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1. Вивезення твердих побутових відходів з
території Національного заповідника
«Хортиця» (о. Хортиця) відповідно до
наступної дислокації:
2. Вивезення відходів здійснюється в таких
орієнтовних обсягах:
На період з 01.01.2021 по 31.03.2021:
№
Адреса Кількість контейнерів
Загальна кількість контейнерів
1.
вул. Старого редуту, 9 (музей)
2 (об’ємом 1,1)
7 (об’ємом 1,1)
4 (об’ємом 0,75)
2.
вул. Старого редуту, 9 (автостоянка
біля музею) 1 (об’ємом 1,1)
3.
вул. Старого редуту, 10, Історикокультурний комплекс «Запорозька Січ»
3 (об’ємом 1,1)
4.
біля балки «У перевоза», по вул.
Будинку відпочинку (автостоянка біля
комплексу Славутич А)
1 (об’ємом
0,75)
5.
вул. Будинку відпочинку, 16
(автостоянка біля туристичного пляжу)
1 (об’ємом 0,75)
6.
вул. Заповідна, 15 (підрозділ кінної
міліції) 1 (об’ємом 1,1)
7.
вул. Січ, 1 Б (район біля шлагбауму
між базами ЗТМК і ЗФЗ)
1 (об’ємом
0,75)

Вартість закупівлі визначено
враховуючи вартість попередньої
закупівлі послуг з поводження з
твердими побутовими відходами
(вивезення та захоронення у 2020 році ,
з урахуванням розміру бюджетних
видатків, передбачених кошторисом на
утримання Національного заповідника
«Хортиця».

8.
вул. Будинку відпочинку, 29А
(Козацьке подвір'я Корчма) 1
(об’ємом 0,75)
На період з 01.04.2021:
№
Адреса Кількість контейнерів
Загальна кількість контейнерів
1.
вул. Старого редуту, 9 (музей)
2 (об’ємом 1,1)
12 (об’ємом 1,1)
4 (об’ємом 0,75)
2
вул. Старого редуту, 9 (автостоянка
біля музею) 3 (об’ємом 1,1)
3
вул. Старого редуту, 10, Історикокультурний комплекс «Запорозька Січ»
6 (об’ємом 1,1)
4.
біля балки «У перевоза», по вул.
Будинку відпочинку (автостоянка біля
комплексу Славутич А)
1 (об’ємом
0,75)
5
вул. Будинку відпочинку, 16
(автостоянка біля туристичного пляжу)
1 (об’ємом 0,75)
6
вул. Заповідна, 15 (підрозділ кінної
міліції) 1 (об’ємом 1,1)
7
вул. Січ, 1 Б (район біля шлагбауму
між базами ЗТМК і ЗФЗ)
1 (об’ємом
0,75)
8.
вул. Будинку відпочинку, 29 А
(Козацьке подвір'я Корчма) 1
(об’ємом 0,75)
На період з 01.10.2021:
№
Адреса Кількість контейнерів
Загальна кількість контейнерів
1
вул. Старого редуту, 9 (музей)
2 (об’ємом 1,1)
7 (об’ємом 1,1)
4 (об’ємом 0,75)

2
вул. Старого редуту, 9 (автостоянка
біля музею) 1 (об’ємом 1,1)
3
вул. Старого редуту, 10, Історикокультурний комплекс «Запорозька Січ»
3 (об’ємом 1,1)
4
біля балки «У перевоза», по вул.
Будинку відпочинку (автостоянка біля
комплексу Славутич А)
1 (об’ємом
0,75)
5
вул. Будинку відпочинку, 16
(автостоянка біля туристичного пляжу)
1 (об’ємом 0,75)
6
вул. Заповідна, 15 (підрозділ кінної
міліції) 1 (об’ємом 1,1)
7
вул. Січ, 1 Б (район біля шлагбауму
між базами ЗТМК і ЗФЗ)
1 (об’ємом
0,75)
8
вул. Будинку відпочинку, 29А
(Козацьке подвір'я Корчма) 2
(об’ємом 0,75)
3. Для вивозу сміття необхідні машини з
боковим завантаженням;
4. Загальна кількість баків, які є власністю
Замовника – 16, з них:
- 12 баків з боковим завантаженням
об’ємом 1,1 м³;
- 4 бака з боковим завантаженням об’ємом
0,75 м³.
5. Вивезення твердих побутових відходів
здійснюється за наступним графіком:
5.1. В період з 01.01.2021 по 31.03.2021
один раз на тиждень (вівторок) з 9.00 до
13.00 годин;
5.2. В період з 01.04.2021 по 30.09.2021
видалення побутових відходів проводити 2
рази на тиждень (вівторок, п’ятниця) з 9.00
до 13.00 годин;

5.3. В період з 01.10.2021 по 31.12.2021
один раз на тиждень (вівторок) з 9.00 до
13.00 годин;
5.4. У період проведення масових заходів
на території НЗ «Хортиця» вивезення
твердих побутових відходів здійснювати за
окремими заявками Замовника протягом
трьох днів з дати отримання заявки, з 9.30
до 15.00 години.
6. Вивезення відходів повинно
здійснюватися спеціальним
автотранспортом Виконавця, з
додержанням таких вимог:
- завантаження відходів з контейнерів
Замовника у автомобіль здійснювати
персоналом Виконавця;
- під час завантаження відходів з
контейнерів у автомобіль слідкувати за
повним завантаженням відходів, без
залишення їх у контейнері;
- запобігати будь-якому пошкодженню
контейнерів;
- після збирання сміття прибирання
просипів.

