
Оголошення про проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг із 

вивезення твердих побутових відходів на території смт Літин, с. Селище та с. Садове 

 

1. Організатор конкурсу: 

Найменування: виконавчий комітет Літинської селищної ради 

Юридична адреса: 22300,смт. Літин, вул. Соборна, 32 . 
Особи уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: 

Г олова комісії – Мельник В.Б. 
Секретар комісії — Ткачук І.Г. 

2. Підстава для проведення конкурсу: 

Рішення виконавчого комітету Літинської селищної ради «Про проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території                     
смт. Літин, с. Селища та с. Садове» від 20 січня  2021 № 4 

3. Предмет конкурсу: 

Перелік послуг: послуги з вивезення твердих побутових відходів з території смт. Літин,                 

с. Селище та с. Садове. 
Місце надання послуг: смт. Літин, с. Селище, с. Садове. 

Строк надання послуг: згідно умов договору. 
4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 

- наявність матеріально - технічної бази; 
- вартість надання послуг; 

- досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів; 
- наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації. 

Обов’язковою умовою, для виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів, 

є забезпечення вивезення твердих побутових відходів на полігон смт. Літин. 

5. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових 

відходів : 

Загальна площа території смт. Літин - 4032,38 га. 
- 36 багатоповерхових будинків; 

- 3575 будинків приватного сектору; 
- кількість контейнерних майданчиків - 15; 

- кількість контейнерів об’ємом 0,8 м.
3
 - 81 шт.; 

- кількість сіток - 43 шт.; 

- кількість контейнерів, встановлених індивідуально в приватному секторі - 0 шт.; 
- кількість вулиць - 122; 

- протяжність міських доріг - 60,4 км , із них 32 км. з твердим покриттям; 
- відстань до полігону твердих побутових відходів смт. Літин - 13 км. 

6. Характеристика об'єктів утворення твердих побутових відходів за джерелами їх 

утворення: 

багатоквартирні житлові будинки: 

- 36 шт.- в яких проживає 1400 осіб, у тому числі будинки з п'ятьма і більше поверхами - 6 

шт., будинки з сміттєпроводами - відсутні; 
- 36 багатоквартирні будинки обладнані вигрібними ямами, централізована каналізація в 

місті відсутня, 36 будинків індивідуальне опалення та оснащені централізованим 
водопостачанням. 

- балансоутримувачі будинків: КП «Комунсервіс»; 
- багатоквартирні житлові будинки обладнані 72 контейнерними майданчиками, на яких 

знаходиться 56 контейнерів, об'єм контейнерів - 0,8 м
3
. 

приватні житлові будинки: 

- загальна кількість - 3575 будинків - проживає 7400 осіб; 
- контейнера розставлені індивідуально в кожен двір - 0 шт., в сміттєвих пакетах; 

- під’їздні шляхи до контейнерів мають тверде 



покриття. підприємства, установи та організації: 
- на території селища зареєстровано 110 юридичних осіб в тому числі 29 бюджетних 
установ та організацій, 82 приватних підприємця; 

- в промисловій зоні розміщено 25 контейнерів, об’єм контейнерів - 0,8 м
3
. 

7. Характеристика полігону твердих побутових відходів: 

- проектна площа/зайнята площа - 4,8464 га/ 1,6 га. 
- відстань до міста 4,8 км, відстань до водних об’єктів 6 км. 

8. Отримання конкурсної документації: 
Місце: 22300, смт. Літин вул. Соборна, 32. 

Спосіб: особисто (сайт Літинської селищної ради, розділ «Оголошення») або поштою. 
9. Умови подання конкурсних пропозицій: 

Місце: 22300, смт. Літин вул. Соборна, 32. 
Спосіб: особисто, або поштою 

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій - до 11 год. 00 хв. 01 березня 2021 року. 
Місце подання конкурсних пропозицій - Вінницька обл., смт. Літин вул. Соборна, 32, 

виконавчий комітет Літинської селищної ради. 
Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 14 год. 00 хв. 02 березня 

2021 року за адресою: Вінницька обл., смт. Літин вул. Соборна, 32. 
10. Проведення конкурсу: 

Місце: 22300, смт. Літин, вул. Соборна, 32 . 
Дата : протягом 5 днів з дня закінчення прийняття документів 

Додаткова інформація щодо конкурсної документації за телефоном: 
(04347) 2-14-37. 


