
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

__18.11.2021___ № ___540___ 
              м. Покровськ 

 

Про затвердження та введення в дію 

протоколу конкурсної комісії по 

визначенню виконавця послуг з вивезення 

твердих побутових відходів на території 

Покровської міської територіальної громади 

 

З метою впорядкування та належної організації діяльності поводження з 

побутовими відходами на території Покровської міської територіальної громади, на 

підставі пункту 30 Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

16.11.2011 №1173 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 

№ 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими 

відходами», керуючись статтями 30, 59, 73 Закону України вiд 21.05.1997 № 280/97-

ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити та ввести в дію Протокол конкурсної комісії по визначенню 

виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Покровської 

міської територіальної громади  від 15.11.2021 (додається). 

2. На підставі Протоколу конкурсної комісії по визначенню виконавця послуг 

з вивезення твердих побутових відходів на території Покровської міської 

територіальної громади від 15.11.2021 визначити переможцем конкурсу по 

визначенню виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території 

Покровської міської територіальної громади комунальне підприємство 

«Багатогалузеве комунальне підприємство» Покровської міської ради Донецької 

області. 

3. Укласти договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на 

території Покровської міської територіальної громади з комунальним 

підприємством «Багатогалузеве комунальне підприємство» Покровської міської 

ради Донецької області строком на 5 (п’ять) років. 

4. Комунальному підприємству «Багатогалузеве комунальне підприємство» 

Покровської міської ради Донецької області укласти договори про надання послуг з 

вивезення твердих побутових відходів зі споживачами послуги.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради О. Фролова. 

 

Міський голова                                 Р. Требушкін 
 



 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення виконкому  міської ради 

 
Про затвердження та введення в дію 

протоколу конкурсної комісії по 

визначенню виконавця послуг з вивезення 

твердих побутових відходів на території 

Покровської міської територіальної громади 
 

  

 Рішенням виконавчого комітету від 12.07.2021 №314 житлово-комунальному 

відділу міської ради було доручено виступити організатором конкурсу по 

визначенню виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території 

Покровської міської територіальної громади. Конкурс відбувся 15.11.2021, за 

результатами чого конкурсною комісією складено відповідний протокол. На підставі 

зазначеного протоколу пропонується визначити переможцем конкурсу по 

визначенню виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території 

Покровської міської територіальної громади комунальне підприємство 

«Багатогалузеве комунальне підприємство» Покровської міської ради Донецької 

області; затвердити цей протокол  

відповідно до пункту 30 Порядку проведення конкурсу на надання послуг з 

вивезення побутових відходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 16.11.2011 №1173, та укласти відповідний договір між міською радою та 

КП «БКП». 

 

 

В.о.начальника                  А.Колосов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконкому міської ради 

від __18.11.2021___ № ___540___ 

________________Р.В. Требушкін 

 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу по визначенню виконавця послуг 

з вивезення твердих побутових відходів на території Покровської міської 

територіальної громади 

 
м. Покровськ          15.11.2021 

           12-00 

 

ПРИСУТНІ: 

 

Візенков                     начальник житлово-комунального відділу 

Дмитро Валерійович                           міської ради, голова комісії 

 

Ломова                                                  заступник начальника житлово-комунального    

Марина Олександрівна                       відділу міської ради, заступник голови комісії 

                                                               

Волинець                                              начальник відділу з благоустрою міста житлово- 

Олена Володимирівна                         комунального відділу міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

                              

Фролов                                                  заступник міського голови з питань діяльності 

Олег Володимирович                          виконавчих органів ради   

                                                                         

Романова                                               начальник відділу державного нагляду за дотриманням 

Світлана Пірвагідівна                          санітарного законодавства Покровського управління 

                                                               Головного управління Держпродспоживслужби 

                                                               в Донецькій області 

                                                                 

Афанасьєва                                           спеціаліст 1 категорії відділу екології, клімату       

Софія Тимофіївна                                та енергозбереження міської ради 

                                                                

Юзипович                                             директор ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Олена Володимирівна                 «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «КОМФОРТ» 

 

Представники учасників конкурсу: 

 

Зусмановський       начальник КП «Багатогалузеве комунальне 

Денис Костянтинович      підприємство» 

 

Яцинюк        заступник директора КП «Комунальник», 

Вадім Васильович       за довіреністю 

 

Морозов        юристконсульт КП «Комунальник», 

Артем Сергійович       за довіреністю       

 

   Засідання відкрив голова комісії Візенков Д.В., який визначив, що засідання 

проводиться в присутності 7 членів комісії з 8. Кворум є. На засіданні присутній 

представник КП «Багатогалузеве комунальне підприємство» Покровської міської ради 

Донецької області в особі Зусмановського Дениса Костянтиновича, та представників 



комунального підприємства «Комунальник» Маріупольської міської ради Донецької 

області в особі  Яцинюка Вадіма Васильовича (за довіреністю), заступника директора та 

Морозова Артема Сергійовича (за довіреністю), юристконсульта, як учасників конкурсу а 

також оголосив мету засідання, умови проведення конкурсу відповідно до вимог Порядку 

проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 (далі – Порядок) та порядок 

денний, а саме: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про розгляд конкурсних пропозицій, що надійшли на підставі оголошення про 

проведення конкурсу по визначенню виконавця  послуг з вивезення твердих побутових 

відходів на території Покровської міської територіальної громади. 

2.  Проведення оцінювання конкурсних пропозицій  

3.  Про результати проведення конкурсу. 

 

СЛУХАЛИ: 

Візенкова Д.В. щодо розгляду конкурсних пропозицій по визначенню виконавця послуг 

з вивезення твердих побутових відходів на території Покровської міської територіальної 

громади.  Зазначено, що до організатора конкурсу надійшли дві заяви на участь в конкурсі, 

а саме: 04.11.2021 - від КП «Багатогалузеве комунальне підприємство» Покровської міської 

ради Донецької області  (м. Покровськ, вул. Лізи Чайкіної, 1 (Учасник № 1)) та 05.11.2021 

надійшла поштою заява від КП «Комунальник» Маріупольської міської ради Донецької 

області (м. Маріуполь, вул. Набережна, 18 (Учасник № 2)), а також 11.11.2021 надійшли  

конкурсні пропозиції від цих учасників. Конверти з конкурсними пропозиціями надійшли 

до закінчення строку їх подання. 

Візенков Д.В. запропонував розглянути першу пропозицію, яка надійшла від 

комунального підприємства «Багатогалузеве комунальне підприємство» Покровської 

міської ради Донецької області, яке розташоване за адресою: м. Покровськ, вул. Лізи 

Чайкіної, 1 та  розкрити  і ознайомити членів комісії з поданими пропозиціями та переліком 

поданих ним документів.  

 

ВИРІШИЛИ:  Розкрити конверт з конкурсною документацією та розглянути подані 

пропозиції, перевірити наявність необхідної документації, поданої Учасником № 1 -              

КП «Багатогалузеве комунальне підприємство» для участі у конкурсі. 

 

СЛУХАЛИ: секретар комісії Волинець О.В. ознайомила членів комісії з поданою 

пропозицією Учасника №1 - КП «Багатогалузеве комунальне підприємство» та переліком 

поданих ним документів. Передбачений конкурсною документацією перелік документів, 

необхідних для участі у конкурсі, в наявності. 

СЛУХАЛИ: Візенкова Д.В. який запропонував розглянути другу пропозицію, яка 

надійшла від комунального підприємства «Комунальник», яке розташоване за адресою:         

м. Маріуполь, вул. Набережна, 15 та перевірити наданий пакет документів. 

 

ВИРІШИЛИ:  Розкрити конверти з конкурсною документацією та розглянути подані 

пропозиції, перевірити наявність необхідної документації поданої Учасником № 2 –            

КП «Комунальник» для участі у конкурсі . 

 

СЛУХАЛИ: секретар комісії Волинець О.В. ознайомила членів комісії з поданою  

пропозицією Учасника № 2 – КП «Комунальник», та переліком поданих ним  документів. 

Передбачений конкурсною документацією перелік документів, необхідних для участі у 

конкурсі, в наявності. 

СЛУХАЛИ: Візенкова Д.В.  який повідомив, що при первісному візуальному огляді 

конкурсних документацій учасників та їх пропозицій – конкурсні документації містять весь 

обов’язковий перелік документів та запропонував прийняти рішення щодо початку 

проведення конкурсу та підрахувати результати оцінювання учасників згідно критеріїв.  



Голосування: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИ»-0 

«УТРИМАЛОСЬ» -0 

 

ВИРІШИЛИ: пропозицію Візенкова Д.В. підтримати та перейти до підрахунку балів 

учасників згідно критеріїв.   

 

Після отримання кожним членом комісії оціночної таблиці приступили до розгляду 

таблиці по пунктам. Кожен учасник проставив бали. 

 

СЛУХАЛИ: голову комісії Візенкова Д.В. який запропонував провести загальний 

підрахунок кількості балів, по кожному з учасників конкурсу.  

Секретар комісії Волинець О.В. підрахувала бали та оголосила, що: 

Конкурсна пропозиція Учасника № 1 (комунального підприємства «Багатогалузеве 

комунальне підприємство» Покровської міської ради Донецької області) за критеріями 

оцінки конкурсних пропозицій набрала 654 бали. 

Конкурсна пропозиція Учасника № 2 (комунальне підприємство «Комунальник»,  

Маріупольської міської ради Донецької області) за критеріями оцінки конкурсних 

пропозицій набрала 215 балів.  

СЛУХАЛИ: Візенкова Д.В. який повідомив, що  конкурсні пропозиції надані 

відповідно до вимог конкурсної документації та кваліфікаційним вимогам, тому конкурс 

визнати таким, що відбувся та пропонував відповідно до Порядку проведення конкурсу на 

надання послуг  з вивезення побутових відходів та враховуючи більшу кількість балів 

провести голосування про визначення Учасника  № 1 комунальне підприємство 

«Багатогалузеве комунальне підприємство» переможцем конкурсу на надання послуги з 

вивезення твердих побутових відходів на території Покровської міської територіальної 

громади.  

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИ» – 0 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

1 Конкурсні пропозиції надані відповідно до вимог конкурсної документації та 

кваліфікаційних вимог, тому вважати конкурс по визначенню виконавця послуг з вивезення 

твердих побутових відходів на території Покровської міської територіальної громади 

таким, що відбувся. 

2. Визначити переможцем конкурсу на надання послуги з вивезення твердих побутових 

відходів на території Покровської міської територіальної громади комунальне підприємство 

«Багатогалузеве комунальне підприємство» Покровської міської ради Донецької області.  

3. Протокол засідання конкурсної комісії подати на затвердження виконавчого 

комітету  Покровської міської ради Донецької області. 

4. Визначити, що строк, на який укладається договір на надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території Покровської міської територіальної громади з переможцем 

конкурсу, у відповідності із пунктом 30 Постанови Кабінету Міністрів України від 

16.11.2011 року № 1173, має становити не менше 5 років, після чого організувати та 

провести новий конкурс. 

 

Д.В.Візенков 

   

М.О. Ломова     

                                                   

О.В. Волинець   

                                          



Члени комісії:   

 

О.В Фролов                      

                                                                         

С.П. Романова  

                                                                 

С.Т. Афанасьєва  

  

О.В. Юзипович   

 

 

 
 


