
Технічні та цінові вимоги до постачальника послуг з вивезення сміття 
 
 

Постачальник послуг з вивезення сміття для забезпечення високої якості та надійності 
надання послуг повинен: 

- мати усіма необхідними дозволами, ліцензіями, сертифікатами на послуги, та 
самостійно нести всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів та інше; 

- підтвердити наявність спроможності здійснювати захоронення сміття та твердих 
побутових  відходів одним із способів наведених нижче: 

- у разі наявності на балансі (в управлінні або іншій формі користування) 
сміттєзвалища: оригіналом свідоцтва про право власності або оригіналом договору оренди, 
або оригіналом іншого документу, який доводить перебування на балансі (в управлінні або 
іншій формі користування) сміттєзвалища. Зазначений Договір оренди сміттєзвалища та 
інший документ, який доводить перебування на балансі сміттєзвалища, повинні діяти 
протягом 2021 року (строк надання послуг, які є предметом закупівлі); 

- у разі відсутності на балансі сміттєзвалища надати оригінал договору, на 
утилізацію сміття та твердих побутових відходів, що діє на період надання послуг, або 
договір з організацією, що має ліцензію на захоронення відходів. 

- мати власні або орендовані транспортні засоби (автомобілі-сміттєвози) для 
вивезення ТПВ у кількості не менше двох одиниць.  

- мати власний або орендований малогабаритний самоскид (вантажопідйомністю 
до 5 т) з габаритами, які не перевищують 6,50 метрів у довжину та 2,50 метрів у ширину 
для вивезення великогабаритних ТПВ з важкодоступних місць; 

- у разі використання в своїй діяльності орендованих транспортних засобів 
необхідно  надати копію договору оренди, який дійсний на весь період надання послуг; 

- підтвердити наявність спеціалізованого транспорту: марка, тип, реєстраційний 
номер, габаритні розміри (довжина, ширина, висота), вантажопідйомність кожної одиниці 
транспорту; для сміттєвозів додатково інформація про марку, модель обладнання та тип 
завантаження. 

- підтвердити державну реєстрацію транспортних засобів на спеціально обладнані 
транспортні засоби 

- надати копії особистих медичних книжок та медичних карток на кожного водія. 
 

Послуги повинні бути якісними та надаватись відповідно до встановлених стандартів, 
норм і правил з додержанням Законів України “Про відходи”, “Про благоустрій населених 
пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, та доповнень до них, 
Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених 
наказом Міністерства охорони здоров’я України 17.03.2011 №145, Наказу Міністерства з 
питань житлово-комунального господарства №176 від 07.06.2010 р. «Про затвердження 
Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації 
побутових відходів» та інших нормативно-технічних документів, Державних стандартів 
України з організації робіт на вулицях та дорогах. 

 
Ціна Договору залежить від об’єму та графіку надаваних послуг, враховуючи оплату 

праці робочих Виконавця, амортизації спеціалізованого транспорту та витрат на пальне 
транспортних засобів. 

 
Ціна Договору може змінювати у разі зміни норм витрат Виконавця на виконання 

послуг по вивезенню сміття по Договору, у тому числі при проведенні державної індексації 
доходів населення, інших заходів, що викликають зміну суми витрат на утримання 
Виконавця, вартість послуг з вивезення сміття Договору змінюється Сторонами на основі 
наданого Виконавцем письмового повідомлення Замовнику шляхом підписання Сторонами 
нового Розрахунку до цього Договору. 



Підписання Замовником нового Розрахунку до Договору за новими тарифами є 
достатньою підставою для залишення Договору в силі. Замовник здійснює оплату послуг 
Виконавця за новими тарифами з дня їх затвердження Сторонами. 

 
 
 

 


