
1 Іротокол №3
засідання конкурсної комісії із визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів 

на території Тернопільської міської територіальної громади 
від 08 лютого 2023 року 10-00 год

1. Замовник.
1.1. Найменування: Виконавчий комітет Тернопільської міської ради
1.2. Місцезнаходження: Україна, м. Тернопіль, вул. Листопадова. 5. пошт, індекс 46000
1.3. Відповідальний за проведення торгів: Стемковськнй Владислав Володимирович, 
заступник міського голови . голова конкурсної комісії
телефон (0352) 52-58-48. телефакс (0352) 52-58-48
2. Інформація про предмет конкурсу: Визначення виконавця послуг з вивезення побутових 
відходів на території Тернопільської міської територіальної громади

ПРИСУТНІ:
Владислав С Т ЕМ К О В С Ь К Н Й  - заступник міського голови, голова конкурсної комісії 
Олег СО К О Л О В С ЬК И Й  - начальник управління житлово-комунального господарства, 
благоустрою та екології, заступник голови конкурсної комісії
Микола КЛІМ ЧУК -  головний спеціаліст відділу благоустрою та екології управління 
житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, секретар конкурсної комісії

Члени конкурсної комісії:
Тетяна КО РЧАК - начальник управління економіки, промисловості та праці
Оксана Л О БУ РА К - начальник відділу благоустрою та екології управління житлово-
комунального господарства, благоустрою та екології
Ігор М АКСИМ ІВ - начальник управління муніципальної інспекції
Ганна МУ І ІД - начальник відділу експлуатації та ремонту жи глового фонду управління
житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
Сергій ЛУП А К - радник міського голова по співпраці з ОСВБ Тернопільської міської ради 
Роман ХРО М ЧА К - начальник юридично-договірного відділу управління житлово- 
комунального господарства, благоустрою та екології
Олег ЯРОШ  -  начальник відділу правової експертизи проектів документів управління 
правового забезпечення

1 Іорядок денний:
Розгляд та оцінка конкурсних пропозиції із визначення виконавця послуг з вивезення 
побутових відходів на території Тернопільської міської територіальної громади.

Станом на дату подання учасниками конкурсних пропозицій 24.01.2024 року 9-00 годину 
надійшло та зареєстровано конкурсні пропозиції учасників та їх оцінка наведена в таблиці.

Загальна кількість балів за результатами оцінки 
кон курен и х п роп озиці й

Найменування учасника, кількість 
ба: і і в
1111 «Квартал -Л »

Всього 100.0

Оцінка конкурсних пропозицій по Лоту 2 ТзОВ «Альтфатер Тернопіль», конкурсну 
пропозицію оцінено.

Загальна кількість балів за результатами оцінки Найменування у іасника. кількість
ко н курсних пропозицій оалів

ТзОВ «Альтфатер Тернопіль»
Всього 100.0

Оцінка конкурсних пропозицій по Лоту З ДГІ «Екотернтранс» 1111 «Екотерн». конкурсну 
пропозицію оцінено.________________ ____ _  _  __ ___________

Загальна кількість балів за результатами оцінки 
ко н курс них пронози ц і й

Найменування учасника, кількість 
ба.; 1 і в
/111 «Екотернтранс» 1111 «Екотерн»



Всього 100.0

Оцінка конкурсних пропозицій по Лоту 4 ТзОВ «Альтфатер Тернопіль», конкурсну

Загальна кількість балів за результатами оцінки 
кон курсиих пропози цій

Найменування учасника, кількість 
балів
ТзОВ «Альтфатер Тернопіль»

Всього 100.0

Оцінка конкурсних пропозицій по Лоту 5 ДП «Екотсрн ЮА» ІII і «Екотерн», конкурсну

Загальна кількість балів за результатами оцінки 
конкурсних пропозицій

Найменування учасника, кількість 
балів
Д11 «Екотерн ЮА» IIIІ «Екотерн»

Всього 100,0

Загальна кількість балів за результатами оцінки 
кон курс н их п ро 1103 и ц і й

Найменування учасника, кількість 
балів
1111 «Екотерн»

Всього 100.0

І», конкурену пропозицію оцінєно
Загальна кількість балів за результатами оцінки 
конкурсних 11 ро II03 и ц і й

Найменування учасника, кількість 
ба: і і в
1111 «Квартал Л»

Всього 100

У відповідності до пункту 30 Постанови КМУ №1173 від 16.11.2011 року (із змінами і 
доповненнями) організатор конкурсу протягом не біліли як п'яти робочих днів з дня 
проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом, який оприлюднює на своєму 
офіційному веб-сайті, рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на 
певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу. У разі якщо 
в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на 
який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на певній території 
населеного пункту, повинен становити 12 місяців.
Вирішили:

1. Вважати конкурс з визначення виконавця з надання послуг з вивезення побутових 
відходів на території Тернопільської міської територіальної громади по Логах 1.2,3.4.5.6,7 
проведеним.

2. Визнати переможцем конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів на 
території Тернопільської міської територіальної громади по:
- Логу 1 ІIIІ «Квартал -Л » ;
- Лоту 2 - ТзОВ «Альтфатер Тернопіль»;
- Лоту 3 - ДП «Екотсрн гране» 1IIІ «Екотерн»;
- Лоту 4 - ТзОВ «Альтфатер Тернопіль»:
- Лоту 5 - ДІІ «Екотерн ІОА» ПП «Екотерн»;
- Лоту 6 -.ПГІ «Екотерн»;
- Лоту 7 -  ПГІ «Квартал -Л » .
Рішення конкурсної комісії з визначення виконавця з надання послуг з вивезення побутових 
відходів на території Тернопільської міської територіальної громади (Протокол № 3) подати 
виконавчому комітету міської ради, як організатору конкурсу для введення в дію та 
рекомендувати останньому укласти договір на надання послуг з вивезення побутових відходів 
на території Тернопільської міської територіальної громади з переможцями конкурсу 
терміном на 12 місяців.



Резул ьтатииголосу ван і їм:
За - Єй ( $ Є С Є і У Ґ
Проти -  ..--- ----------- -
Утримались -  .—  — "

Заступник міського голови, голова конкурсцрРкаї^ісі}
В л ад и с л а в Сте м ко в с ь к и й

Начальник управління ж и тлово-ком унального^^^*-  °р 5 8 р» 
господарства, благоустрою та екології, заступник ^

голови конкурсної комісії 
Олег Соколовський
Головний спеціаліст відділу благоустрою та екології 
управління житлово-комунального господарства, 
благоустрою та екології, секретар конкурсної комісії 
М икола Клімчук ^

ґ і

Члени конкурсної комісії: 
Начальник управління економіки, промисловості та праці 
Т етянаК орчак  _____

Начальник відділу благоустрою та екології 
управління житлово-комунального господарства, 
благоустрою та екології Оксана Лобурак

Начальник управління муніципальної інспекції 
Ігор Максимів

Начальник відділу експлуатації та ремонту житлового 
фонду управління житлово-комунального господарства, 
благоустрою та екології Ганна М УЦА

Радник міського голова по співпраці з ОСББ 
Тернопільської міської ради 
Сергій Л У П А К

Начальник юридично-договірного відділу управління 
житлово-комунального господарства, благоустрою та 
екології Роман Х РОМ ЧАК

Начальник відділу правової експертизи проектів документів 
управління правового забезпечення О л егЯ Р О Ш


