
ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення з 
визначення виконавця послуг з  вивезення побутових відходів на території міста Стрий

(далі – конкурсна комісія)

м. Стрий, вул.Шевченка,71                                        10 год. 00 хв.  05 серпня 2021 року

ЧЛЕНИ  КОНКУРСНОЇ  КОМІСІЇ:

ПРИСУТНІ:
  Дмитришин Микола Степанович – перший заступник  міського голови, голова 

конкурсної комісії;
       Пастущин Ігор Ярославович – начальник управління ЖКГ;
       Фурів Лілія Богданівна - головний спеціаліст відділу транспортної інфраструктури, ТПВ 
та екології управління  ЖКГ, секретар конкурсної комісії;
       Бурак Роксолана Маркіянівна – заступник начальника юридичного відділу виконавчого 
комітету;
       Пагутяк Ігор Степанович - начальник відділу транспортної інфраструктури, ТПВ та 
екології управління  ЖКГ
       Швед Наталія Остапівна - начальник відділу (інспекція) з благоустрою управління  
ЖКГ;
      Чабанович Василь Степанович - начальник Стрийського головного управління 
Держпродспоживслужби

Йосипчук Орест Васильович - голова комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, з питань 
житлової політики та енергозбереження.

ЗАПРОШЕНІ

         Тупий Дмитро Романович – представник ТОВ «Грінера Україна» (довіреність 
представляти інтереси ТОВ «Грінера Україна» по справах  в усіх  органах державної влади 
та органах місцевого самоврядування від 04.08.2021 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вступне слово першого заступника міського голови, голови конкурсної комісії 

М.С.Дмитришина.
2. Інформація секретаря конкурсної комісії Л.Б.Фурів щодо поданих конкурсних 

пропозицій для участі в конкурсі, оголошеного у газеті «Фортуна» від 24.06.2021 
№ 22 (692) 

3. Проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з  вивезення побутових 
відходів на території міста Стрий, оголошеного у газеті «Фортуна» від 24.06.2021 
№ 22 (692) , відкриття конвертів.

          1.Засідання конкурсної комісії відкрив перший заступник міського голови Стрийської 
міської ради М.С.Дмитришин, який запропонував розпочати засідання.

          



Члени конкурсного комітету                                  Результати голосування

Дмитришин Микола Степанович  за
Пастущин Ігор Ярославович                                                        за
Фурів Лілія Богданівна за
Бурак Роксолана Маркіянівна за
Пагутяк Ігор Степанович                                                              за
Швед Наталія Остапівна за
Чабанович Василь Степанович за
Йосипчук Орест Васильович за

Зазначив, що конкурс регламентується Порядком проведення конкурсу на надання 
послуг з вивезення твердих побутових відходів, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 та рішенням виконавчого комітету від 17.06.2021 
№ 183 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення 
побутових відходів на території міста Стрий»        

  Представив присутніх на засіданні конкурсної комісії. На засіданні присутні 8 із 8 
членів конкурсної комісії. Поступила пропозиція проголосувати за порядок денний та 
розпочати засідання конкурсної комісії.

           Члени конкурсного комітету                                  Результати голосування

Дмитришин Микола Степанович  за
Пастущин Ігор Ярославович                                                                  за
Фурів Лілія Богданівна за
Бурак Роксолана Маркіянівна за
Пагутяк Ігор Степанович                                                                       за
Швед Наталія Остапівна за
Чабанович Василь Степанович за
Йосипчук Орест Васильович за

 

Вирішили:  прийняти порядок денний.

          М.С. Дмитришин Надав слово секретарю Фурів Л.Б. щодо ознайомлення  поданих 
конкурсних пропозиц

 2.   Фурів Л.Б. доповіла, що заяви з відповідними додатками для участі в конкурсі 
подали два претенденти:

- Стрийський «МККП» 12.07.2021 року 
- ТОВ «Грінера Україна» 27.07.2021 року,
які зафіксовані у журналі реєстрації.

Проте, станом на 16.00 год 30.07.2021 року Стрийським «МККП» не було подано 
конкурсних пропозицій у відділ транспортної інфраструктури, ТПВ та екології управління 
ЖКГ Стрийської міської ради, тому підприємство не допущено до участі у даному 
конкурсі. Про, що підприємство  повідомлено листом відповідно  до п. 20 Порядку, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173.
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Конверт із конкурсною пропозицією учасника ТОВ «Грінера Україна» (юридична 
адреса: 79008, м.Львів, вул..Староєврейська, буд.22, код ЄДРПОУ 35429502) надійшов до 
закінчення строку їх подання. Документи в обсязі одного конверта, пропечатані з кожної 
сторони. Зауважень щодо цілісності конверта немає.
 Оголосила критерії оцінки конкурсних пропозицій та перелік умов, які були 
передбачені Стрийською міською радою для участі в конкурсі.

М.С.Дмитришин запропонував перейти до питання № 3 порядку денного і 
проголосувати за відкриття конверту з конкурсною пропозицією.

Члени конкурсного комітету                                  Результати голосування

Дмитришин Микола Степанович  за
Пастущин Ігор Ярославович                                                                  за
Фурів Лілія Богданівна за
Бурак Роксолана Маркіянівна за
Пагутяк Ігор Степанович                                                                       за
Швед Наталія Остапівна за
Чабанович Василь Степанович за
Йосипчук Орест Васильович за

Під час розкриття конверту з конкурсною пропозицією членами конкурсної комісії 
перевірено наявність та правильність оформлення документів, передбачених конкурсною 
документацією.

Цінова пропозиція учасника конкурсу на послуги становить:
       - збирання та перевезення побутових відходів – 480,06 грн (чотириста вісімдесят гривень 
06 коп)
      - захоронення побутових відходів – 164,52 грн (сто шістдесят чотири гривні 52 коп)

Конкурсна пропозиція ТОВ «Грінера Україна» відповідає кваліфікаційним вимогам, 
які затверджені у конкурсній документації. 
     М.С.Дмитришин зауважив учаснику конкурсу щодо  сплати податків та зборів до 
бюджету міста Стрий (а саме реєстрації юридичної адреси ТОВ «Грінера Україна» у 
м.Стрий).

  Запропонував шляхом голосування визначити  переможцем конкурсу на виконавця 
послуг з  вивезення побутових відходів на території міста Стрий ТОВ «Грінера Україна» та 
укласти договір терміном на 12 місяців відповідно до визначеного порядку.

Члени конкурсного комітету                                  Результати голосування

Дмитришин Микола Степанович  за
Пастущин Ігор Ярославович                                                                  за
Фурів Лілія Богданівна за
Бурак Роксолана Маркіянівна за
Пагутяк Ігор Степанович                                                                       за
Швед Наталія Остапівна за
Чабанович Василь Степанович за
Йосипчук Орест Васильович за
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ВИРІШИЛИ:

1. Учасник конкурсу відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною 
документацією, конкурсні пропозиції відповідають конкурсній документації по 
визначенню виконавця послуг на збирання та вивезення побутових відходів на 
території міста Стрий. Вважати конкурс з визначення виконавця робіт з надання 
послуг з вивезення  побутових відходів на території міста таким, що відбувся .

2. Визначити переможцем конкурсу з визначення виконавця послуг з  вивезення 
побутових відходів на території міста Стрий ТОВ «Грінера Україна». 

3. Протокол засідання конкурсної комісії подати на затвердження виконавчого 
комітету Стрийської міської ради.

4. Визначити, що термін, на який укладається договір на надання послуг з 
поводження з побутовими відходами (збирання, перевезення та захоронення) на 
території міста Стрий з переможцем конкурсу, у відповідності із пунктом 30 
Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року № 1173, повинен 
становити 12 місяців.

Голова конкурсної комісії
перший заступник міського голови                    ______________ М.С.Дмитиришин  
    

Начальник управління ЖКГ                                        ______________І.Я.Пастущин

Секретар конкурсної комісії
головний спеціаліст відділу
транспортної інфраструктури, ТПВ
та екології управління  ЖКГ                                           _______________  Л.Б.Фурів
 

           Члени конкурсної комісії :
                                                                                                             ______________Р.М. Бурак

                                                _____________Н.О.Швед

                                                  _______________І.С.Пагутяк

_____________В.С.Чабанович

                                                                                                                                     
_____________О.В.Йосипчук
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