
Оголошення про повторне  проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирними
будинками Збаразької міської ради 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:
Виконавчий  комітет  Збаразької  міської  ради  Тернопільської  обл.,  м.  Збараж,  вул.  Богдана

Хмельницького, 4.
2.  Прізвище,  посада  та  номери  контактних  телефонів  осіб,  уповноважених  здійснювати

зв’язок з учасниками конкурсу:
Грещук  Степан  Григорович,  начальник  відділу  житлово-комунального  господарства  та

управління комунальним майном, секретар конкурсної  комісії,  тел.  (097)  4418643,  (03550) 2-13-13,
reginal.roz.zbarag@gmail.com .

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
Для участі у конкурсі учасник повинен надати документи, що підтверджують його відповідність

кваліфікаційним критеріям:
1) ціна  послуги,  що  включає  відповідно  до статті  12  Закону  України  “Про  особливості

здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, зокрема, економічно обґрунтовані витрати
на  утримання  і  проведення  ремонту  спільного  майна  у  багатоквартирному  будинку  та  його
прибудинкової  території,  винагороду управителю з розрахунку на 1 кв.  м. загальної  площі об’єкта
конкурсу  (розрахунок  вартості  надання  послуг  повинен  бути  проведений  за  кожною  складовою
Примірного переліку на кожний багатоквартирний будинок окремо);

2) рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою:
-  надається  перелік  спеціально  обладнаних  транспортних  засобів,  машин,  механізмів,

устаткування,  які  перебувають на  балансі  (в  оренді),  суб’єкта  господарювання  (у  разі  орендованої
матеріально-технічної бази, термін оренди повинен бути не меншим терміну надання послуг);

3) наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та
має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців):

-  надається  довідка  за  підписом керівника  щодо наявності  в  штаті  підприємства  відповідних
спеціалістів адміністративних та виробничих професій. Посади адміністративних професій мають бути
на постійній основі;

- довідка у довільній формі про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, стажу
роботи  у  сфері  житлово-комунального  господарства,  необхідні  знання  та  досвід  (з  урахуванням
договорів щодо залучення співвиконавців);

4) фінансова спроможність учасника конкурсу;
- оригінал  або  нотаріально  засвідчена  копія  довідки  з  обслуговуючого  банку  (банків)  про

відсутність (наявність) заборгованості за кредитами видана банком не раніше десятиденного терміну
від дати розкриття пропозиції;

- належним чином завірену органами копія балансу за останній звітний період,;
- належним чином завірена органом статистики копія звіту про фінансові результати за останній

звітний період (учасник за результатами фінансово-господарської  діяльності має бути прибутковим
згідно із звіту про фінансові результати);

- оригінал  або  нотаріально  завірена  копія  довідки  про  відсутність  заборгованості  по  сплаті
податків та інших загальнообов'язкових платежів (зборів) суб’єкта господарювання;

- для новоствореного підприємства довідка з банку про наявність коштів на рахунку в обсязі, що
не менший заявленої ціни на управління багатоквартирними будинками, що вказані в об’єкті конкурсу
не менше 1 місяця;

5) наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства:
- належним чином засвідчена учасником копія документів,  що підтверджують досвід роботи з

надання  послуг  у  сфері  управління  (обслуговування  та  утримання  будинків  та  прибудинкових
територій),  за  обсягами  обслуговування  не  менше  50% від  загальної  площі  будинків,  вказаних  у
об’єкті,  на який претендує конкурсант (відомості про досвід роботи (власний та/або засновників) у
сфері надання житлово-комунальних послуг з визначенням кількості років, місяців досвіду роботи та з
обов’язковим наданням копій підтверджуючих документів (договорів, рішень тощо)).

Учасник конкурсу має право крім передбачених конкурсною документацією подавати у складі
конкурсної  пропозиції  інші документи,  що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері
житлово-комунального  господарства,  рівень  кваліфікації,  знання  та  досвід  персоналу  (нагороди,
дипломи,  свідоцтва,  сертифікати,  рекомендації  тощо),  що  не  суперечить  наказу  Міністерства
регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України  “Про
затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку”
від 13.06.2016 року № 150.

Якщо кваліфікаційна частина конкурсної пропозиції не містить документів, які підтверджують
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відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, або якщо ці документи не запевняють організатора
конкурсу у тому, що учасник має необхідну кваліфікацію відповідно до усіх кваліфікаційних критеріїв
і здатен виконати замовлення згідно з умовами конкурсної документації, така конкурсна пропозиція
відхиляється.

Усі  конкурсні  пропозиції,  які  відповідають  установленим  кваліфікаційним  критеріям,  та  за
відсутності інших, передбачених законодавством та цією конкурсною документацією, підстав для їх
відхилення, допускаються до оцінки.

4.  Вимоги  до  конкурсних  пропозицій  та  перелік  документів,  оригінали  або  копії  яких
подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання: 

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.

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  статистики,  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.
5. Дата огляду об’єктів конкурсу;
У вихідні, святкові та неробочі дні огляд не проводиться. Учасник конкурсу, що бажають взяти

участь у огляді об’єкту конкурсу, письмово повідомляють про це осіб, уповноважених здійснювати
зв’язок з учасниками конкурсу не пізніше як за день до огляду.

6. Інформація про:
наявність  та загальний обсяг заборгованості  співвласників за послуги з утримання будинків і

споруд та прибудинкових територій – 89 тис. грн. станом на 01.05.21 року;
невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання

будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в
повному обсязі відсутні.

Кінцевий  строк  подання  конкурсних  пропозицій  не  може  бути  менше
тридцяти календарних днів з дати опублікування в друкованому  засобі масової
інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.



З рішеннями виконавчого комітету міської ради від 28.05.2021р. № 116, від 30.07.2021 № 217
можна  ознайомитися  на  офіційному  веб-сайті  міської  ради  за  електронною
адресою: https://www.zbarazh-rada.gov.ua/ , в розділі “Документи”.
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