати щоденний 

контроль за технічним 

станом транспортних 

засобів власними силами, 

виконання регламентних 

робіт з технічного 

обслуговування та 

ремонту спеціально 

обладнаних транспортних 

засобів 

 

наявність власного або 

орендованого контрольно-

технічного пункту 

- відсутність бази для 

обслуговування транспорту – 0 

балів; 

- наявність орендованої бази для 

обслуговування транспорту – 2 

бали; 

- наявність власної бази для 

обслуговування транспорту – 5 

балів. 

 

3. Підтримання наявність власного або - відсутність обладнання для 



належного санітарного 

стану спеціально 

обладнаних транспортних 

засобів 

орендованого обладнання 

для миття спеціально 

обладнаних транспортних 

засобів 

миття спеціально обладнаних 

транспортних засобів – 0 балів; 

- наявність орендованого 

обладнання для миття 

спеціально обладнаних 

транспортних засобів – 2 бали; 

- наявність власного обладнання 

для миття спеціально 

обладнаних транспортних 

засобів – 5 балів. 

4. 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 балів; 

- отримання медичних послуг на 

договірній основі – 2 бали. 

5. Можливість 

забезпечити зберігання та 

охорону спеціально 

обладнаних транспортних 

засобів для перевезення 

рідких побутових відходів 

на підставі та у порядку, 

встановленому 

законодавством 

зберігання спеціально 

обладнаних транспортних 

засобів забезпечують 

штатні працівники або 

інше підприємство за 

договором на власній або 

орендованій території 

виконавця послуг 

- наявність охорони – 2 бали; 

- відсутність охорони – 0 балів. 

6. Наявність системи 

контролю руху 

спеціально обладнаних 

транспортних засобів під 

час збирання та 

перевезення рідких 

побутових відходів 

перевага надається 

учасникові, що 

використовує 

супутникову систему 

навігації 

- наявна система навігації – 2 

бали; 

- відсутня система навігації – 0 

балів. 

7. Вартість надання 

послуг з вивезення рідких 

побутових відходів 

вартість надання послуг з 

вивезення рідких 

побутових відходів 

порівнюється окремо, 

перевага надається 

учасникові, що пропонує 

найменшу вартість 

надання послуг 

- найбільша пропозиція – 0 балів; 

- найменша пропозиція – 10 

балів; 

- інші пропозиції – 4 бали. 

8. Досвід роботи з 

надання послуг з 

вивезення рідких 

побутових відходів 

відповідно до вимог 

стандартів, нормативів, 

норм та правил 

перевага надається 

учасникові, що має досвід 

роботи з надання послуг з 

вивезення рідких 

побутових відходів 

відповідно до вимог 

стандартів, нормативів, 

норм та правил понад три 

роки 

- досвід роботи з надання послуг 

з вивезення рідких побутових 

відходів 0-3 роки – 0 балів; 

- досвід роботи з надання послуг 

з вивезення рідких побутових 

відходів 3-5 роки – 3 бали; 

- досвід роботи з надання послуг 

з вивезення рідких побутових 

відходів більше 5 років – 5 балів. 

 

9. Наявність у працівників 

відповідної кваліфікації ( 

з урахуванням пропозиції 

перевага надається 

учасникові, який не має 

порушень правил безпеки 

- наявність більше 5 порушень – 

0 балів; 

- наявність до 5 порушень 



щодо залучення 

співвиконавців) 

дорожнього руху водіями 

спеціально обладнаних 

транспортних засобів під 

час надання послуг з 

вивезення рідких 

побутових відходів 

включно – 2 бали; 

- відсутність порушень – 5 балів. 

 

 

 

 


