
 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Дванадцята   сесія сьомого  скликання 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

Про визначення переможця конкурсу на надання послуг  з вивезення побутових 

відходів для мешканців  приватного сектора на території  Обухівської міської 

ради 

 

  
На виконання Програми поводження з твердими побутовими 

відходами на території Обухівської міської  ради Київської області на 2012-
2016 роки, затвердженої рішенням Обухівської міської рад від 29.03.2012 
року № 281-22-УІ, рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради 
№ 303 від 07.06.2016 «Про оголошення   конкурсу   з визначення 
виконавця  послуг  з вивезення    побутових відходів  для мешканців 
приватного  сектора на території Обухівської міської ради та  
затвердження комісії  з вивезення    побутових відходів  для мешканців 
приватного  сектора на території Обухівської міської ради у новому 
складі», відповідно до законів України «Про житлово-комунальні послуги», 
«Про відходи», керуючись пунктом 55 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи протокол 
засідання комісії з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 
відходів для мешканців  приватного сектора на території  Обухівської 
міської ради від 21.07.2016 року та рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, комунального господарства, 
благоустрою та управління комунальною власністю громади 

 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

          1. Визначити переможця конкурсу із вивезення твердих побутових 

відходів для мешканців  приватного сектора на території  Обухівської міської 

ради – Приватне підприємство «Обухівміськвторресурси». 

2. Доручити виконавчому комітету укласти договір про надання послуг із 

вивезення твердих побутових відходів на території  Обухівської міської ради:   

приватної садибної забудови міста Обухів, сіл Таценки та Ленди,  з моменту 

створення  ПП «Обухівміськвторресурси» бази даних абонентів   приватного 

сектора на території  Обухівської міської ради,  не пізніше 01 жовтня 2016року,  

на 15 років . 



3. Рекомендувати Товариству з обмеженою відповідальністю «Міський 

житловий центр» передати Приватному підприємству    

«Обухівміськвторресурси» інформацію про абонентів приватного сектора,  з 

якими укладено договір на  вивезення твердих побутових відходів  до 

01.09.2016 року. 

4. Продовжити за згодою  Товариства з обмеженою відповідальністю «Міський 

житловий центр» дію договору  про надання  послуг з вивезення, утилізації 

твердих побутових відходів приватної садибної  забудови міста Обухова 

(приватного сектора), сіл Таценки та Ленди до моменту  укладення договору із 

новим переможця конкурсу із вивезення твердих побутових відходів для 

мешканців  приватного сектора на території  Обухівської міської ради  не 

пізніше 01 жовтня 2016 року. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Верещака А.М. 

 

 

Міський голова              Левченко О.М. 

 

м. Обухів №  223 -12-УІІ  

від   28.07. 2016року 

вик. Шевченко Л.М  

 


