
       Додаток 3 до  
               рішення виконавчого комітету  

           від 13 лютого 2019   №  
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
 для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирними будинками в 

місті Чортків 
 
Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значеннях, 
визначених Порядком проведення конкурсу з призначення управителя 
багатоквартирного будинку затвердженого Наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
13.06.2016 року №150. 
 
1.Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: 
- Виконавчий комітет Чортківської міської ради Тернопільська обл., м.Чортків, 
вул. Тараса Шевченка 21. 
 
2. Контактна особа: 
- Воціховський Василь Юліанович, начальник відділу житлово-комунального 
господарства, благоустрою та інфраструктури секретар конкурсної комісії, 
тел.(097)71-29-604,(03552)3-91-19 
jkhchortkiv@ukr.net 
 
3. Перелік багатоквартирних будинків (об’єкт конкурсу), щодо яких оголошено 
конкурс з призначення управителя, їх місцезнаходження та технічні 
характеристики наведено у додатку 2 до рішення виконавчого комітету № ___ 
від 13 лютого 2019 року. 
 
5.Перелік робіт та періодичність їх надання: 
 

№ з/п 
Найменування складових послуги з 

управління багатоквартирним 
будинком 

Періодичність надання 
послуг 

Строки надання 
послуг 

1.Утримання спільного майна багатоквартирного будинку  та прибудинкової  території 
1) Прибирання прибудинкової території 2 рази на тиждень протягом року 

2) Прибирання сходових кліток 
2 рази на тиждень,з них: 

1 раз – сухе,1 раз – 
вологе 

протягом року 

3) Прибирання підвалу, технічних поверхів 
та покрівлі 2 рази на рік березень, 

листопад 

4) 
  

Технічне обслуговування 
внутрішньобудинкових систем холодного 

водопостачання, водовідведення, 
зливової каналізації 

1 раз на 6 місяців протягом року 



5) Дератизація 2 рази на рік березень, 
жовтень 

6) Дезінсекція 2 рази на місяць з травня по 
вересень 

7) Обслуговування димових та 
вентиляційних каналів 

димових каналів -2 рази 
на рік;вентиляційних 
каналів – 1 раз на рік 

протягом року 

8) 

Технічне обслуговування мереж 
електропостачання та 

електрообладнання, а також інших 
внутрішньобудинковихінженерних 

систем (у разі  їх наявності) 

  
1 раз на 6 місяців 

  
протягом року 

9) 

Прибирання  снігу, посипання частини 
прибудинкової території, призначеноїдля 

проходу та проїзду, протиожеледними 
сумішами 

за необхідності у зимовий період 

2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку 

1) 

Поточний ремонт конструктивних 
елементів, внутрішньобудинкових 
систем холодного водопостачання, 

водовідведеннята зливової каналізації і 
технічних пристроїв будинків та 

елементів зовнішнього упорядження, що 
розміщені на закріпленій 

вустановленому порядку прибудинковій 
території (в тому числі спортивних, 

дитячих та інших майданчиків) 

а) згідно технічного 
регламенту 1 раз  рік 

  
б) у випадку виникнення 

аварійної ситуації 

до 01 вересня 
  
  

негайно 

2) 

Поточний ремонт мереж 
електропостачання та 

електрообладнання,  а також інших 
внутрішньо будинкових інженерних 

систем (у разі їх наявності) 

а) згідно технічного 
регламенту 1 раз нарік 
б) у випадку аварійної 

ситуації 

до 01 вересня 
  

негайно 

 
6. Перелік документів, які подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання: 

- заява, в якій зазначають: фізичні особи-підприємці-прізвище, ім'я, по 
батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер 
паспорту(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили 
про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право 
здійснювати платежі за серією та номером паспорта); юридичні особи-повне 
найменування, код за ЄДРПОУ. 

- витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців або копія свідоцтва про державну реєстрацію, 
засвідчена у встановленому порядку; 

- копія довідки із статуту, що підтверджує відкриття відповідних видів 
діяльності, засвідчена відповідно до законодавства; 

- копія статуту або іншого установчого документа, засвідченого 
відповідно до законодавства; 

- копія балансового звіту за останній звітній період; 



- довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості 
по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій; 

- довідка довільної форми, що містить інформацію про матеріально-
технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, 
приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні 
підприємства/підприємця, тощо); 

- довідка довільної форми, що містить інформацію про наявність 
персоналу, його кваліфікацію та досвід роботи, у тому числі стаж роботи в 
учасника конкурсу; 

- довідка довільної форми, що містить інформацію про досвід роботи з 
надання послуг у сфері житлово-комунального господарства; 

- розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний 
багатоквартирний будинок. Ціна на послугу має складатися з витрат на 
утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та 
прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг 
стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. 
загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу; 

- інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять 
відомості про рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, 
дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо). 

Документи подаються в оригіналі або належним чином засвідчених 
копіях. 

 
7.Критерії оцінки конкурсних пропозицій: 

- ціна послуг – максимально 35 балів (чим нижча ціна послуги тим 
більший бал);  

- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою 
(наявність вантажного бортового автомобілю та автомобіля для чергової 
бригади) – максимально 15 балів; 

- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до 
професій працівників та має необхідні знання та досвід (з урахуванням 
пропозицій щодо залучення співвиконавців) – максимально 15 балів;  

- фінансова спроможність учасника конкурсу – 15 балів; 
- наявність досвіду роботи з надання послуги у сфері житлово-

комунального господарства – максимально 20 балів. 
 

8. Дата огляду об’єктів конкурсу 26 березня 2019 року. 
 

9.Вимоги до конкурсних пропозицій:  
Конкурсна пропозиція подається конкурсній комісії у запечатаному конверті, на 
якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та 
учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери 
телефонів учасника конкурсу. 
Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується 
уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за 



наявності) з позначенням кількості сторінок. Реєстр документів є складовою 
конкурсної пропозиції. 
 
10.Способи, місце та кінцевий строк надання конкурсних пропозицій: 

-спосіб: особисто або поштою; 
-місце: вул. Тараса Шевченка 21, м.Чортків, Тернопільської обл., 48500; 
-кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: 20 березня 2019 року. 
Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення 

строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу. 
Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію 

або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій. 
Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі 

обліку. 
Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції та 

порядковий номер реєстрації пропозиції 
 

11.Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями 
Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 11-00 

год. 00 хв. 21 березня  2019  року за адресою: Тернопільска область, м. Чортків, 
вул. Шевченка, буд.21, зал засідань Чортківської міської ради (6 кабінет). 

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за 
відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди. 

Усі рішення конкурсної комісії приймаються на засіданні у присутності не 
менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю 
голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови 
конкурсної комісії. 

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується 
усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні. 
 
12.Визначення переможця конкурсу та укладення договору 

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що набрав максимальну 
кількість балів щодо об’єкта конкурсу. 

У разі якщо у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не 
була відхилена, він оголошується переможцем конкурсу. 

Договір про надання послуги за кожним багатоквартирним будинком, що 
входив в об’єкт конкурсу, строком на один рік від імені співвласників 
багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа виконавчого органу 
місцевої ради, за рішенням якого призначається управитель. 

 

Заступник міського голови з питань 
Діяльності виконавчих органів ради      О. З. НЕДОКУС 


