
 

 

 

УКРАЇНА 
БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 119 

15.03.2021 року 

м.Бібрка 

Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії  

від 12.03.2021 р. та визначення виконавця послуг  

з вивезення побутових відходів 

на території Бібрської міської ради 

 

  Керуючись Законом України «Про відходи», ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. 

№1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» (зі змінами згідно 

постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019р. №318), на виконання рішення 

виконавчого комітету Бібрської міської ради від 08.02.2021 р. № 78  «Про проведення 

конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бібрської міської 

ради», з метою впорядкування поводження з побутовими відходами, покращення санітарного 

стану території громади, підвищення якості надання послуг в сфері поводження з відходами 

та визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території Бібрської міської 

ради,     

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу 

з визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території Бібрської міської 

ради від 12.03.2021 р. (у додатку 1). 

2. Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю “Спецавтотранс-Львів” 

переможцем конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на 

території Бібрської міської ради та укласти з ним договір про вивезення побутових відходів на 

території Бібрської міської ради терміном на 5 років. 

3.  Погодити для ТзОВ  “Спецавтотранс-Львів”: 

3.1. тарифи на послуги з вивезення побутових відходів з врахуванням утримання та 

обслуговування контейнерної тари для населення згідно з додатком 2 (п.1); 

3.2. тарифи на послуги з вивезення побутових відходів з врахуванням утримання та 

обслуговування контейнерної тари для бюджетних установ   згідно з додатком 2 (п.2); 

3.3. тарифи на послуги з вивезення побутових відходів з врахуванням утримання та 

обслуговування контейнерної тари для  комерційних установ згідно з додатком 2(п.3). 

4. Визначити, що у вартість послуг з вивезення побутових відходів включено вартість зі 

збирання, зберігання, перевезення та захоронення побутових відходів. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Бібрського міського голови 

М.А.Заблоцького. 

 

 Бібрський міський голова                                             Р.Я.Гринус 



                                                                                     Додаток 1  

                                                                                          до рішення виконавчого 

                                                                             комітету Бібрської міської ради 

                                                                                     від 15.03.2021 року №119   

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання конкурсної комісії про результати проведення 

конкурсу  з визначення виконавця на 

надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бібрської міської ради 

 

Місце: Виконавчий комітет Бібрської міської ради.  

Україна, 81220,  вул. Тарнавського, 22, м. Бібрка  Львівської області. 

Дата: 12.03.2021р.  

Час: 10.00. год. 

 

На засідання комісії присутні: 

1 Заблоцький Максим 

Андрійович 

– заступник Бібрського міського голови, голова конкурсної 

комісії; 

2. Демчук Наталія Георгіївна - начальник відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин  та інфраструктури,  заступник голови конкурсної 

комісії; 

 

3. Березюк Олег Зеновійович -інспектор виконавчого комітету Бібрської міської ради, 

секретар конкурсної комісії; 

 

- Члени комісії: 

4. Цюра Олег Анатолійович - – начальник управління, начальник відділу безпечності 

харчових продуктів Перемишлянського РУ ГУ 

Держпродспоживслужби у Львівській області; 

 

5. Боднар Оксана 

Володимирівна 

 - голова ОСББ «Райок-Д»; 

 

6. Чайка Наталія                      

Володимирівна 

 -директор КП «Бібрський комунальник» ;  

 

Відсутні:  

1. Курдина Богдан 

Зіновійович 

депутат Бібрської міської ради  

Засідання конкурсної комісії відкрив голова комісії Заблоцький М.А., який визначив 

мету та порядок денний засідання, а саме: 

                                               ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розкриття конвертів та перевірка конкурсних пропозицій, що надійшли для участі у 

конкурсі, на правильність оформлення, відповідність кваліфікаційним вимогам та 

проведення оцінювання конкурсних пропозицій, вимогам конкурсної документації.  

2. Проведення оцінювання конкурсних пропозицій.  

3. Результати проведення конкурсу та визначення переможця.  

 

 

 

 

 

 



1. Розгляд конкурсних пропозицій. 

 

СЛУХАЛИ:  

1) секретаря конкурсної комісії  Березюка О.З., який повідомив, що, на розгляд 

конкурсної комісії на участь у конкурсі надійшло дві пропозиції, які згідно журналу обліку 

конкурсних пропозицій подані:  

- № 180 від 11.03.2021 р. об 10.00 год. від  ТзОВ  “Спецавтотранс-Львів”,  

    м. Львів-Винники, вул. Галицька,54-А, (код 30053219); 

- № 190 від 12.03.2021 р. о 09.00 год. від ТзОВ “Еко Баланс Золочів”, м. Золочів, вул. 

Промислова,4  (код 37780770). 

2)  голову комісії  Заблоцького М.А.., який ознайомив присутніх з  умовами конкурсної 

документації з визначення виконавця  на надання послуг з вивезення побутових відходів на 

території Бібрської міської ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету Бібрської 

міської ради  від 08.02.2021 №78 «Про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території Бібрської міської ради» та приступив до процедури розкриття 

конвертів з конкурсними пропозиціями.  

Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями перевірено наявність та 

правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, 

оголошено інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, 

а також критерії оцінювання конкурсних пропозицій. 

1.1. Конкурсна пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю  

“Спецавтотранс-Львів” 

Підстав для відхилення конкурсної пропозиції немає, учасник конкурсу відповідає 

кваліфікаційним вимогам, подав пропозицію вчасно та  з дотриманням вимог, передбачених 

конкурсною документацією.  

 

1.2. Конкурсна пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю “Еко Баланс 

Золочів” 

Підстав для відхилення конкурсної пропозиції немає, учасник конкурсу відповідає 

кваліфікаційним вимогам, подав пропозицію вчасно та  з дотриманням вимог, передбачених 

конкурсною документацією.  

Комісія приступає до проведення оцінювання згідно з критеріями відповідності. 

 

    2. Проведення оцінювання конкурсних пропозицій  

 2.1. Конкурсна пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю  “Спецавтотранс-

Львів”: 

- критерії відповідності конкурсної пропозиції Товариства з обмеженою 

відповідальністю  “Спецавтотранс-Львів” кваліфікаційним вимогам: 

  

Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності 
Критерії оцінювання  

(кількість балів) 
1. Наявність в учасника достатньої 

кількості спеціально обладнаних 

транспортних засобів для 

збирання та перевезення 

побутових відходів 

(твердих, великогабаритних, 

ремонтних, рідких побутових 

відходів, небезпечних відходів у 

складі 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 усіх видів 

побутових відходів — 

твердих, великогабаритних, 

ремонтних, рідких побутових 

відходів, небезпечних 

відходів у складі побутових 

відходів 

5 

  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 

- відсутність 

спецтранспорту – 0 балів; 

- наявність орендованого 

спецтранспорту - 2 бали; 

- наявність власного 

спецтранспорту – 5 балів. 

 

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 власного або 

орендованого контрольно-

технічного пункту – 0 балів; 

- наявність орендованого 

контрольно-технічного 

пункту –  

2 бали; 

- наявність власного 

контрольно-технічного 

пункту – 5 балів. 

2 

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 
- відсутність обладнання та 

транспорту для миття 

контейнерів – 0 балів; 

- наявність орендованого 

обладнання та транспорту 

для миття контейнерів - 2 

бали; 

-    наявність власного 

обладнання та транспорту 

5 



для миття контейнерів – 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; 

- наявність власного 

медичного пункту – 5 балів 

5 

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 

- відсутність бази для 

обслуговування транспорту 

– 0 балів; 

- наявність орендованої 

бази для обслуговування 

транспорту – 2 бали; 

- наявність власної бази для 

обслуговування транспорту 

– 5 балів. 

2 

6. Наявність системи контролю руху 

спеціально обладнаних 

транспортних засобів під час 

збирання та перевезення 

побутових відходів 

перевага надається 

учасникові, що використовує 

супутникову систему 

навігації 

- відсутня система навігації 

– 0 балів; 

- наявний гарантійний лист 

про введення системи 

навігації – 2 бали; 

- наявна система навігації – 

5 балів. 

5 

7. Вартість надання послуг з 

вивезення побутових відходів 

вартість надання послуг з 

вивезення твердих, 

великогабаритних, 

ремонтних, рідких побутових 

відходів, небезпечних 

відходів у складі побутових 

відходів порівнюється окремо 

5 

    перевага надається 

учасникові, що пропонує 

найменшу вартість надання 

послуг 

 



- найбільша пропозиція – 0 

балів 

- найменша пропозиція – 5 

балів 

- інші пропозиції – 2 бали 

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 вимог 

стандартів, нормативів, норм 

та правил понад три роки 

- досвід роботи з надання 

послуг з вивезення 

побутових відходів 0-2 роки 

– 0 балів 

-         досвід роботи з 

надання послуг з вивезення 

побутових відходів 3-5 років 

– 2 бали 

-         досвід роботи з 

надання послуг з вивезення 

побутових відходів понад 5 

років – 5 балів 

5 

9. Наявність у працівників 

відповідної кваліфікації (з 

урахуванням пропозицій щодо 

залучення співвиконавців) 

перевага надається 

учасникові, який не має 

порушень правил безпеки 

дорожнього руху водіями 

спеціально обладнаних 

транспортних засобів під час 

надання послуг з вивезення 

побутових відходів 

-         наявність більше 5 

порушень – 0 балів; 

-         наявність до 5 

порушень включно – 2 

бали; 

-         відсутність порушень 

– 5 балів. 

0 

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 

- виключне 

захоронення відходів –  

0 балів; 

0 



-         сортування відходів з 

вилученням вторинної 

сировини – 

 2 бали; 

-         використання 

відходів для виробництва 

електричної, теплової 

енергії, тощо – 5 балів 

 

 

2.2. Конкурсна пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю “ЕКО Баланс Золочів” 

 - критерії відповідності конкурсної пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю 

“ЕКО Баланс Золочів” кваліфікаційним вимогам: 

 

 

Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності 
Критерії оцінювання  

(кількість балів) 
1. Наявність в учасника достатньої 

кількості спеціально обладнаних 

транспортних засобів для 

збирання та перевезення 

побутових відходів 

(твердих, великогабаритних, 

ремонтних, рідких побутових 

відходів, небезпечних відходів у 

складі 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 усіх видів 

побутових відходів — 

твердих, великогабаритних, 

ремонтних, рідких побутових 

відходів, небезпечних 

відходів у складі побутових 

відходів 

5 

  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 ві  отків, не враховуються 

 

    перевага надається 

учасникові, який має 

спеціально обладнані 

транспортні засоби, строк 

експлуатації та рівень 

зношеності яких менший 

- відсутність спецтранспорту 

– 0 балів; 

- наявність орендованого 

спецтранспорту - 2 бали; 

 



- наявність власного 

спецтранспорту – 5 балів. 

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 власного або 

орендованого контрольно-

технічного пункту – 0 балів; 

- наявність орендованого 

контрольно-технічного 

пункту –  

2 бали; 

- наявність власного 

контрольно-технічного 

пункту – 5 балів. 

0 

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 
- відсутність обладнання та 

транспорту для миття 

контейнерів – 0 балів; 

- наявність орендованого 

обладнання та транспорту 

для миття контейнерів - 2 

бали; 

-    наявність власного 

обладнання та транспорту 

для миття контейнерів – 5 

балів. 

0 

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; 

- наявність власного 

медичного пункту – 5 балів 

0 

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 

- відсутність бази для 

обслуговування транспорту 

– 0 балів; 

2 



- наявність орендованої бази 

для обслуговування 

транспорту – 2 бали; 

- наявність власної бази для 

обслуговування транспорту 

– 5 балів. 

6. Наявність системи контролю руху 

спеціально обладнаних 

транспортних засобів під час 

збирання та перевезення 

побутових відходів 

перевага надається 

учасникові, що використовує 

супутникову систему навігації 

- відсутня система навігації 

– 0 балів; 

- наявний гарантійний лист 

про введення системи 

навігації – 2 бали; 

- наявна система навігації – 

5 балів. 

0 

7. Вартість надання послуг з 

вивезення побутових відходів 

вартість надання послуг з 

вивезення твердих, 

великогабаритних, 

ремонтних, рідких побутових 

відходів, небезпечних 

відходів у складі побутових 

відходів порівнюється окремо 

2 

    перевага надається 

учасникові, що пропонує 

найменшу вартість надання 

послуг 
- найбільша пропозиція – 0 

балів 

- найменша пропозиція – 5 

балів 

- інші пропозиції – 2 бали 

 

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 вимог 

стандартів, нормативів, норм 

та правил понад три роки 

- досвід роботи з надання 

послуг з вивезення 

побутових відходів 0-2 роки 

– 0 балів 

-         досвід роботи з 

надання послуг з вивезення 

побутових відходів 3-5 років 

– 2 бали 

-         досвід роботи з 

надання послуг з вивезення 

побутових відходів понад 5 

років – 5 балів 

5 

9. Наявність у працівників 

відповідної кваліфікації (з 

перевага надається 

учасникові, який не має 

0 



урахуванням пропозицій щодо 

залучення співвиконавців) 

порушень правил безпеки 

дорожнього руху водіями 

спеціально обладнаних 

транспортних засобів під час 

надання послуг з вивезення 

побутових відходів 

-         наявність більше 5 

порушень – 0 балів; 

-         наявність до 5 

порушень включно – 2 бали; 

-         відсутність порушень 

– 5 балів. 

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 

- виключне 

захоронення відходів –  

0 балів; 

-         сортування відходів з 

вилученням вторинної 

сировини – 

 2 бали; 

-         використання відходів 

для виробництва 

електричної, теплової 

енергії, тощо – 5 балів 

0 

 

 

3. Результати проведення конкурсу та визначення переможця 

 

СЛУХАЛИ:  

Заступника голови комісії Демчук Н.Г., яка за результатами критеріїв відповідності 

конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам, підвела підсумки  конкурсу: 

Перший учасник конкурсу – Товариство з обмеженою відповідальністю 

“Спецавтотранс-Львів”– набрав 34 балів. 

 Другий учасник конкурсу – Товариства з обмеженою відповідальністю “Еко Баланс 

Золочів” – набрав  14 балів. 

 Таким чином, за результатами оцінювання переможцем конкурсу визнано Товариство 

з обмеженою відповідальністю “Спецавтотранс-Львів”  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Всі учасники конкурсу відповідають кваліфікаційним вимогам, конкурсні пропозиції 

відповідають конкурсній документації. Вважати конкурс з визначення виконавця послуг із 

вивезення побутових відходів на території Бібрської міської ради таким, що відбувся. 

 

       2. За результатами оцінювання переможцем конкурсу визнати Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Спецавтотранс-Львів”. 

3.  Протокол засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території Бібрської міської 



ради (без населених пунктів смт. Нові Стрілища, с. Старі Стрілища, с.Лінія, с. Орішківці, с. 

Кнісело, с. Бертишів, с. Репехів, с. Квітневе, с. Трибоківці, с. Закривець, с. Баківці)  подати на 

затвердження виконавчому комітету Бібрської міської ради в термін до 19.03.2021 р. 

(протягом п’яти робочих днів). 

Протокол складений у 2-х примірниках, 1-й примірник залишається у конкурсній справі, 

2-й – додається до проекту рішення виконкому міської ради про затвердження протоколу 

конкурсної комісії.  

4. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу, 

підписаний головою та секретарем комісії, надіслати усім учасникам конкурсу в термін до 

15.03.2021 р. (протягом трьох календарних днів після прийняття відповідного рішення).  

5. З переможцем конкурсу в термін до 22.03.2021 р. (протягом десяти календарних днів 

після прийняття конкурсною комісією рішення), укласти договір на надання послуг із 

вивезення побутових відходів на території Бібрської міської ради. При цьому визначити, що 

строк, на який укладається договір, згідно із пунктом 30 постанови Кабінету Міністрів України 

від 16.11.2011 року №1173, становить 5 років.    

 

 

Голова комісії                                Заблоцький Максим Андрійович 

 

Заступник голови комісії               Демчук Наталія Георгіївна 

 

Секретар комісії                              Березюк Олег Зеновійович 

Члени комісії 

         Цюра Олег Анатолійович 

         Боднар Оксана Володимирівна 

         Чайка Наталія   Володимирівна 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                              С.З.Охримович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  2 

До рішення виконавчого комітету  

№119 від 15.03.2021 р. 

 

        ТАРИФИ 

                ТзОВ “Спецавтотранс-Львів” 

на послуги з вивезення побутових відходів з врахуванням утримання, обслуговування 

контейнерної тари та захоронення 

 

№ 

з/

п 

Найменування 

підприємства 

Тарифи на  

вивіз,    

контейнера  1,1  

м3, грн   

Тарифи на  вивіз,    

контейнера  0,12  

м3 

грн   

Тарифи на  

вивіз,    

контейнера  0,24  

м3, грн   

  з ПДВ з ПДВ з ПДВ 

1. Населення 261,89 60,00 120,00 

 

2. Бюджетних установ 269,39 60,90 121,80 

3. Комерційних установ 291,90 67,66 135,31 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                   С.З.Охримович 


