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І. Загальні положення 

1 2 

1. Поняття, які 

вживаються в конкурсній 

документації  
 

Конкурсна документація розроблена згідно з вимогами 

Порядку проведення конкурсу на надання послуг з 

вивезення побутових відходів, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1173. 

Поняття, що використовуються у цій документації, 

вживаються у значенні, наведеному у Законах України: 

«Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», 

Правилах надання послуг з вивезення  побутових відходів, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

10.12.2008 №1070 

2.Найменування, 

місцезнаходження 

організатора конкурсу 

Відділ публічних закупівель апарату Чопської міської ради 

Ужгородського району Закарпатської області (Островська 

О.М., начальник відділу) 

Адреса: Україна, Закарпатська обл., 89502, м. Чоп, вул. 

Берег, буд. 2.  

3.Підстава для проведення 

конкурсу 

Рішення виконавчого комітету Чопської ради «Про 

підготовку та проведення конкурсу з  визначення  

виконавця послуг  з  вивезення побутових відходів на 

території Чопської міської територіальної громади» від 

__________2021 року №____ 

4. Місце і час проведення 

конкурсу, прізвище та 

посада, номер телефону 

особи, в якої можна 

ознайомитися з умовами 

надання послуг з 

вивезення  побутових 

відходів 

Закарпатська обл., 89502, м. Чоп, вул. Берег, буд. 2, каб. 3. 

Дата проведення конкурсу: 24.03.2021 року о 10.00 годині 

за Київським часом. 
 

Відділ публічних закупівель апарату Чопської міської ради 

Ужгородського району Закарпатської області 

 Начальник відділу – Островська Оксана Миколаївна 

 89502, м. Чоп, вул. Берег, буд. 2, каб. № 3: тел. (0312) 71-

12-42.  

Подання  конкурсних пропозицій здійснюється особисто 

або поштою за адресою: 89502, м. Чоп, вул. Берег, буд. 2, 

каб. № 1 (приймальня). 

5. Кваліфікаційні вимоги 

до Учасників конкурсу 

5.1. Наявність матеріально-технічної бази (відповідно 

форми Додаток 3). 

5.2. Вартість надання послуг (відповідно до форми 

Додаток 2 Форма «конкурсна пропозиція»). 

5.3 Досвід роботи з надання послуг з вивезення  

побутових відходів (відповідно форми Додаток 3).  

5.4. Наявність та кількість працівників відповідної 

кваліфікації (відповідно форми Додаток 3). 
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6. Обсяг послуг з вивезення 

побутових відходів  

 

6.1. Приватні будинки 

 

Кількість сміттезбиральних контейнерів об’ємом 120 

літрів – 2862 од. 

 

Об’єм сміття у місяць – 343440 літрів/місяць 

Об’єм сміття у рік – 4 121 280 літрів/рік 

6.2. Контейнери та контейнерні майданчики 

 

Контейнерні майданчики – 24 одиниці 

Кількість контейнерів – 66 одиниці 

Контейнери по 1100 літрів 

Об’єм сміття у місяць – 66000 літрів/місяць 

Об’єм сміття у рік – 792000 літрів/рік 

 

Разом у рік  4 913 280 літрів або 4 913.28 куб.м. 

7. Вимоги щодо  

якості   надання  послуг  

згідно  з  критеріями,  що  

визначаються  

відповідно  до  частини  

третьої  статті  25  Закону  

України “Про  

житлово-комунальні 

послуги” 

        Критерієм якості послуг з вивезення побутових 

відходів є дотримання графіка вивезення побутових 

відходів, дотримання правил надання послуг з поводження 

з побутовими відходами, дотримання вимог законодавства 

щодо надання послуг з вивезення побутових відходів. 

        Послуга з поводження з побутовими відходами 

надається згідно з умовами договору, що укладається з 

урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та 

вимогами правил надання послуг з поводження з 

побутовими відходами, що затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. 

 

8. Перелік  документів,  

оригінали  або  копії яких 

подаються учасниками  

конкурсу  для 

підтвердження  

відповідності  учасників  

встановленим 

кваліфікаційним вимогам  

 

Для участі у конкурсі його Учасники подають оригінали та 

(або) засвідчені в установленому законодавством порядку 

копії таких документів:  

 

8.1 Балансового звіту суб’єкта господарювання за останній 

звітний період; 

8.2 Довідки відповідних органів державної податкової 

служби і Пенсійного фонду України про відсутність 

(наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями 

та платежами до Пенсійного фонду України; 

8.3 Документів, що містять інформацію про технічний 

потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально 

обладнаних транспортних засобів, які перебувають на 

балансі суб'єкта господарювання, строк експлуатації та 

рівень їх зношеності, наявність власної ремонтної бази та 

контейнерного парку, тощо; 

8.4 Документів, що містять відомості про обсяги надання 
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послуг із збирання та перевезення твердих, 

великогабаритних, ремонтних побутових відходів за 

останній рік; 

8.5 Технічних паспортів на спеціально обладнані 

транспортні засоби та довідок про проходження ними 

технічного огляду; 

8.6. 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; 

8.7. Довідки про забезпечення створення умов для миття  

спеціально обладнаних транспортних засобів, їх 

паркування та технічного обслуговування; 

8.8. Довідки про проходження водіями медичного огляду; 

8.9. Документів, що містять відомості про досвід роботи з 

надання послуг з вивезення  побутових відходів Додаток 

1;  

8.10. Документів, що містять інформацію про кількість 

відходів, залучених Учасником до повторного 

використання; кількість відходів, які використовуються як 

вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються 

на захоронення, тощо; 

8.11. Інших документів, які подаються за бажанням 

Учасника конкурсу і містять відомості про його здатність 

надавати, належного рівня якості,  послуги з вивезення 

побутових відходів, впровадження роздільного збирання, 

інформація про наявність диспетчерської служби, тощо.  

У разі відсутності вищевказаних документів, Учасник 

зазначає їх перелік та причини їх ненадання в довільній 

формі на окремому листі. 

9. 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. 

Згідно Додатку № 4 

7. Характеристика об’єктів 

утворення побутових 

відходів за джерелами їх 

утворення 

Згідно Додатку № 5 
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ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до конкурсної документації 

1. Процедура надання 

роз’яснень щодо 

конкурсної документації   
 

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім 

календарних днів до закінчення строку подання 

конкурсних пропозицій письмово звернутися за 

роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до 

організатора конкурсу. 

Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з 

моменту отримання звернення про роз’яснення до 

закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає 

на юридичну адресу Учасника, яка міститься у відкритому 

державному реєстрі юридичних осіб письмове роз’яснення. 

У разі надходження двох і більше звернень про 

надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації 

організатор конкурсу проводить збори його Учасників з 

метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та 

дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє 

Учасників протягом трьох робочих днів. 

Організатором конкурсу ведеться протокол 

зазначених зборів, який надсилається або надається усім 

Учасникам зборів в день їх проведення. 

2. Внесення змін або 

відкликання конкурсної 

пропозиції 

Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім 

календарних днів до закінчення строку подання 

конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної 

документації, про що протягом трьох робочих днів у 

письмовому вигляді повідомляє усіх Учасників конкурсу, 

яким надіслано конкурсну документацію. 

У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної 

документації або надання роз'яснень щодо її змісту 

організатор конкурсу продовжує строк подання 

конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних 

днів, про що повідомляються Учасники. 

Учасник конкурсу має право відкликати власну 

конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до 

закінчення строку подання пропозицій. 

ІІІ. Вимоги щодо конкурсних пропозицій 

1. Оформлення конкурсної 

пропозиції  
 

Конкурсна пропозиція подається особисто або 

надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на 

якому зазначається повне найменування і 

місцезнаходження організатора та Учасника конкурсу, 

перелік послуг, на надання яких подається пропозиція. 

Конкурсна пропозиція запечатується у одному 

конверті, який у місцях склеювання повинен містити 

відбитки печатки Учасника конкурсу. 

Усі сторінки конкурсної пропозиції, які містять будь-

яку інформацію, повинні бути пронумеровані та містити 

підпис уповноваженої посадової особи Учасника, а також 

відбитки печатки (окрім оригіналів). 
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Повноваження щодо підпису документів конкурсної 

пропозиції підтверджується випискою з протоколу 

засновників, наказом про призначення (у разі підписання 

керівником), довіреністю, дорученням (у разі підписання 

іншою уповноваженою особою Учасника). 

На конверті повинно бути зазначено: 

- повне найменування і місцезнаходження 

Організатора; 

- назва конкурсу, об’єкту утворення  побутових 

відходів за джерелами їх утворення; 

- повне найменування Учасника конкурсу, його 

місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, 

номери контактних телефонів; 

- маркування: «Не відкривати до початку конкурсу». 

Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною 

комісією у журналі обліку. 

Конкурсна комісія підтверджує надходження 

конкурсної пропозиції шляхом повідомлення Учасника 

конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції 

та порядковий номер реєстрації пропозиції. 

2. Зміст конкурсної 

пропозиції  

  Конкурсна пропозиція, яка подається Учасником, 

повинна складатися з: 

    1) реєстру наданих документів відповідно Додатку № 

1; 

    2) заяви (конкурсна пропозиція) на участь у Конкурсі, 

зазначеної у Додатку № 2; 

3) документів згідно з пунктом 8 розділу І цієї 

конкурсної документації. 

ІV.  Подання та розкриття конкурсних пропозицій 

1. Спосіб, місце та кінцевий 

строк подання конкурсних 

пропозицій 

 

- спосіб подання пропозицій 

конкурсу: 
Особисто або надсилається поштою  

- місце подання пропозицій 

конкурсу: 

Закарпатська обл., 89502, м. Чоп, вул. Берег, буд. 2, , каб. 1  

- кінцевий строк подання 

пропозицій конкурсу (дата, 

час): 

кінцевий  строк подання – 23.03.2021 року о 18.00 годині 

за Київським часом. 

Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли 

після закінчення строку їх подання, не розкриваються і 

повертаються Учасникам конкурсу. 

Організатор конкурсу має право прийняти рішення 

щодо його продовження до закінчення строку подання 

конкурсних пропозицій. Про своє рішення, а також зміну 

місця, дня та часу розкриття конвертів Організатор 

конкурсу повинен повідомити всіх Учасників конкурсу, які 

подали документи на участь у конкурсі. 
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2. Місце, дата та час 

розкриття конкурсних 

пропозицій 

 

місце розкриття конкурсних 

пропозицій: 

Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Берег, 2, каб. № 3  

 

дата та час розкриття 

конкурсних пропозицій: 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.2021 року о 10.00 годині за Київським часом. 

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями 

проводиться у місці та час, передбачені конкурсною 

документацією, в присутності всіх Учасників конкурсу або 

уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс. 

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може 

проводитися за відсутності Учасника або уповноваженої 

ним особи у разі його згоди. 

Повноваження представника Учасника 

підтверджується довіреністю або дорученням. Для 

підтвердження особи такий представник повинен надати 

паспорт або інший документ, що посвідчує особу-

представника. 

Під час розкриття конвертів з конкурсними 

пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та 

правильність оформлення документів, подання яких 

передбачено конкурсною документацією, а також 

оголошує інформацію про найменування та 

місцезнаходження кожного Учасника конкурсу, критерії 

оцінки конкурсних пропозицій. 

Протокол розкриття конкурсних пропозицій 

складається у день розкриття та підписуються всіма 

Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття. 

V. Оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця 

 

1. Критерії оцінки 

конкурсних пропозицій 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою. 

1) наявність у Учасника достатньої кількості 

спеціально обладнаних транспортних засобів для 

збирання та перевезення  побутових відходів, що 

утворюються у житловій забудові та на підприємствах, 

в установах та  організаціях, розміщених на території: 

     Перевага надається Учасникові, який має спеціально 

обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та 

перевезення  усіх видів  побутових відходів (твердих, 

великогабаритних, ремонтних), а також наявність 

контейнерів у кількості не менше 70 штук (1100 літрові), 

які встановлюються на сміттєзбиральних майданчиках та 

прибудинкових територіях та орієнтовно 2000 шт. (120 

літрові) для приватних домоволодінь; 

     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; 
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- наявність власного спецтранспорту – 5 балів. 

2) можливість здійснювати щоденний контроль за 

технічним станом транспортних засобів, виконання 

регламентних робіт з технічного обслуговування та 

ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів: 

- відсутність бази – 0 балів; 

- наявність орендованої бази – 2 бали; 

- наявність власної бази – 5 балів. 

3) підтримання належного санітарного стану 

спеціально обладнаних транспортних засобів для 

збирання та перевезення  побутових відходів: 

- відсутність обладнання для миття контейнерів – 0 балів; 

- наявність орендованого обладнання для миття 

контейнерів  - 2 бали; 

-  наявність власного обладнання для миття контейнерів – 5 

балів. 

4) можливість проводити в установленому 

законодавством порядку щоденний медичний огляд 

водіїв у належним чином обладнаному медичному 

пункті: 

- відсутність медичного пункту – 0 балів; 

- отримання медичних послуг на договірній основі – 2 

бали; 

- наявність власного медичного пункту –  5 балів. 

5) можливість забезпечити зберігання та охорону 

спеціально обладнаних транспортних засобів для 

перевезення побутових відходів на підставі та у 

порядку, встановленому законодавством: 

- відсутність власної або орендованої території виконавця 

послуг – 0 балів; 

- наявність орендованої території виконавця послуг – 2 

бали; 

- наявність власної території виконавця послуг – 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 

у разі перемоги на протязі 3 місяців з дня оголошення 

результатів конкурсу – 2 бали; 

- наявна система навігації – 5 балів 

7) Вартість надання послуг з вивезення побутових 

відходів. Вартість послуги повинна включати витрати, 

пов’язані зі збиранням, транспортуванням, 

сортуванням та захороненням відходів: 

 

Вартість надання послуг вивезення твердих, 

великогабаритних, ремонтних у складі побутових відходів  

порівнюється окремо. Перевага надається учасникові, що 

пропонує найменшу вартість надання послуг  за  1 м3 
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відходів окремо (вартість послуг не може бути менше 

економічно обґрунтованого розрахунку витрат на 

вивезення відходів)   

-   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 з максимальним досвідом 

роботи з надання послуг з вивезення  побутових відходів 

відповідно до вимог, стандартів, нормативів, норм та 

правил, але не менш  трьох років: 

- 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 більше 5 років – 5 балів. 

9) наявність у працівників відповідної кваліфікації (з 

урахуванням пропозицій щодо залучення 

співвиконавців): 

    - Перевага надається Учасникові, який має достатню 

кількість працівників відповідної кваліфікації, 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.          

10)  Способи поводження з побутовими відходами, 

яким надається перевага, у порядку спадання: 

 - виключне захоронення відходів – 0 балів; 
-   сортування відходів з вилученням вторинної 

сировини – 2 бали. 
 

2. Визначення переможця 

 

 

Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з підстав, 

передбачених п.3 розділу V, оцінюються протягом трьох 

робочих днів конкурсною комісією за критеріями, 

встановленими у конкурсній документації. 

Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна 

комісія має право:  

- звернутися до Учасників конкурсу за роз'ясненням 

щодо їх змісту, провести консультації з окремими 

Учасниками; 

- звернутися за підтвердженням інформації, наданої 

Учасником, до органів державної влади, підприємств, 

установ, організацій відповідно до їх компетенції. . 

Переможцем конкурсу визначається його Учасник, що 

відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити 

надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна 
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пропозиція якого визнана найкращою за результатами 

оцінки.  

Перевага надається  тому  Учасникові   конкурсу,  

що подав конкурсній  комісії  проєкт  або затверджену 

інвестиційну програму (програму капітальних витрат) 

розвитку підприємства,  яка  повинна включати  заходи  

щодо  впровадження  роздільного збирання побутових 

відходів.  

Рішення про результати проведення конкурсу 

приймається конкурсною комісією на засіданні у 

присутності не менш як половини її складу відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів не пізніше 3 

робочих днів з дня проведення конкурсу. У разі рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної 

комісії.  

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, 

який підписується усіма членами комісії, що брали участь 

у голосуванні.  

Організатор конкурсу протягом не більш як п’яти 

робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію 

відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо 

визначення переможця конкурсу на певній території 

територіальної громади, межі якої були визначені умовами 

конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець 

має право надавати такі послуги, але не менш як п’ять 

років. 

У разі коли у 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, становить 

12 місяців, після чого організовується і проводиться новий 

конкурс. 

3. Відхилення конкурсних 

пропозицій  

За результатами розгляду конкурсних пропозицій 

конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:  

- Учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним 

вимогам, передбаченим конкурсною документацією; 

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній 

документації; 

- встановлення факту подання недостовірної 

інформації, яка впливає на прийняття рішення; 

- Учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його 

визнано банкрутом або порушено провадження у справі 

про його банкрутство. 

Учасник, конкурсна пропозиція якого відхилена, 

повідомляється про це із зазначенням аргументованих 

підстав, протягом трьох робочих днів з дати прийняття 

такого рішення. 

4. Визнання конкурсу 

такими, що не відбувся  
 

Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі: 

-  неподання конкурсних пропозицій; 

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, 

передбачених пунктом 3 розділу V конкурсної 
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документації. 

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про 

визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор 

письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня 

його прийняття всіх Учасників конкурсу та організовує 

протягом десяти календарних днів підготовку нового 

конкурсу. 

VI. Укладання договору про надання послуг з вивезення  побутових відходів 

1. Терміни укладання та дії 

договору  

З  переможцем  конкурсу  протягом десяти 

календарних днів, після прийняття рішення конкурсною 

комісією, укладається договір на надання  послуг з 

вивезення  побутових відходів на  території  Чопської 

міської територіальної громади (Додаток № 6) 

 

 

  



Додаток 1 до конкурсної документації 

з «Визначення  виконавця  послуг  з  

вивезення побутових відходів на 

території Чопської міської 

територіальної громади» 

 

 

Голові конкурсної комісії  

______________________________ 

(повна назва підприємства) 

______________________________ 

(юридична адреса) 

 

 

Фірмовий бланк Учасника 

 

 

РЕЄСТР ПОДАНИХ ДОКУМЕНТІВ 

№ 

п/п 

Найменування документу № сторінки 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

(посада особи)                        (підпис)                             (розшифрування підпису (П. І. Б) 

    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 2 до конкурсної документації 

з «Визначення  виконавця  послуг  з  

вивезення побутових відходів на 

території Чопської міської 

територіальної громади» 

 

Голові конкурсної комісії  

______________________________ 

(повна назва підприємства) 

______________________________ 

(юридична адреса) 

 

Фірмовий бланк Учасника 

 

ФОРМА «КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ» 
 

Ми, надаємо свою конкурсну пропозицію для участі в конкурсі з визначення 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Чопської міської 

територіальної громади відповідно до вимог Замовника конкурсу – виконавчий комітет 

Чопської міської ради Закарпатської області.  

Вивчивши Документацію та вимоги, які висуваються до виконавця послуги з 

вивезення побутових відходів на території Чопської міської територіальної громади, ми 

погоджуємося виконати вимоги Замовника, зазначені у конкурсній документації за 

наступними цінами*:  
 

Найменування послуги Вартість в місяць без ПДВ, грн. Вартість в місяць з ПДВ, грн. 

Послуги  з  вивезення побутових 

відходів на території Чопської 

міської територіальної громади в 

багатоквартирних та 

одноквартирних будинках з 

наявністю усіх видів 

благоустрою  

   

Послуги  з  вивезення побутових 

відходів на території Чопської 

міської територіальної громади в 

будинках приватного  сектора з 

присадибною ділянкою 

   

Послуги  з  вивезення побутових 

відходів на території Чопської 

міської територіальної громади в 

бюджетних установах 

  

Послуги  з  вивезення побутових 

відходів на території Чопської 

міської територіальної громади 

іншим споживачам 

  

   

Загальна вартість з ПДВ  

В. т.ч. ПДВ  

 

1. У разі визнання нас переможцем конкурсу, ми візьмемо на себе зобов'язання 

виконати усі умови, передбачені Договором з ціною, що склалась за результатом 

конкурсу.  

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дати 

розкриття конкурсних пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути 

визнана Вами переможцем конкурсу у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції 

згідно з умовами Документації, а також розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-

якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 



4. Якщо нас буде визнано переможцем конкурсу, ми зобов'язуємося підписати 

відповідний Договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на території 

Чопської міської територіальної громади із Замовником.  

5. Цим підписом засвідчуємо свою безумовну згоду з усіма положеннями 

Документації (у тому числі щодо відповідності їх чинному законодавству) та  

погоджуємося на виконання всіх умов та вимог, передбачених цією Документацією. 
 

Уповноважена особа      ________________________               

__________________ 

М П      (підпис)                                         (ініціали та прізвище) 



                                                                                              

Додаток 3 до конкурсної документації 

з «Визначення  виконавця  послуг  з  

вивезення побутових відходів на 

території Чопської міської 

територіальної громади» 

 

 

Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника 

кваліфікаційним критеріям 

 

Кваліфікаційні критерії та вимоги, 

встановлені замовником конкурсу 

Учасник на виконання вимоги Замовника 

надає інформацію, викладену нижче 

 

НАЯВНІСТЬ ТА КІЛЬКІСТЬ 

ПРАЦІВНИКІВ ВІДПОВІДНОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

Довідка (за формою наведеною нижче) за 

власноручним підписом уповноваженої особи 

Учасника та завірена печаткою (у разі її 

використання), в якій учасник зазначає 

інформацію про працівників (які перебувають у 

штаті Учасника), зокрема укомплектованість 

суб’єкта господарювання керівниками, 

професіоналами, фахівцями і робітниками 

необхідних професій та кваліфікацій. 

Колонка 4 та 5 довідки заповнюється тільки для 

керівного та інженерно – технічного складу. 

Документи, які підтверджують наявність 

працівників у штаті або інші документи, окремо 

надати: оригінали або належним чином завірені 

копії документів, що підтверджують наявність 

трудових відносин між учасником та всіма 

працівниками, зазначеними в довідці про 

наявність працівників відповідної кваліфікації, які 

мають необхідні знання та досвід, а саме 

належним чином завірені копії трудових книжок 

(або витяги з трудових книжок) таких працівників 

із записами про прийом на роботу, або належним 

чином завірені копії наказів про прийняття на 

роботу таких працівників. 

У разі відсутності у штаті Учасника керівників, 

професіоналів, фахівців і робітників необхідних 

професій та кваліфікацій, надати довідку про 

залучення таких працівників за цивільно-

правовим договором, або довідку про залучення 

субпідрядних організацій у відповідності до 

форми наведеної для підтвердження наявності та 

кількості працівників відповідної кваліфікації. 

Підтвердженням залучення працівників чи 

субпідрядних організацій до Участі у наданні 

послуг є належним чином завірені договори, 

угоди з такими працівниками, субпідрядниками. 

НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

Довідка (за формою наведеною нижче) за 

власноручним підписом уповноваженої особи 

Учасника та завірена печаткою (у разі її 

використання), в якій учасник зазначає 



інформацію про обладнання та матеріально-

технічну базу, які необхідні для виконання 

замовлення, що є предметом закупівлі. 

Учасник повинен підтвердити документально 

(шляхом надання належним чином завірених 

копій) наявність зазначеного у довідці власного 

обладнання та матеріально-технічної бази, або 

право користування вказаним вище обладнанням 

та матеріально-технічною базою на строк не 

менше ніж до 31.12.2022 року або більше, або 

документ на отримання відповідних послуг 

(забезпечення) на договірних засадах від інших 

осіб/або суб’єктів господарювання на строк до 

31.12.2022 року або більше. Зазначені вище 

документи повинні відповідати вимогам чинного 

законодавства України, зміст таких документів 

повинен надавати можливість ідентифікувати 

обладнання, інформація про залучення якого до 

надання послуг надається у складі пропозиції, 

документи повинні свідчити про достатність прав 

Учасника на використання обладнання із строком 

достатнім для їхнього завершення. 

ДОСВІД РОБОТИ   З   НАДАННЯ   

ПОСЛУГ  З  ВИВЕЗЕННЯ  

ПОБУТОВИХ  

ВІДХОДІВ 

Довідка (за формою наведеною нижче) за 

власноручним підписом уповноваженої особи 

Учасника та завірена печаткою (у разі її 

використання), в якій учасник зазначає 

інформацію про наявність документально 

підтвердженого досвіду виконання аналогічного 

договору. 
 

Аналогічним договором є договір, предмет 

якого включає виконання послуг  з  вивезення 

побутових відходів від населення на території 

села, селища, міста, територіальної громади. 

 

Під аналогічними розуміються договори 

співставні за складом та характером робіт. 
 

    Учасник повинен підтвердити, шляхом надання 

належним чином завірених копій документів, які 

свідчать про наявність зазначеного досвіду 

виконання аналогічного договору з усіма 

додатками, які є невід’ємною частиною 

відповідного договору, в тому числі додатковими 

угодами, які укладені до відповідного договору. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма Довідки 

Увага! Учасники повинні  

дотримуватись встановленої форми 

 

ДОВІДКА 

про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації 

 

Ми, (назва Учасника), надаємо інформацію щодо наявності та кількості працівників 

відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для участі в конкурсі з 

визначення виконавця послуг з  вивезення побутових відходів на території Чопської 

міської територіальної громади: 

 

№ 

з/п 
Посада 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

працівників  

(основних 

спеціалістів 

інженерно-технічних 

працівників) 

Освіта і 

спеціальність 

(кваліфікація) 

Стаж роботи 

по 

спеціальност

і, (роки) 

Працівник за 

основним 

місцем 

роботи/чи за 

сумісництвом 

(зазначити для 

кожного 

працівника) 

      

      

...      

 

__________________________________________________________________ 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою 

(у разі її використання) 

 

Форма Довідки 

Увага! Учасники повинні  

дотримуватись встановленої форми 
 

ДОВІДКА 

про наявність матеріально-технічної бази 
 

Ми, (назва Учасника), надаємо інформацію про наявність обладнання та 

матеріально-технічної бази для участі в конкурсі з визначення виконавця послуг з  

вивезення побутових відходів на території Чопської міської територіальної громади: 

 

Назва 

обладнання, 

механізмів, 

транспортних 

засобів 

Виробник 

та термін 

експлуата-

ції (роки) 

Стан (нове, 

справне, в 

задовільному 

стані), а також 

наявна кількість 

Власне, 

орендоване, інше 

(зазначити 

орендодавця, 

надавача послуг) 

Наявність 

власного 

або 

орендовано-

го 

сміттєзвали

-ща 

     

     
 

_________________________________________________________________ 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою 

(у разі її використання). 

Примітки: 

 * У разі зазначення в даній графі транспортного засобу необхідно обов’язково 

вказати його реєстраційний номер. 



 

Форма Довідки, яка надається на бланку Учасника  

(в разі його використання) 

Увага! Учасники повинні  

дотримуватись встановленої форми 

 

 

ДОВІДКА 

про наявність документально підтвердженого досвіду роботи з  надання   послуг  

з  вивезення  побутових  

 

Ми, (назва Учасника), надаємо інформацію про наявність документально 

підтвердженого досвіду роботи з  надання послуг  з  вивезення  побутових відходів, 

предмет якого включає послуги, які передбачені конкурсною документацією в конкурсі з 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Чопської міської 

територіальної громади: 

  

№ 

з/

п 

Предмет 

договору/ 

найменування 

об’єкту та його 

місцезнаходжен

ня 

Договір

на ціна  

(з ПДВ), 

тис. грн. 

Обсяг 

коштів за 

виконані 

на об’єкті 

роботи,              

тис. грн. 

Терміни 

виконання 

робіт: 

місяць, рік 

початку та 

закінчення 

Контактні дані Замовника  

(найменування, телефон) 

      

      

 

_________________________________________________________________ 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою 

(у разі її використання). 

 

 

 

 



Додаток 4 до конкурсної 

документації 

з «Визначення  виконавця  послуг  з  

вивезення побутових відходів на 

території Чопської міської 

територіальної громади» 

 

 

Характеристика території, де повинні надаватись послуги з поводження 

з побутовими відходами  

 Чопська міська територіальна громада 

 
Чопська міська територіальна громада створена у кінці 2020 року. До Чопської 

міської ради приєднано 7 (сім) наступних сільських рад та створено старостинські округи: 

Есенський старостинський округ з центром в селі Есень, до якого входить 

територія села Есень Ужгородського району Закарпатської області; 

Соловківський старостинський округ з центром в селі Соловка, до якого входять 

територія села Соловка Ужгородського району Закарпатської області; 

Соломонівський старостинський округ з центром в селі Соломоново, до якого 

входить територія села Соломоново Ужгородського району Закарпатської області; 

Тисаашванський старостинський округ з центром в селі Тисаашвань, до якого 

входять території сіл Тисаашвань та Тисауйфалу Ужгородського району Закарпатської 

області; 

Червонівський старостинський округ з центром в селі Червоне, до якого входить 

територія села Червоне Ужгородського району Закарпатської області; 

Петрівський старостинський округ з центром в селі Петрівка, до якого входить 

територія села Петрівка Ужгородського району Закарпатської області. 

 

 Загальна площа Чопської міської територіальної громади - 85.2 км 2. 

Чисельність населення громади: 15605 

Міське населення: 8819 

Сільське населення: 6786 
 

Загальна кількість будинків: 

- багатоповерхових будинків – 104 од, загальною площею близько 110,0 тис. кв. м; 

- ОСББ - 3 будинки; 

- будинків приватного володіння – 2862 од; 
 

Загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика 

(бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та 

газопостачання):    

- юридичні особи по місту Чоп – 219; 

- юридичні особи по селу Соломоново – 21; 

- юридичні особи по селу Тисаашвань – 5; 

- юридичні особи по селу Соловка – 3; 

- юридичні особи по селу Есень – 2; 

 

- діючі комунальні підприємства по місту Чоп – 3; 

комунальні підприємства по Чопській міській територіальній громаді – 2 (село 

Соломоново). 

- комунальні заклади по Чопській міській територіальній громаді – 18.  

 



Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних 

майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів - орієнтовно 24 

контейнерних майданчиків 

 

Кількість контейнерів (об’ємом 1100 л), необхідна для встановлення на 

сміттєзбиральних майданчиках та  прибудинкових територіях (включаючи роздільне 

збирання побутових відходів)  – 60 (шістдесят) од. та 10 (десять) од. - резервних для 

тимчасової заміни при проведенні дезинфекції та технічного обслуговування основних 

контейнерів та заміни пошкоджених; 

 

Кількість контейнерів (об’ємом 120 л.), необхідних для встановлення в будинках 

приватного сектору – орієнтовно 2000 (дві тисячі) одиниць. 

 

Характеристика дорожнього покриття під’їзних шляхів 

- асфальтобетонне 

- бруківка із булижного або колотого каменю 

- ґрунтове.  

Відстань з території вивозу побутових відходів до сміттєзвалища, яке перебуває в 

користуванні Чопської міської ради та комунального підприємства 

      -  максимальна – 12,1 км. 

      -  середня – 7,2 км.  
 

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ: 

 
 

№ 

Назва 

нас.пун

кту 

Тип вулиці назва 
п

о
в

ер
х
ів

 

к
в

а
р

т
и

р
 площа 

м.кв. 

к-сть сміт-

збир.конт-в 

1 м.Чоп проспект Залізничників,1 4 32 1456,5  

2 м.Чоп проспект Залізничників,2 5 127 5823,63  

3 м.Чоп проспект Залізничників,2а 5 90 4903,5  

4 м.Чоп проспект Залізничників,2б 5 25 1352,92  

5 м.Чоп проспект Залізничників,2в 5 20 1022,98  

6 м.Чоп проспект Залізничників,2г 5 40 2051,10  

7 м.Чоп проспект Залізничників,3 5 88 5153,0  

8 м.Чоп проспект Залізничників,4 5 65 3670,0  

9 м.Чоп вулиця Миру, 2 5 30 1490,20  

10 м.Чоп вулиця Миру,4 5 30 1410,65  

11 м.Чоп вулиця Миру,21 5 74 2909,0  

12 м.Чоп вулиця Спортивна,1 5 55 3140,3  

13 м.Чоп вулиця Спортивна,3 5 40 2092,50  

14 м.Чоп провулок Прикордонний,6 5 50 2607,41  

15 м.Чоп провулок Прикордонний,6а 4 35 1851,92  

16 м.Чоп провулок Прикордонний,7 5 50 6650,97  

17 м.Чоп провулок Прикордонний,7а 5 45 2377,30  

18 м.Чоп вулиця Берег,18 5 108 6427,1  

19 м.Чоп вулиця Петефі,5 5 75 4829,5  

20 м.Чоп вулиця Миру,19 4 32 1471,60  

21 м.Чоп вулиця Миру,15 4 32 1453,20  

22 м.Чоп вулиця Миру,17 4 32 1455,20  

23 м.Чоп вулиця Й.Бокшая,5 4 46 1900,0  

24 м.Чоп вулиця Й. Бокшая,7 4 32 1469,41  

25 м.Чоп вулиця Грушевського 4 12 415,0  



26 м.Чоп вулиця Головна,53 2 8 432,60  

27 м.Чоп вулиця Головна,55 2 8 432,60  

28 м.Чоп вулиця Головна,57 2 16 632,75  

29 м.Чоп вулиця Молодіжна,10 3 23 1053,90  

30 м.Чоп вулиця Молодіжна,11 3 11 520,80  

31 м.Чоп вулиця Привокзальна,2 3 8 586,00  

32 м.Чоп вулиця Головна,22 2 12 619,80  

33 м.Чоп вулиця Берег,75 2 8 371,40  

34 м.Чоп проїзд Миру,11 2 12 573,20  

35 м.Чоп вулиця Молодіжна,13 2 8 374,45  

36 м.Чоп вулиця Молодіжна,8 2 8 371,15  

37 м.Чоп вулиця Молодіжна,16 2 8 528,98  

38 м.Чоп вулиця Молодіжна,23 2 8 545,48  

39 м.Чоп вулиця Молодіжна,27 2 8 525,94  

40 м.Чоп вулиця Головна,2 2 8 424,00  

41 м.Чоп вулиця Головна,20 2 8 624,99  

42 м.Чоп вулиця Молодіжна,7 2 8 361,38  

43 м.Чоп вулиця Московська,42 2 8 463,50  

44 м.Чоп вулиця Берег,77 2 8 372,35  

45 м.Чоп вулиця Берег,82 2 8 376,96  

46 м.Чоп вулиця Новозагородня,2 2 12 637,30  

47 м.Чоп вулиця Новозагородня,4 2 12 637,30  

48 м.Чоп вулиця Новозагородня,5 2 12 593,80  

49 м.Чоп вулиця Новозагородня,31 2 12 593,80  

50 м.Чоп вулиця Головна,13 2 8 374,45  

51 м.Чоп вулиця Головна,48 2 4 230,50  

52 м.Чоп вулиця Латорицька,5 2 16 638,20  

53 м.Чоп вулиця Новозагородня,26 2 11 621,80  

54 м.Чоп вулиця Новозагородня,28 2 12 621,80  

55 м.Чоп провулок Митний,2 2 4 139,6  

56 м.Чоп провулок Митний,4 2 4 139,6  

57 м.Чоп провулок Митний,6 2 4 139,6  

58 м.Чоп провулок Митний,8 2 4 139,6  

59 м.Чоп провулок Митний,10 2 4 139,6  

60 м.Чоп провулок Прикордонний,1 2 4 205,26  

61 м.Чоп провулок Прикордонний,2 2 4 199,36  

62 м.Чоп провулок Прикордонний,3 2 4 198,51  

63 м.Чоп провулок Прикордонний,4 2 4 198,51  

64 м.Чоп вулиця Молодіжна,6 2 8 374,80  

65 м.Чоп вулиця Головна,34 2 4 260,0  

66 м.Чоп вулиця Московська,40 2 4 244,60  

67 м.Чоп вулиця Загородня,50 2 4 192,0  

68 м.Чоп вулиця Князя Лаборця,5 2 4 441,60  

69 м.Чоп провулок Митний,3 2 4 487,4  

70 м.Чоп вулиця Молодіжна,25 2 8 715,10  

71 м.Чоп вулиця Й. Бокшая,1 3 23 1378,20  

72 м.Чоп вулиця Й Бокшая,2 3 23 1457,60  

73 м.Чоп вулиця Й Бокшая,3 3 10 463,25  

74 м.Чоп вулиця Загородня,12 1 2 94,94  

75 м.Чоп вулиця Московська,1 1 2 117,50  

76 м.Чоп вулиця Московська,2 1 2 85,40  

77 м.Чоп вулиця Московська,3 1 2 114,86  

78 м.Чоп вулиця Московська,5 1 2 123,06  

79 м.Чоп вулиця Московська,10 1 2 62,62  

80 м.Чоп вулиця Московська,15 1 2 127,40  



81 м.Чоп вулиця Шкільна,5 1 3 132,90  

82 м.Чоп вулиця Приозерна,1 1 5 215,0  

83 м.Чоп вулиця Берегівська,13 1 3 157,50  

84 м.Чоп вулиця Берегівська,23 1 2 120,0  

85 м.Чоп вулиця Прикордонна,6 1 3 122,20  

86 м.Чоп вулиця Майстерська,5 1 1 24,6  

87 м.Чоп вулиця Майстерська,11 1 1 64,30  

88 м.Чоп проїзд Миру,31 1 4 138,95  

89 м.Чоп проїзд Миру,53 1 3 100,90  

90 м.Чоп проїзд Миру,5 1 4 184,60  

91 м.Чоп проїзд Миру,10 1 4 158,15  

92 м.Чоп вулиця Миру,40 1 4 135,90  

93 м.Чоп вулиця Головна,14 1 5 224,40  

94 м.Чоп вулиця Головна,16 1 4 225,0  

95 м.Чоп вулиця Головна,18 1 5 219,20  

96 м.Чоп вулиця Головна,30 1 1 50,50  

97 м.Чоп вулиця Головна,35 1 4 153,50  

98 м.Чоп вулиця Головна,50 1 2 98,95  

99 м.Чоп вулиця Берег,9 1 4 142,0  

100 м.Чоп вулиця Берег,29 1 2 114,30  

101 м.Чоп вулиця Берег,58 1 2 77,30  

102 м.Чоп вулиця Приозерна,7 1 2 97,60  

103 м.Чоп вулиця Приозерна,32 1 3 93,60  

104 м.Чоп вулиця Приозерна,34 1 2 103,0  

ВСЬОГО  

 

 

БУДИНКИ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ 

 
№ 

п/п 

Назва 

нас.пункта 

Тип 

вулиці 

Назва вулиці Кількість сміттєзбиральних 

контейнерів 

1 Соломоново вулиця Тисова  

2 Соломоново вулиця Квітова  

3 Соломоново вулиця Миру  

4 Соломоново вулиця Головна  

5 Соломоново вулиця І.Франка  

6 Соломоново вулиця Спортивна  

7 Соломоново вулиця Перемоги  

8 Соломоново вулиця Першотравнева  

9 Соломоново вулиця Латорицька  

10 Соломоново вулиця Небесної сотні  

11 Соломоново вулиця Сонячна  

12 Соломоново вулиця Шевченка  

13 Соломоново вулиця Демократична  

14 Соломоново вулиця Борканюка  

15 Соломоново вулиця Проектна  

16 Соломоново вулиця Яблунева  

17 Соломоново вулиця Мічурина  

Всього по населеному пункту 438 

1 Червоне вулиця Молодіжна  

2 Червоне вулиця Зелена  

3 Червоне вулиця Шкільна  

4 Червоне вулиця Вербова /парна   

5 Червоне вулиця Вербова /непарна   

6 Червоне вулиця Миру  



7 Червоне вулиця Шевченка  

8 Червоне вулиця Головна  

Всього по населеному пункту 240 

1 Есень вулиця Мала  

2 Есень вулиця Петефі  

3 Есень вулиця Пажіт  

4 Есень вулиця Миру  

5 Есень вулиця Гагаріна  

6 Есень вулиця Доржа Дьєрдь  

7 Есень вулиця Зелена  

8 Есень вулиця Шосейна  

9 Есень вулиця Салівська  

10 Есень вулиця Шумна  

11 Есень вулиця Насосна  

Всього по населеному пункту 466 

1 Соловка вулиця Есенська  

2 Соловка вулиця Кікень  

3 Соловка вулиця Тиса  

4 Соловка вулиця Залізнична  

5 Соловка вулиця Сечені  

6 Соловка вулиця Адягош  

7 Соловка вулиця Шкільна  

8 Соловка вулиця Прикордонна застава  

Всього по населеному пункту 250 

1 Петрівка вулиця Л.Українки  

2 Петрівка вулиця Шевченка  

3 Петрівка вулиця Залізнична  

4 Петрівка вулиця Гагаріна  

5 Петрівка вулиця Молодіжна  

6 Петрівка вулиця Станційна  

Всього по населеному пункту 130 

1 Тисаашвань вулиця Залізнична  

2 Тисаашвань вулиця Латориця  

3 Тисаашвань вулиця Нова  

4 Тисаашвань вулиця Шандора Петефі  

5 Тисаашвань вулиця Яноша Арань  

6 Тисаашвань вулиця Тиса  

Всього по населеному пункту 225 

1 Тисауйфалу вулиця Вираг  

2 Тисауйфалу вулиця Кошута  

3 Тисауйфалу вулиця Миру  

4 Тисауйфалу вулиця Петефі  

5 Тисауйфалу вулиця Яноша Арань  

Всього по населеному пункту 63 

1 місто Чоп вулиця Берег  

2 місто Чоп вулиця Берегівська  

3 місто Чоп провулок Берегівський  

4 місто Чоп вулиця Богдана Хмельницького  

5 місто Чоп вулиця Вакарова  

6 місто Чоп вулиця Вербова  

7 місто Чоп вулиця Виноградна  

8 місто Чоп вулиця Гагаріна  

9 місто Чоп вулиця Гоголя  

10 місто Чоп провулок Гоголя  

11 місто Чоп вулиця Головна  



12 місто Чоп вулиця Грушевського  

13 місто Чоп вулиця Деповська  

14 місто Чоп вулиця Заводська  

15 місто Чоп вулиця Загородня  

16 місто Чоп вулиця Квітова  

17 місто Чоп вулиця князя Лаборца  

18 місто Чоп вулиця Кошута  

19 місто Чоп вулиця Латорицька  

20 місто Чоп вулиця Лермонтова  

21 місто Чоп вулиця Майстерська  

22 місто Чоп вулиця Маяковського  

23 місто Чоп вулиця Миру  

24 місто Чоп проїзд Миру  

25 місто Чоп провулок Митний  

26 місто Чоп вулиця Міксата  

27 місто Чоп вулиця Млинна  

28 місто Чоп вулиця Молодіжна  

29 місто Чоп вулиця Московська  

30 місто Чоп вулиця Нефелейч  

31 місто Чоп вулиця Нова  

32 місто Чоп вулиця Новозагородня  

33 місто Чоп вулиця Перемоги  

34 місто Чоп вулиця Петефі  

35 місто Чоп провулок Прикордонний  

36 місто Чоп вулиця Прикордонників  

37 місто Чоп вулиця Приозерна  

38 місто Чоп вулиця Пушкіна  

39 місто Чоп вулиця Садова  

40 місто Чоп вулиця Сечені  

41 місто Чоп вулиця Сонячна  

42 місто Чоп вулиця Темето  

43 місто Чоп вулиця Тисова  

44 місто Чоп вулиця Фізкультурна  

45 місто Чоп вулиця Шевченка  

46 місто Чоп вулиця Шкільна  

Всього по населеному пункту 1050 

 

 
 

 

 
 



Додаток 5 до конкурсної документації 

з «Визначення  виконавця  послуг  з  

вивезення побутових відходів на 

території Чопської міської 

територіальної громади» 

 

 

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення 

 

 - площа території громади – 80,0 км² 

 

- кількість вулиць (в т.ч. провулків та проїздів) на території – 112 (сто дванадцять) од; 

 

- протяжність вулиць – 55 км; 

-  під’їзні шляхи – асфальтоване покриття, бруківка та ґрунтова дорога. 

 

- середня відстань з території вивозу побутових відходів до сміттєзвалища, яке перебуває 

в користуванні Чопської міської ради  -  8,0 км. 

 

Вимоги щодо якості надання послуг з вивезення  побутових відходів та встановлення 

тарифу  

 

Надання послуг з вивезення  побутових відходів повинно здійснюватися у 

відповідності до вимог «Правил надання послуг  з поводження з побутовими відходами», 

затверджених Постановою КМУ від 10.12.2008 №1070, «Державних санітарних норм та 

правил утримання територій населених місць», затверджених Наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 17.03.2011 №145. 

Система санітарного очищення – планово-регулярна (за графіком), включає 

своєчасне збирання, перевезення та видалення побутових відходів, що утворюються на 

території  міста. 

Виконавець послуг встановлює власні або орендовані контейнера для збору та 

зберігання побутових відходів та здійснює їх контейнерний вивіз. 

Під час зберігання побутових відходів у контейнерах повинна бути виключена 

можливість їх загнивання, розкладання, розвіювання та розпилювання. Термін зберігання 

в холодній період року (при середньодобовій температурі -5˚С і нижче) повинен бути не 

більше ніж 3 доби, а в теплий період року (при середньодобовій температурі більше ніж 

+5˚С) – не більше ніж одна доба (щоденне перевезення). 

Виконавець послуг зобов’язаний своєчасно вивозити сміття з контейнерів для 

зберігання побутових відходів, прибирати контейнерні майданчики та прилеглу до них 

територію. У випадку несвоєчасного вивезення побутових відходів, що призвело до 

засмічення прилеглої території, Виконавець здійснює прибирання всієї засміченої 

території. 

Виконавець послуг утримує контейнери та контейнерні майданчики у належному 

санітарному та технічному стані, проводить їх мийку, дезінфекцію, ремонт та фарбування. 

Переможець конкурсу розробляє та надає графік надання послуг з вивезення  

побутових відходів  для погодження Організатору конкурсу. 

Критерієм якості надання послуг є дотримання:  

- графіка надання послуг з вивезення  побутових відходів (за винятком настання 

обставин непереборної  сили), погодженого з органом  місцевого самоврядування;  

- вимог стандартів, нормативів, норм, порядків і цих Правил. 

Переможець конкурсу має забезпечити роздільне збирання та вивезення твердих 

побутових відходів, великогабаритних, будівельних відходів, в т. ч. листя, гілля та іншого 

сміття, яке утворюється фізичними та юридичними особами на території міста і 

складується біля контейнерів.  



 Виконавець не може впродовж року з дня оголошення переможця конкурсу 

вимагати від Замовника збільшення ціни договору  понад розмір поданих на конкурс 

економічно обґрунтованих витрат.  

 
 



Додаток 6 до конкурсної 

документації 

з «Визначення  виконавця  послуг  з  

вивезення побутових відходів на 

території Чопської міської 

територіальної громади» 

 
ДОГОВІР 

на надання послуг 

з вивезення побутових відходів на території Чопської міської територіальної громади 

 

м. Чоп                                                                                                          ___.___. 2021 року 

  
Виконавчий комітет Чопської міської ради Закарпатської області (далі – 

Замовник), в особі міського голови ________________________________, який діє на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та                       

_______________________________ (далі – Виконавець), в особi _______________, 

який діє на пiдставi ________________, з іншої сторони, разом – Сторони, відповідно до 

протоколу засідання конкурсної комісії від _____________ N ___ та рішення виконавчого 

комітету Чопської міської ради від _____________ N ____,  

уклали цей договір про нижченаведене. 

 

 1. Виконавець зобов'язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення 

побутових відходів на території міста Чоп, а Замовник  зобов'язується  виконати  обов'язки,  

передбачені  цим договором (далі - послуги).  

 2. Характеристика території:  

- площа території громади – 80,0 км² 

- кількість вулиць (в т.ч. провулків та проїздів) на території – 112 (сто дванадцять) од; 

- протяжність вулиць – 55 км; 

-  під’їзні шляхи – асфальтоване покриття, бруківка та ґрунтова дорога. 

- середня відстань з території вивозу побутових відходів до сміттєзвалища, яке 

перебуває в користуванні Чопської міської ради  -  8,0 км. 

 

3. Перелік  розміщених  у  межах території об'єктів утворення побутових відходів, їх 

характеристику, визначено додатком 1 до цього договору.  

 
 Права та обов'язки замовника і виконавця  

 4. Замовник має право:  

 1) вимагати від виконавця забезпечення безперервного надання послуг з вивезення 

побутових  відходів  відповідно  до  графіка вивезення побутових відходів,  а  також  вимог  

законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з  

вивезення побутових  відходів,  затверджених  постановою  Кабінету Міністрів України від 

10 грудня 2008 р.  N 1070 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 95, ст.  3138), умов цього 

договору, актів замовника та рішень конкурсної комісії;  

 2) одержувати достовірну та своєчасну інформацію про послуги з вивезення  

побутових  відходів,  які  надаються  виконавцем  на території, визначеній цим договором; 

 3) вимагати від виконавця подання до двадцятого числа місяця, що настає за 

звітним кварталом, звіту про стан надання послуг з вивезення побутових відходів;  

 4) у разі безпідставного припинення виконавцем надання послуг з вивезення 

побутових відходів призначати в установленому порядку іншого виконавця послуг з 

вивезення  побутових  відходів  на території, визначеній цим договором.  
 

 5. Замовник зобов'язується:  

 1) погодити графік вивезення побутових відходів, розроблений  

виконавцем відповідно до встановлених вимог;  



2 

 

 2) прийняти в установленому порядку рішення щодо встановлення  

чи коригування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у розмірі не нижче 

економічно  обґрунтованих витрат відповідно до розрахунків, поданих виконавцем;  

 3) затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів, визначені в 

установленому порядку;  

 4) забезпечувати  виконавця  інформацією стосовно  дії актів законодавства  про 

відходи  та  організації  надання   послуг  з вивезення   побутових  відходів,  повідомляти  

його про  зміни  у законодавстві про відходи;  

 5) розглядати звернення виконавця з приводу надання послуг з вивезення побутових 

відходів та виконання умов цього договору;  

 6) здійснювати відповідно до законодавства контроль за  

належною організацією обслуговування споживачів виконавцем;  

 7) брати участь у врегулюванні спірних питань, пов'язаних із  

зверненнями юридичних чи фізичних осіб щодо дій (бездіяльності) виконавця. 

 6. Виконавець має право:  

 1) подавати замовнику розрахунки економічно обґрунтованих витрат на надання 

послуг з вивезення побутових відходів;  

 2) розробити норми  надання послуг та подати їх  на затвердження замовнику (в разі 

необхідності); 

 3) повідомляти замовника про неналежний стан проїжджої частини вулиць,  шляхів, 

автомобільних доріг, рух якими пов'язаний з виконанням договору;  

 4) надавати замовнику пропозиції щодо зміни схемруху та режиму  роботи  

спеціально обладнаних  транспортних  засобів  на наявних маршрутах.  

 

 7. Виконавець зобов'язується:  

 1) укласти договори на надання послуг з вивезення побутових відходів із 

споживачами на території,  визначеній цим договором, відповідно до Типового договору про  

надання  послуг  з  вивезення побутових  відходів, наведеного  у  додатку 1  до Правил 

надання послуг з вивезення побутових відходів;  

 2) надавати послуги з вивезення побутових відходів відповідно до вимог  

законодавства  про  відходи,  санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення 

побутових відходів,  умов  цього договору,  актів замовника,  рішень конкурсної  комісії  та 

погодженого замовником графіка надання послуг;  

 3) розробити графік вивезення побутових відходів та погодити його із замовником; 

 4) надавати послуги з вивезення: великогабаритних, ремонтних, рідких відходів, 

небезпечних відходів у складі побутових відходів) згідно із укладеними договорами;  

      5) перевозити побутові відходи на сміттєзвалище, яке перебуває в користуванні 

Чопської міської ради; 

 6) утримувати та випускати на маршрут спеціально обладнані транспортні засоби у 

належному технічному і санітарному стані;  

 7) забезпечувати допуск до надання послуг працівників, що пройшли медичний 

огляд в установленому порядку, та дотримання ними вимог законодавства про дорожній рух;  

 8) здійснювати надання послуг з вивезення побутових відходів за зверненням 

замовника у разі проведення публічних заходів;  

 9) допускати представників виконавця до відповідних  об'єктів під  час здійснення  

ними  контролю за належною організацією обслуговування споживачів виконавцем, 

надавати необхідні для цього документи та інформацію;  

 10) подавати замовнику до 20 числа  місяця,  що настає за звітним кварталом,  звіт  

про  стан  надання  послуг  з  вивезення побутових відходів;  

      11) у строк, що не перевищує 15 днів з моменту встановлення замовником чи 

уповноваженим органом державного нагляду (контролю) порушення   виконавцем   умов  

цього  договору,  усунути  виявлені порушення та письмово повідомити про це замовника. 
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Відповідальність сторін за невиконання умов договору 

 8. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть 

відповідальність згідно із законодавством.  

 

Розв'язання спорів  

 9. Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення 

переговорів або у судовому порядку.  

Форс-мажорні обставини 
      10. Сторони  звільняються  від   відповідальності  за   цим договором у  разі  

настання  обставин  непереборної  сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного,  

природного  або  екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.  

 

Строк дії цього договору 
      11. Договір набуває чинності  з  моменту його підписання сторонами та діє до  

__.__.___ року.  

 Умови зміни, розірвання, припинення дії цього договору  

 12. Зміна умов договору  проводиться  у  письмовій  формі  за взаємною згодою 

сторін.  

У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку.  

      13. Договір може бути достроково розірваним за згодою сторін, а  також  внаслідок 

односторонньої відмови від договору замовника, яка допускається у разі систематичного 

порушення  виконавцем  його умов  (не  менш  як  три  порушення,  встановлені  за 

результатами контролю,  проведеного  замовником  чи   уповноваженими   органами 

державного нагляду (контролю).  

Одностороння відмова замовника від договору допускається у разі вчинення виконавцем 

таких порушень:  

      недотримання графіка вивезення   побутових  відходів  (за винятком  настання  обставин  

непереборної сили), погодженого з органом місцевого самоврядування;  

невиконання вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання 

послуг з вивезення побутових відходів, актів замовника, рішень конкурсної комісії; 

     залучення до роботи на маршрутах водіїв, що не пройшли відповідної підготовки;  

     більш як два випадки порушення водіями виконавця з власної вини вимог законодавства 

про дорожній рух; незабезпечення виконавцем належного контролю за технічним  

станом транспортних засобів;  

набрання законної   сили   обвинувальним  вироком  суду щодо працівника виконавця.  

 

      14. Дія договору припиняється у разі, коли:  

     закінчився строк, на який його укладено;  

     виконавець протягом 30 (тридцяти) календарних днів з  моменту набрання  чинності  цим  

договором не розпочав надавати послуги на всіх об'єктах утворення побутових відходів,  

зазначених у пункті 3 цього договору.  

       Дія договору припиняється також в інших випадках, передбачених законом.  

 

Прикінцеві положення 

      15. Цей договір складений удвох  примірниках,  які  мають однакову  юридичну силу.  

Один примірник зберігається у замовника, другий - у виконавця.  

       16. Усі додатки до цього договору підписуються сторонами і є його невід'ємною 

частиною.  

       17. Невід’ємні частини договору: 

       - Характеристика території, де повинні надаватись послуги з поводження з побутовими 

відходами Чопська міська територіальна громада. 
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18. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН  

 
ЗАМОВНИК 

Виконавчий комітет Чопської міської 

ради Закарпатської області 

 ВИКОНАВЕЦЬ 

 

(Повне найменування замовника)  (Повне найменування) 

   

89502, Україна, Закарпатська область, 

місто Чоп, вулиця Берег, 2 

 

(Місцезнаходження)  (Місцезнаходження) 

   

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

26528626;  

МФО  

 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  

 

 

  (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, 

МФО, банк) 

  UA  

(Розрахунковий рахунок)  (Розрахунковий рахунок) 

(0312) 71 12 42   

(Телефон, факс)  (Телефон, факс) 

e-mail: chop@carpathia.gov.ua   

(Електронна адреса (E:mail)  Електронна адреса (E:mail) 

Керівник:  Керівник: 

 

 

 В.В. Самардак     

М.П. (підпис)  (ініціали та 

прізвище) 

 М.П. (підпис)  (ініціали та 

прізвище) 
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Додаток 1 до договору 

 

 

Характеристика території, де повинні надаватись послуги з поводження з 

побутовими відходами  

 Чопська міська територіальна громада 

 
Чопська міська територіальна громада створена у кінці 2020 року. До Чопської міської 

ради приєднано 7 (сім) наступних сільських рад та створено старостинські округи: 

Есенський старостинський округ з центром в селі Есень, до якого входить територія 

села Есень Ужгородського району Закарпатської області; 

Соловківський старостинський округ з центром в селі Соловка, до якого входять 

територія села Соловка Ужгородського району Закарпатської області; 

Соломонівський старостинський округ з центром в селі Соломоново, до якого входить 

територія села Соломоново Ужгородського району Закарпатської області; 

Тисаашванський старостинський округ з центром в селі Тисаашвань, до якого входять 

території сіл Тисаашвань та Тисауйфалу Ужгородського району Закарпатської області; 

Червонівський старостинський округ з центром в селі Червоне, до якого входить 

територія села Червоне Ужгородського району Закарпатської області; 

Петрівський старостинський округ з центром в селі Петрівка, до якого входить 

територія села Петрівка Ужгородського району Закарпатської області. 

 

 Загальна площа Чопської міської територіальної громади - 85.2 км 2. 

Чисельність населення громади: 15605 

Міське населення: 8819 

Сільське населення: 6786 
 

Загальна кількість будинків: 

- багатоповерхових будинків – 104 од, загальною площею близько 110,0 тис. кв. м; 

- ОСББ - 3 будинки; 

- будинків приватного володіння – 2862 од; 
 

Загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика 

(бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та 

газопостачання):    

- юридичні особи по місту Чоп – 219; 

- юридичні особи по селу Соломоново – 21; 

- юридичні особи по селу Тисаашвань – 5; 

- юридичні особи по селу Соловка – 3; 

- юридичні особи по селу Есень – 2; 

 

- діючі комунальні підприємства по місту Чоп – 3; 

комунальні підприємства по Чопській міській територіальній громаді – 2 (село 

Соломоново). 

- комунальні заклади по Чопській міській територіальній громаді – 18.  

 
Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних 

майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів - орієнтовно 24 

контейнерних майданчиків 

 

Кількість контейнерів (об’ємом 1100 л), необхідна для встановлення на сміттєзбиральних 

майданчиках та  прибудинкових територіях (включаючи роздільне збирання побутових 
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відходів)  – 60 (шістдесят) од. та 10 (десять) од. - резервних для тимчасової заміни при 

проведенні дезинфекції та технічного обслуговування основних контейнерів та заміни 

пошкоджених; 

 

Кількість контейнерів (об’ємом 120 л.), необхідних для встановлення в будинках 

приватного сектору – орієнтовно 2000 (дві тисячі) одиниць. 

 

Характеристика дорожнього покриття під’їзних шляхів 

- асфальтобетонне 

- бруківка із булижного або колотого каменю 

- ґрунтове.  

Відстань з території вивозу побутових відходів до сміттєзвалища, яке перебуває в 

користуванні Чопської міської ради та комунального підприємства 

      -  максимальна – 12,1 км. 

      -  середня – 7,2 км.  
 

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ: 

 
 

№ 

Назва 

нас.пун

кту 

Тип вулиці назва 

п
о
в

ер
х
ів

 

к
в

а
р

т
и

р
 площа 

м.кв. 

к-сть сміт-

збир.конт-в 

1 м.Чоп проспект Залізничників,1 4 32 1456,5  

2 м.Чоп проспект Залізничників,2 5 127 5823,63  

3 м.Чоп проспект Залізничників,2а 5 90 4903,5  

4 м.Чоп проспект Залізничників,2б 5 25 1352,92  

5 м.Чоп проспект Залізничників,2в 5 20 1022,98  

6 м.Чоп проспект Залізничників,2г 5 40 2051,10  

7 м.Чоп проспект Залізничників,3 5 88 5153,0  

8 м.Чоп проспект Залізничників,4 5 65 3670,0  

9 м.Чоп вулиця Миру, 2 5 30 1490,20  

10 м.Чоп вулиця Миру,4 5 30 1410,65  

11 м.Чоп вулиця Миру,21 5 74 2909,0  

12 м.Чоп вулиця Спортивна,1 5 55 3140,3  

13 м.Чоп вулиця Спортивна,3 5 40 2092,50  

14 м.Чоп провулок Прикордонний,6 5 50 2607,41  

15 м.Чоп провулок Прикордонний,6а 4 35 1851,92  

16 м.Чоп провулок Прикордонний,7 5 50 6650,97  

17 м.Чоп провулок Прикордонний,7а 5 45 2377,30  

18 м.Чоп вулиця Берег,18 5 108 6427,1  

19 м.Чоп вулиця Петефі,5 5 75 4829,5  

20 м.Чоп вулиця Миру,19 4 32 1471,60  

21 м.Чоп вулиця Миру,15 4 32 1453,20  

22 м.Чоп вулиця Миру,17 4 32 1455,20  

23 м.Чоп вулиця Й.Бокшая,5 4 46 1900,0  

24 м.Чоп вулиця Й. Бокшая,7 4 32 1469,41  

25 м.Чоп вулиця Грушевського 4 12 415,0  

26 м.Чоп вулиця Головна,53 2 8 432,60  

27 м.Чоп вулиця Головна,55 2 8 432,60  

28 м.Чоп вулиця Головна,57 2 16 632,75  

29 м.Чоп вулиця Молодіжна,10 3 23 1053,90  

30 м.Чоп вулиця Молодіжна,11 3 11 520,80  

31 м.Чоп вулиця Привокзальна,2 3 8 586,00  

32 м.Чоп вулиця Головна,22 2 12 619,80  

33 м.Чоп вулиця Берег,75 2 8 371,40  
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34 м.Чоп проїзд Миру,11 2 12 573,20  

35 м.Чоп вулиця Молодіжна,13 2 8 374,45  

36 м.Чоп вулиця Молодіжна,8 2 8 371,15  

37 м.Чоп вулиця Молодіжна,16 2 8 528,98  

38 м.Чоп вулиця Молодіжна,23 2 8 545,48  

39 м.Чоп вулиця Молодіжна,27 2 8 525,94  

40 м.Чоп вулиця Головна,2 2 8 424,00  

41 м.Чоп вулиця Головна,20 2 8 624,99  

42 м.Чоп вулиця Молодіжна,7 2 8 361,38  

43 м.Чоп вулиця Московська,42 2 8 463,50  

44 м.Чоп вулиця Берег,77 2 8 372,35  

45 м.Чоп вулиця Берег,82 2 8 376,96  

46 м.Чоп вулиця Новозагородня,2 2 12 637,30  

47 м.Чоп вулиця Новозагородня,4 2 12 637,30  

48 м.Чоп вулиця Новозагородня,5 2 12 593,80  

49 м.Чоп вулиця Новозагородня,31 2 12 593,80  

50 м.Чоп вулиця Головна,13 2 8 374,45  

51 м.Чоп вулиця Головна,48 2 4 230,50  

52 м.Чоп вулиця Латорицька,5 2 16 638,20  

53 м.Чоп вулиця Новозагородня,26 2 11 621,80  

54 м.Чоп вулиця Новозагородня,28 2 12 621,80  

55 м.Чоп провулок Митний,2 2 4 139,6  

56 м.Чоп провулок Митний,4 2 4 139,6  

57 м.Чоп провулок Митний,6 2 4 139,6  

58 м.Чоп провулок Митний,8 2 4 139,6  

59 м.Чоп провулок Митний,10 2 4 139,6  

60 м.Чоп провулок Прикордонний,1 2 4 205,26  

61 м.Чоп провулок Прикордонний,2 2 4 199,36  

62 м.Чоп провулок Прикордонний,3 2 4 198,51  

63 м.Чоп провулок Прикордонний,4 2 4 198,51  

64 м.Чоп вулиця Молодіжна,6 2 8 374,80  

65 м.Чоп вулиця Головна,34 2 4 260,0  

66 м.Чоп вулиця Московська,40 2 4 244,60  

67 м.Чоп вулиця Загородня,50 2 4 192,0  

68 м.Чоп вулиця Князя Лаборця,5 2 4 441,60  

69 м.Чоп провулок Митний,3 2 4 487,4  

70 м.Чоп вулиця Молодіжна,25 2 8 715,10  

71 м.Чоп вулиця Й. Бокшая,1 3 23 1378,20  

72 м.Чоп вулиця Й Бокшая,2 3 23 1457,60  

73 м.Чоп вулиця Й Бокшая,3 3 10 463,25  

74 м.Чоп вулиця Загородня,12 1 2 94,94  

75 м.Чоп вулиця Московська,1 1 2 117,50  

76 м.Чоп вулиця Московська,2 1 2 85,40  

77 м.Чоп вулиця Московська,3 1 2 114,86  

78 м.Чоп вулиця Московська,5 1 2 123,06  

79 м.Чоп вулиця Московська,10 1 2 62,62  

80 м.Чоп вулиця Московська,15 1 2 127,40  

81 м.Чоп вулиця Шкільна,5 1 3 132,90  

82 м.Чоп вулиця Приозерна,1 1 5 215,0  

83 м.Чоп вулиця Берегівська,13 1 3 157,50  

84 м.Чоп вулиця Берегівська,23 1 2 120,0  

85 м.Чоп вулиця Прикордонна,6 1 3 122,20  

86 м.Чоп вулиця Майстерська,5 1 1 24,6  

87 м.Чоп вулиця Майстерська,11 1 1 64,30  

88 м.Чоп проїзд Миру,31 1 4 138,95  

89 м.Чоп проїзд Миру,53 1 3 100,90  
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90 м.Чоп проїзд Миру,5 1 4 184,60  

91 м.Чоп проїзд Миру,10 1 4 158,15  

92 м.Чоп вулиця Миру,40 1 4 135,90  

93 м.Чоп вулиця Головна,14 1 5 224,40  

94 м.Чоп вулиця Головна,16 1 4 225,0  

95 м.Чоп вулиця Головна,18 1 5 219,20  

96 м.Чоп вулиця Головна,30 1 1 50,50  

97 м.Чоп вулиця Головна,35 1 4 153,50  

98 м.Чоп вулиця Головна,50 1 2 98,95  

99 м.Чоп вулиця Берег,9 1 4 142,0  

100 м.Чоп вулиця Берег,29 1 2 114,30  

101 м.Чоп вулиця Берег,58 1 2 77,30  

102 м.Чоп вулиця Приозерна,7 1 2 97,60  

103 м.Чоп вулиця Приозерна,32 1 3 93,60  

104 м.Чоп вулиця Приозерна,34 1 2 103,0  

ВСЬОГО  

 

 

БУДИНКИ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ 

 
№ 

п/п 

Назва нас.пункта Тип вулиці Назва вулиці Кількість сміттєзбиральних 

контейнерів 

1 Соломоново вулиця Тисова  

2 Соломоново вулиця Квітова  

3 Соломоново вулиця Миру  

4 Соломоново вулиця Головна  

5 Соломоново вулиця І.Франка  

6 Соломоново вулиця Спортивна  

7 Соломоново вулиця Перемоги  

8 Соломоново вулиця Першотравнева  

9 Соломоново вулиця Латорицька  

10 Соломоново вулиця Небесної сотні  

11 Соломоново вулиця Сонячна  

12 Соломоново вулиця Шевченка  

13 Соломоново вулиця Демократична  

14 Соломоново вулиця Борканюка  

15 Соломоново вулиця Проектна  

16 Соломоново вулиця Яблунева  

17 Соломоново вулиця Мічурина  

Всього по населеному пункту 438 

1 Червоне вулиця Молодіжна  

2 Червоне вулиця Зелена  

3 Червоне вулиця Шкільна  

4 Червоне вулиця Вербова /парна   

5 Червоне вулиця Вербова /непарна   

6 Червоне вулиця Миру  

7 Червоне вулиця Шевченка  

8 Червоне вулиця Головна  

Всього по населеному пункту 240 

1 Есень вулиця Мала  

2 Есень вулиця Петефі  

3 Есень вулиця Пажіт  

4 Есень вулиця Миру  

5 Есень вулиця Гагаріна  

6 Есень вулиця Доржа Дьєрдь  

7 Есень вулиця Зелена  
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8 Есень вулиця Шосейна  

9 Есень вулиця Салівська  

10 Есень вулиця Шумна  

11 Есень вулиця Насосна  

Всього по населеному пункту 466 

1 Соловка вулиця Есенська  

2 Соловка вулиця Кікень  

3 Соловка вулиця Тиса  

4 Соловка вулиця Залізнична  

5 Соловка вулиця Сечені  

6 Соловка вулиця Адягош  

7 Соловка вулиця Шкільна  

8 Соловка вулиця Прикордонна застава  

Всього по населеному пункту 250 

1 Петрівка вулиця Л.Українки  

2 Петрівка вулиця Шевченка  

3 Петрівка вулиця Залізнична  

4 Петрівка вулиця Гагаріна  

5 Петрівка вулиця Молодіжна  

6 Петрівка вулиця Станційна  

Всього по населеному пункту 130 

1 Тисаашвань вулиця Залізнична  

2 Тисаашвань вулиця Латориця  

3 Тисаашвань вулиця Нова  

4 Тисаашвань вулиця Шандора Петефі  

5 Тисаашвань вулиця Яноша Арань  

6 Тисаашвань вулиця Тиса  

Всього по населеному пункту 225 

1 Тисауйфалу вулиця Вираг  

2 Тисауйфалу вулиця Кошута  

3 Тисауйфалу вулиця Миру  

4 Тисауйфалу вулиця Петефі  

5 Тисауйфалу вулиця Яноша Арань  

Всього по населеному пункту 63 

1 місто Чоп вулиця Берег  

2 місто Чоп вулиця Берегівська  

3 місто Чоп провулок Берегівський  

4 місто Чоп вулиця Богдана Хмельницького  

5 місто Чоп вулиця Вакарова  

6 місто Чоп вулиця Вербова  

7 місто Чоп вулиця Виноградна  

8 місто Чоп вулиця Гагаріна  

9 місто Чоп вулиця Гоголя  

10 місто Чоп провулок Гоголя  

11 місто Чоп вулиця Головна  

12 місто Чоп вулиця Грушевського  

13 місто Чоп вулиця Деповська  

14 місто Чоп вулиця Заводська  

15 місто Чоп вулиця Загородня  

16 місто Чоп вулиця Квітова  

17 місто Чоп вулиця князя Лаборца  

18 місто Чоп вулиця Кошута  

19 місто Чоп вулиця Латорицька  

20 місто Чоп вулиця Лермонтова  

21 місто Чоп вулиця Майстерська  

22 місто Чоп вулиця Маяковського  
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23 місто Чоп вулиця Миру  

24 місто Чоп проїзд Миру  

25 місто Чоп провулок Митний  

26 місто Чоп вулиця Міксата  

27 місто Чоп вулиця Млинна  

28 місто Чоп вулиця Молодіжна  

29 місто Чоп вулиця Московська  

30 місто Чоп вулиця Нефелейч  

31 місто Чоп вулиця Нова  

32 місто Чоп вулиця Новозагородня  

33 місто Чоп вулиця Перемоги  

34 місто Чоп вулиця Петефі  

35 місто Чоп провулок Прикордонний  

36 місто Чоп вулиця Прикордонників  

37 місто Чоп вулиця Приозерна  

38 місто Чоп вулиця Пушкіна  

39 місто Чоп вулиця Садова  

40 місто Чоп вулиця Сечені  

41 місто Чоп вулиця Сонячна  

42 місто Чоп вулиця Темето  

43 місто Чоп вулиця Тисова  

44 місто Чоп вулиця Фізкультурна  

45 місто Чоп вулиця Шевченка  

46 місто Чоп вулиця Шкільна  

Всього по населеному пункту 1050 

 

 

 

 


