
ЄМІЛЬЧИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

по проведенню конкурсу на визначення виконавця послуги із вивезення твердих побутових 
відходів в селищі Ємільчине та селах Руденька, Горбове, Середи, Підлуби, Степанівка 

 
1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу. 
Ємільчинська селищна рада Житомирської області, смт Ємільчине, вул. Соборна, 18-А         
         
2. Підстава для проведення конкурсу. 
Рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради від 19.10.2022 №130 «Про 

проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових 
відходів в селищі Ємільчине та селах Руденька, Горбове, Середи, Підлуби, Степанівка». 

     
3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, в 

яких можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів. 
Конкурс буде проводитися 29 листопада 2022 року в залі засідань Ємільчинської 

селищної ради за адресою, смт Ємільчине, вул. Соборна, 18-А, початок 15:00 годин.  
З умовами надання послуг з вивезення твердих побутових відходів можна 

ознайомитися у заступника Ємільчинського селищного голови Володимира Євтуха, кабінет 
205, телефон 097-355-43-55. 

            
4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 
- наявність матеріально-технічної бази (виробничих приміщень та спеціалізованої 

техніки);  
- вартість надання послуг має становити не більше тарифів, визначених рішенням 

виконавчого комітету селищної ради від 26.02.2021 №25 «Про затвердження тарифів з 
вивезення, прийому та зберігання твердих побутових відходів»;  

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів – не менше 1 року;  
- наявність працівників відповідної кваліфікації у кількості, достатній для виконання 

робіт та надання послуг.          
 
5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання 

послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з 
поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 грудня 2008 р. № 1070. 

Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів становить близько 2500 тон на 
рік (10000 м3 на рік). 

Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка 
вивезення твердих побутових відходів, дотримання правил надання послуг з поводження з 
побутовими відходами, дотримання вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення 
побутових відходів. 

 
6. Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасником конкурсу 

для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам: 
- виписка з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) із зазначенням видів діяльності учасника 

конкурсу; 
- статут підприємства; 
- балансовий звіт суб'єкта господарювання за останній звітній період; 
- 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 та контейнерного парку тощо);  
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- документ, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та 
перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних побутових відходів за останній рік;  

- технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про 
проходження ними технічного огляду;  

- довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, 
вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та 
супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, 
якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої 
організації;  

- довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально 
обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;  

- довідки про проходження водіями медичного огляду;  
- документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення 

побутових відходів;  
- документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до 

повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; 
кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;  

- інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу та містять відомості 
про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження 
роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного 
рівня якості 

- довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду 
України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та 
платежами до Пенсійного фонду України. 

 
7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з поводження з 

побутовими відходами: розміри та межі певної території та перелік розміщених у 
зазначених межах об’єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об’єктів 
поводження з відходами та їх місцезнаходження: 

- населені пункти Ємільчине, Руденька, Горбове, Середи, Підлуби, Степанівка 
Ємільчинської територіальної громади Новоград-Волинського району; 

- протяжність селища Ємільчине – близько 4,4 км зі сходу за захід, близько 4,3 км з 
півдня на північ;  

- протяжність села Руденька – близько 2,3 км з півдня на північ; 
- протяжність села Горбове – близько 2,5 зі сходу на захід,близько 1,7 з підня на 

північ; 
- протяжність села Середи – близько 4,2 км із південного заходу на північний схід; 
- протяжність села Підлуби – близько 5,6 км зі сходу на захід, близько 3,1 км з півдня 

на північ; 
- протяжність села Степанівка – близько 3,7 км із сходу на захід; 
- у зазначених населених пунктах розміщені такі об’єкти утворення побутових 

відходів:  
а) смт Ємільчине та село Руденька – 44 багатоквартирних житлових будинки, 2234 

одно-, двох-, трьох-, чотирьохквартирних одноповерхових житлових будинків, 132 
підприємств, установ та організацій, в тому числі 26 бюджетних; 

б) село Горбове – 167 одно- та двохквартирних житловоих будинків, 7 підприємств та 
установ, в тому числі 3 бюджетні; 

в) село Середи – 285 одно- та двохквартирних житлових будинків, 10 підприємств та 
установ, в тому числі 4 бюджетні; 

г) село Підлуби – 619 одно- та двохквартирних житлових будинків, 23 підприємства 
та установи, в тому числі 4 бюджетні; 
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д) село Степанівка – 278 одно- та двохквартирних житловоих будинків, 8 
двоповерхових багатоквартирних будинків, 19 підприємств та установ, в тому числі 4 
бюджетні; 

 
 
 
- об’єкти поводження із відходами:  
а) полігон для захоронення твердих побутових відходів, розташований на відстані 2,7 

км на схід від межі селища Ємільчине;  
б) сміттєзвалище для твердих побутових відходів, розташоване на відстані 0,8 км на 

північний захід від межі села Підлуби. 
 
8. Характеристика об'єктів утворення побутових відходів за джерелами їх 

утворення:  
8.1. Смт Ємільчине та село Руденька: 
 - 44 багатоквартирних житлових будинки, в яких проживають близько 1600 особи, за 

адресами: вулиця Військова, 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, вулиця Соборна, 4, 18, 20, 37, 38, 42, 
46А, 56, 56А, провулок Першотравневий, 4, 6, 12, вулиця Незалежності, 35, 41, 45, 122, 122А, 
122Б, вулиця Горького, 7, 9, 10, 12, 17А, вулиця Лесі Українки, 5,15, вулиця Хмельова, 13, 
13А, вулиця Грека, 3, вулиця  Ватутіна, 5, вулиця Суворова, 11, вулиця Мічуріна, 3, провулок 
Мічуріна, 4А, вулиця Миру, 3, вулиця Заводська, 1, 3; 

- 2234 одно-, двох-, трьох-, чотирьохквартирних одноповерхових житлових будинки, 
які рівномірно розташовуються по усій території зазначених населених пунктів, в яких 
проживають близько 5700 осіб; 

- загальна кількість підприємств, установ, організації у зазначених населених пунктах 
– 132, із них приватних або комерційних – 106, бюджетних – 26; 

- сміттєві контейнери об’ємом 0,75 м3 розташовуються по вулицях: Соборна, 
Горького, Короленка, Лісова, Лесі Українки, Базарна, Незалежності ( в оому числі в селі 
Руденька), Миру, Гоголя, Заводська, Кутузова, Марії Мариніної, Корольова, Суворова, 
Садова, 1 Травня, Грека, Кутузова, Весняна, Дружби, Добровольського, Шкільна, Мічуріна, 
Хмельова, І.Франка, 40 років Перемоги, 50 років Перемоги, Шевченка, Ватутіна, Довженка, 
провулок Першотравневий, провулок Кутузова, провулок Шевченка, провулок Довженка, 
провулок Мічуріна. Інші вулиці смт Ємільчине обслуговуються двічі на тиждень за методом 
подвірного об’їзду. 

8.2. Село Горбове: 
- 167 одно-, двохквартирних одноповерхових житлових будинки, які рівномірно 

розташовуються по усій території села, в яких проживають близько 480 осіб; 
- загальна кількість підприємств, установ, організації у селі – 7, із них приватних або 

комерційних – 4, бюджетних – 3; 
- вулиці села обслуговуються раз на місяць за методом подвірного об’їзду за окремим 

графіком. 
8.3. Село Середи: 
- 285 одно-, двохквартирних одноповерхових житлових будинки, які рівномірно 

розташовуються по усій території села, в яких проживають близько 820 осіб; 
- загальна кількість підприємств, установ, організації у селі – 10, із них приватних або 

комерційних – 6, бюджетних – 4; 
- вулиці села обслуговуються раз на місяць за методом подвірного об’їзду за окремим 

графіком. 
8.4. Село Підлуби: 
- 619 одно-, двохквартирних одноповерхових житлових будинки, які рівномірно 

розташовуються по усій території населеного пункту, в яких проживають близько 1500 осіб; 
- загальна кількість підприємств, установ, організації у селі – 23, із них приватних або 

комерційних – 19, бюджетних – 4; 
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- вулиці села обслуговуються раз на місяць за методом подвірного об’їзду за окремим 
графіком. 

 
 
8.5. Село Степанівка: 

- 8 багатоквартирних житлових будинків, у яких проживають близько 190 жителів за 
адресами: вул. Забудовна, 5; вул. Рад, 105, вул. Рад, 115; вул. Рад, 131; вул. Рад, 100; вул. 
Комунарська, 1; вул. Комунарська, 2; вул. Комунарська, 3. 

- 278  одно-, двохквартирних одноповерхових житлових будинки, які рівномірно 
розташовуються по усій території населеного пункту, в яких проживають близько 650 осіб; 

- загальна кількість підприємств, установ, організації у селі – 19, із них приватних або 
комерційних – 15, бюджетних – 4; 

- вулиці села обслуговуються раз на місяць за методом подвірного об’їзду за окремим 
графіком. 

 
9. Характеристика об’єктів поводження з побутовими відходами. 
Об’єкти поводження із твердими побутовими відходами: 
а) полігон для твердих побутових відходів, розташований на відстані 2,7 км на схід від 

межі селища Ємільчине. Територія – 4,3469 га., спосіб розміщення відходів – складування з 
наступним ущільненням; 

б) сміттєзвалище для твердих побутових відходів, розташоване на відстані 0,8 км на 
північний захід від межі села Підлуби. Територія – 1 га, спосіб розміщення відходів – 
складування з наступним ущільненням. 

 
10. Вимоги до конкурсних пропозицій: 
- кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.; 
- для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в 

установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною 
документацією; 

- всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються 
українською мовою; 

- учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про 
це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання 
конкурсних пропозицій. 

- конкурсна пропозиція подається будь-яким способом, у тому числі особисто або 
надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються 
повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери 
контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція; 

- відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії 
та підписаних відповідним чином, несе учасник, що їх надав. 

 
11. Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій: 

 
 Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності 

1 Наявність в учасника достатньої 
кількості спеціально обладнаних        
транспортних засобів для збирання та 
перевезення твердих побутових 
відходів (твердих, великогабаритних, 
ремонтних побутових відходів, 
небезпечних відходів у складі 
побутових відходів), що утворюються 

перевага надається учасникові, який має 
спеціально обладнані транспортні засоби 
різних типів для збирання та перевезення усіх 
видів побутових відходів - твердих, 
великогабаритних, ремонтних побутових 
відходів, небезпечних відходів у складі 
побутових відходів  
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у житловій забудові та на 
підприємствах в установах та 
організаціях, розміщених у межах 
відповідної території                     

для підтвердження факту наявності достатньої 
кількості спеціально обладнаних транспортних 
засобів учасник подає відповідні розрахунки з 
урахуванням інформації про обсяги надання 
послуг з вивезення 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 

3. Підтримання належного санітарного 
стану спеціально обладнаних 
транспортних засобів для збирання та 
перевезення побутових відходів 

наявність власного або орендованого 
обладнання для миття контейнерів та 
спеціально обладнаних транспортних засобів  

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  

5. Можливість забезпечити зберігання та 
охорону спеціально обладнаних         
транспортних засобів для перевезення 
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 

6. Наявність системи контролю руху 
спеціально обладнаних транспортних 
засобів під час збирання та 
перевезення побутових відходів 

перевага надається учасникові, що 
використовує супутникову систему навігації 

7. Вартість надання послуг з вивезення 
побутових відходів 

вартість надання послуг з вивезення твердих, 
великогабаритних, ремонтних побутових 
відходів, небезпечних відходів у складі 
побутових відходів порівнюється окремо  
перевага надається учасникові, що пропонує 
найменшу вартість надання послуг 

8. Досвід роботи з надання послуг з 
вивезення побутових відходів 
відповідно до вимог стандартів, 
нормативів, норм та правил  

перевага надається учасникові, що має досвід 
роботи з надання послуг з     
вивезення побутових відходів відповідно до 
стандартів, нормативів, норм та правил понад 
три роки 

9. Наявність у працівників відповідної перевага надається учасникові, який не має 
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кваліфікації (з урахуванням 
пропозицій щодо залучення 
співвиконавців)     

порушень правил безпеки дорожнього руху 
водіями спеціально обладнаних транспортних 
засобів під час надання послуг з вивезення 
побутових відходів 

10. Способи поводження з побутовими 
відходами, яким надається перевага, у 
порядку спадання: повторне 
використання; використання як 
вторинної сировини; отримання 
електричної чи теплової енергії; 
захоронення побутових відходів 

перевага надається учасникові, що здійснює 
поводження з побутовими       
відходами способом, який зазначено у графі 
"Кваліфікаційні вимоги" цього пункту у 
порядку зростання, і з більшою кількістю 
побутових відходів  

 
12. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання 

роз'яснень щодо змісту конкурсної документації  та внесення змін до неї. 
Збори учасників конкурсу відбудуться за умов та у строки, передбачені пунктом 12 

Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1173. 

  
13. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій. 
Конкурсні пропозиції подаються особисто або поштою за адресою: смт Ємільчине, 

вул. Соборна, 51, загальний відділ, кабінет 12. Кінцевий строк подання конкурсних 
пропозицій – до 17 год. 00 хв. 28 листопада 2022 року. 

 
14. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями. 
Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться в залі засідань 

Ємільчинської селищної ради (адреса: смт Ємільчине, вул. Соборна, 18-А) 29 листопада 2022 
року, початок 15:00 годин.  
 
 
 
Заступник  
Ємільчинського селищного голови                                                                Володимир ЄВТУХ 




