
 
 
 
 
Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 
вивезення побутових відходів на території міста Запоріжжя 

 

З метою впорядкування та належної організації діяльності 

поводження з побутовими відходами в місті Запоріжжі, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

відходи», постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. №1173 

«Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», постановою 

Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 «Про затвердження Правил 

надання послуг з поводження з побутовими відходами», виконавчий комітет 

Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Провести конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів на території міста Запоріжжя, у строк до 31 жовтня 2019 

року. 

2. Утворити конкурсну комісію з визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів на території міста Запоріжжя (далі-Конкурсна 

комісія) та затвердити її персональний склад. 

3. Виготовити конкурсну документацію для проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 

міста Запоріжжя. 

3.1. Створити робочу групу з виготовлення конкурсної документації 

для проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів у місті Запоріжжі та затвердити її персональний склад. 

3.2. Керівникам виконавчих органів міської ради та комунальних 

підприємств Запорізької міської ради  надати до виконавчого комітету 

Запорізької міської ради інформацією, необхідну для виготовлення 

конкурсної документації по проведенню конкурсу з визначення виконавця 

послуг з вивезення побутових відходів на території міста Запоріжжя, у 

строки, встановлені відповідними запитами.  

4. Визначити, що межами території, на якій будуть надаватися послуги 

з вивезення побутових відходів за результатами конкурсу є загальна 

територія м. Запоріжжя. 

5. Доручити Заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бородаю О.М., та управлінню внутрішньої 

політики, преси та інформації опублікувати в офіційних друкованих засобах 

масової інформації оголошення про проведення конкурсу,  не пізніше ніж за 

30 календарних днів до початку конкурсу.  

6. Конкурсній комісії забезпечити прийом, розгляд та оцінку 

конкурсних пропозицій учасників у порядку та строки визначені чинним 

законодавством України. Рішення конкурсної комісії щодо визначення 

переможця, оформлене протоколом, протягом не більш одного робочого дня 

https://zp.gov.ua/uk/organizations/item/83/upravlinnya-vnutrishnoi-politiki-presi-ta-informacii-zaporizkoi-miskoi-radi
https://zp.gov.ua/uk/organizations/item/83/upravlinnya-vnutrishnoi-politiki-presi-ta-informacii-zaporizkoi-miskoi-radi


з дня проведення конкурсу надати виконавчому комітету для вирішення 

питання введення його в дію.  

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського Голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бородая О.М.  

 

Міський голова         В.В. Буряк 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого  
Комітету міської ради 
_____________№ _____ 

 
СКЛАД 

конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 
відходів на території міста Запоріжжя 

 
Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради  

Бородай О.М. - Голова 
комісії 

Директор департаменту  
з управління житлово-комунальним  
господарством Запорізької міської ради  
 

Польовий С.Я.- 
Заступник голови комісії 

 Члени комісії: 
- Заступник директора департаменту 
інфраструктури та благоустрою Запорізької 
міської ради 

 
Хоцький В.І.  

- Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
правової допомоги та судової роботи управління з 
питань правового забезпечення діяльності міської 
ради та її виконавчих органів департаменту 
правового забезпечення Запорізької міської ради  

 
 
Алипова М.В. 

- Начальника відділу житлово-комунальних 
послуг департаменту  
з управління житлово-комунальним  
господарством Запорізької міської ради 

 
Лазарчук О.Л. 

- Начальник відділу з питань ціноутворення 
департаменту економічного розвитку Запорізької 
міської ради   

 
Кузнецова В.А. 

- Головний фахівець з охорони навколишнього 
середовища Концерну «Міські теплові мережі» 

 
Четвєріков П.М. 

- Провідний інженер сектору благоустрою 
прибудинкових територій Комунального 
підприємства «Запоріжремсервіс» 

 
Манойленко Н.Ж. 

- Провідний інженер групи охорони 
навколишнього середовища Комунального 
підприємства «Водоканал» 

 
Малигін М.Г. 

- Директор департаменту фінансової та бюджетної 
політики Запорізької міської ради 

 
Вагіс О.А. 
 

- Начальник управління з питань екологічної 
безпеки Запорізької міської ради 

 
Золотарьов Г.А. 

- Начальник відділу безпеки середовища 
життєдіяльності управління державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства 
Головного управління Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області (за згодою) 

  
 
Колеров О.І. 

 
Директор  департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством  
Запорізької міської ради      С.Я.Польовий 
 
Керуючий справами  
виконкому ради        Р.А.Омельянович 

https://zp.gov.ua/uk/organizations/item/17/departament-finansovoi-ta-byudzhetnoi-politiki-zaporizkoi-miskoi-radi
https://zp.gov.ua/uk/organizations/item/17/departament-finansovoi-ta-byudzhetnoi-politiki-zaporizkoi-miskoi-radi
https://zp.gov.ua/uk/organizations/item/53/upravlinnya-z-pitan-ekologichnoi-bezpeki-zaporizkoi-miskoi-radi
https://zp.gov.ua/uk/organizations/item/53/upravlinnya-z-pitan-ekologichnoi-bezpeki-zaporizkoi-miskoi-radi


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого  
Комітету міської ради 
_____________№ _____ 

 
СКЛАД 

робочої групи з виготовлення конкурсної  документації для проведення 
конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на 

території міста Запоріжжя 
 

Директор департаменту  
з управління житлово-комунальним  
господарством Запорізької міської 
ради  
 

Польовий С.Я._- Голова робочої 
групи 

Заступник директора департаменту  
з управління житлово-комунальним  
господарством Запорізької міської 
ради  
 

Матказіна О.О. - Заступник голови 
робочої групи 

 Члени робочої групи: 
- Начальник відділу житлово-
комунальних послуг департаменту  
з управління житлово-комунальним  
господарством Запорізької міської 
ради   

 
Лазарчук О.Л. 

- Головний спеціаліст-юрисконсульт 
відділу правової допомоги та судової 
роботи управління з питань 
правового забезпечення діяльності 
міської ради та її виконавчих органів 
депаратаменту правового 
забезпечення Запорізької міської 
ради  

 
 
 
Алипова М.В. 

- Начальник сектору сприяння 
розвитку сфери надання послуг з 
управління будинками департаменту  
з управління житлово-комунальним  
господарством Запорізької міської 
ради   

 
Чумак О.О. 

- Завідувач сектору правового 
забезпечення департаменту з 
управління житлово-комунальним 
господарством Запорізької міської 
ради 

 
Бочаров А.В. 

- Начальник відділу з питань 
ціноутворення департаменту 
економічного розвитку Запорізької 
міської ради   

 
Кузнецова В.А. 

- Заступник директора департаменту 
інфраструктури та благоустрою 
Запорізької міської ради 

 
Хоцький В.І. 

 

Директор  департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством  
Запорізької міської ради      С.Я.Польовий 
 

 
Керуючий справами  
виконкому ради        Р.А.Омельянович 

 


