
IrIфорпrаlцiя про техобгруrrтуI}аIIIIя з [IадаIIIIя послуг по прlrбираrrrrrtl вУЛI,IIцI>

N{.ПрI,IлукIr.

LIадаiлня посJIуги повиI]IIе здiйсtllов;rгися по дiлянках вулиrIi ltpITBcbltoi ( вiд в'Iзду в N4icTo :]i

стороFIи м, Нiх<ин ( з кffослiдноТ>) ло вулицi Перемоги), загальна площа якоТ становить 11З,6

тис.м' та вклIоrIае в себе плош{i зеленоi зоIlи, прибарлrорноi зони, дiлялtоIс бiля автобус[Iих
зупинок, зони паркування аIrтомобiлiв, L{ентральна rIастина MicTa (охоплlоючи тери,горii
вулиць Земськоi, LIезалехсностi, I.Скоропадського, 1 Травня, ВокзальноТ, КостянтинiвськоТ),
мiкрорайонах <Рокитний),<t В/м 12>, << 27З квартал > ( в постiйному прибираннi), плоrца
TpoTyapiB та прибирання паlэкiв, I_{ентральноI площi, площi Iосафа Бслгородського, Лiтописltя
* заI,ilльIIоIо плошею 151,3 тис. м2 (з дотриN{анням рекомендацiйних норм часу та
обслуговування для робiтлIикiв та виробниLIого персоналу при виконаrrrri робiт з санiтарного

утримання та обслугоlзувапIIя територiй, затверджеЕIих IlaKrBoM MiHicTepcTBa працi Til
соrliалr,IrоТ полiтики Уrсраiни вiд 11.05.2004 Nb 105, якими виз}Iачено, що Ita пJIоlду
обс"lrугоtзуваl,IIIя до 5 тис.м2 гlеобхiдtlо задiIовати 1 працiвrrика).

Пос.ltуга з прибираIlня ,га пiдмiтання вулиць здiйсrпоеться працiвниками, яltсi забезпо.IуIо,I,ь

прибирання вулиць, в T.LI. парIсiв, Ifептральноi плоrтдi, площi Iосафа Бс;lгородськоI,о,
Лiтописця, утриIиання об'сктiв благоустроIо - контейперних tчtайдан.Iикiв по п,titсроlэайtоlтах

<Мя,шtо-дослiдний>, кL{ентрпальгtий), кЗаулаiвський>, <Раtситний>, <Плисlсуltilзськиl1>>, <J]/M

12,\J >>, к27З rcBapTaJI), коI]тейнерiв, зупинкових комплеlссiв.
Санi,гарпе утримаrIIIя та обслуговуваI]I{я територiй вклIочас t;аступrti заходLI: гti.г{плiтаrttttlt

сrriгу, зi збираrIлLяtп,t снiгу в купи, посипаIIня територiй ПСМ пiд час оrкеледицi, сколIоваIIIIrI

JIьоду та очишIеIII{я ,IериторiТ вiд снiгу IIаIIосного походжеFIIIя та JIьоду, зсувапня снiгу,
очиLI1еII]Iя ,геритоlэii вiд ущiльrтеного снiгу сtсреба.llсоtо, перекидання снiгу i сколу на г:tзони та
вiльнi лi:тяrIки територiй, оLIищеIIIIя та caHiTapIra обробrса урп, смi,гтсвих бакiв та п,Iiсttь iх
устаIIовJIеItIlя, пiдмiтаFIIIя територii i збиранлtя смiтгя, траlIспортуванI]я спцiттяt в ycTalIol]Jielle
тчtiсце, оLIищеI]I{я реlлiток зливовоi каналiзацii, прибиранrrя смiттяt з газонiв, змiтанrtя смti,t-г-lI

IIа с]vугу мtехаtIiзованого прибирання, оtIищення територiй вулиtlь MicTa вiдц землi та лисl-rl,

розLIиu{еtlIirI Ka[IaB для стiканtlя талоТ води до лtоlсiв i приймальних колодязiв зливовоi мерелti.
п iдп,tiтаrttt-tt i згрiбат rrrя JII.{стя, тощо.

Послуги з прибиlэiuлl,lrl територiй п,riста (механiзовано) вклIоLIаIоть заходи : oLI1,1IцеIIlIrI

проiжлхсоi LIастиIIи дорiг бirrя борлrорiв вiд панесеIIого rруIIту (змету), оrIиIIIспIIя вуJIиr]ь шiiс,га

вiд сtriгу, зепллi та JIисl,rl сIIецавто,l,раIrспортом;

розсипаII}Iя протиожеJlедIII4х пlа,герiаrriв ]]III(oFlyCl,Lcr{ техгliкоlо для заваIIтажеIlIIrl
переплiт,tiеlttlяt i виванта)Itення сипучих пlатерiа"пiв ;

мехаtIiзоtзitttе збираrtI{я та I]ивезен}Iя в)iJIиLIIIого зп4ету ( збираllня,га I]ивезеlIIIrI сп,ti,t-t,яt з

територiТ дорiг, газоrliв, тро,гуерiв мiс,га з подальшиi\,I вI,IвезеIIIIrlм у вi2lведеttе п,tictle, l]ивсзсllII;I
оIIаJIого ллIс,l,я та I]I{везсIIня вiлходiв) ;

розп,tiltlеl tltя побутовоl,о смiття та змету.
fl.1lirltolзtl в:rр,гiсr,r, пOслуг з гlрI,1бltрirltIIrI ,гtl rriдцпri,гttrrrrrl вуJIлIць cT:lltol}I,I,I,L 5 78З 227 ,00
грн. у T.LI :

- ручне прибирання територiй п,тiста,га об'сктiв благоустроrо -2 475387,00 грн.
- N4еханiзоване оLIиш1еI{ня вулI4ць MicTa - З 307 840,00 грн.

Flа.tа-tlt ttиt( вiддiлу комуIItiльного
гос]lодарс,гва У)ItКГ мiсы<оi ради П.М,Романько


