
ОГОЛОШЕННЯ/ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних 

будинків у місті Конотопі по об’єкту конкурсу №2 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону України «Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», 

наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 13.06.2016 №150 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного 

будинку», рішень виконавчого комітету Конотопської міської ради від 

26.06.2018 №147 «Про організацію проведення конкурсу з призначення 

управителя багатоквартирного будинку в місті Конотопі» та від 30.12.2019 

№238 «Про затвердження конкурсної документації та інші організаційні 

питання проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних 

будинків у місті Конотопі», на підставі протоколу засідання конкурсної 

комісії для проведення конкурсу з призначення управителів 

багатоквартирних будинків в місті Конотопі від 27.02.2020 №3 виконавчий 

комітет Конотопської міської ради повідомляє про проведення конкурсу з 

призначення управителів багатоквартирних будинків у місті Конотопі щодо 

будинків, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління 

багатоквартирним будинком: 

1.Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу. 

1.1.Найменування: Виконавчий комітет Конотопської міської ради. 

1.2.Місцезнаходження: 41600, м.Конотоп, пр.Миру,8. 

2.Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, 

уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: 

Колесников Артем Юрійович – заступник начальника управління 

житлово-комунального господарства Конотопської міської ради, тел. (05447)   

2-51-58. 

Павлюченко Григорій Павлович – заступник начальника управління 

житлово-комунального господарства Конотопської міської ради, тел. (05447)   

2-51-58. 

3.Критерії оцінки конкурсних пропозицій: 

3.1.Критерій 1. Ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання 

багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт 

спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з 

розрахунку на 1м
2
 загальної площі багатоквартирного будинку (основний 

критерій під час оцінювання).  

3.2.Критерій 2. Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-

технічною базою. 

3.3.Критерій 3. Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним 

вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з 

урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців). 

3.4.Критерій 4. Фінансова спроможність учасника конкурсу. 



3.5.Критерій 5. Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері 

житлово-комунального господарства. 

4.Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали 

або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.  

4.1.Для участі в конкурсі його учасники подають заяву, в якій 

зазначають: 

- фізичні особи-підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (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), 

згоду на обробку персональних даних; 

- юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ. 

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті 

щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну 

атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер 

(управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - 

юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження 

професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором 

щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну 

атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер 

(управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - 

фізичної особи - підприємця). 

4.2.Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі 

конкурсних пропозицій, для їх оцінювання: 

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують 

повноваження керівника чи іншої уповноваженої особи учасника конкурсу; 

- засвідчена учасником конкурсу копія статуту чи іншого установчого 

документа відповідно до закону для юридичної особи – учасника конкурсу; 

- оригінал довідки уповноваженого органу Державної фіскальної 

служби, в якому учасник конкурсу перебуває на обліку, про відсутність 

(наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, 

дійсна на час подання пропозицій; 

- оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, що містить 

інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-

технічною базою та підтверджує спроможність учасника виконувати роботи, 

які входять до визначеного конкурсною документацією переліку складових 

послуги з управління багатоквартирним будинком відповідно до підпункту 

3.1 пункту 3 конкурсної документації; 

- розрахунки ціни на послуги з управління на кожен багатоквартирний 

будинок, що входить до об’єкта конкурсу; 

- засвідчені учасником конкурсу копії витягів з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно/свідоцтв про право власності на виробничі, 

адміністративні та інші приміщення учасника конкурсу, та/або копії 



договорів оренди, а/або інші документи, що підтверджують речове право 

учасника конкурсу на дані приміщення; 

- засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів (свідоцтв) 

на транспортні засоби учасника, та/або копії договорів користування 

(оренди), лізингу або інші документи, що підтверджують речове право 

учасника конкурсу на транспортні засоби; 

- засвідчена учасником конкурсу копія штатного розпису та оригінал 

довідки учасника конкурсу довільної форми, яка містить інформацію за 

останній звітний місяць перед опублікуванням інформаційного повідомлення 

про проведення конкурсу стосовно наявності персоналу, що відповідає 

кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і 

досвід у сфері житлово-комунального господарства, з додаванням оригіналів 

письмових згод осіб на обробку персональних даних у разі їх зазначення 

(вказуються дані про кількість штатних працівників, у тому числі тих, хто 

працює на повну ставку, та осіб, які виконують роботи/надають послуги на 

підставі цивільно-правових угод; їх професію, кваліфікацію та досвід роботи;  

- засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта 

господарювання за останній звітний період; 

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують 

наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального 

господарства з додаванням завірених учасником конкурсу копій відповідних 

договорів та первинних документів;  

- оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, яка містить 

інформацію про юридичну та фактичну адресу, засоби зв’язку з керівництвом 

учасника та банківські реквізити учасника конкурсу. 

Відповідно до пункту 5.27 Уніфікованої системи організаційно-

розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-

2003), затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 

№55, відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з  

оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її 

ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватися повинна кожна 

сторінка документа. 

4.3.Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо. 

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок 

ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний 

багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо. 

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену 

належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у 

запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і 

місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) 

учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери 

телефонів учасника конкурсу. 

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується 

уповноваженою особою учасника конкурсу із зазначенням кількості 

сторінок. 



Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною 

документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також 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). 

4.4.Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в 

якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної 

пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться. 

4.5.Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, 

або подані не учасниками конкурсу, не розкриваються і повертаються 

особам, які їх подали. 

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію 

або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання 

конкурсних пропозицій. Внесення змін (доповнень) до конкурсної пропозиції 

здійснюється в такому ж порядку, як і подача конкурсної пропозиції. 

5.Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них: 

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд буде проводитися протягом 

терміну підготовки конкурсних пропозицій, крім святкових і вихідних днів з 

10.00 до 16.00 години. 

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь в огляді об’єктів 

конкурсу, письмово повідомляють про це секретаря конкурсної комісії (за 

його відсутності – іншу особу, уповноважену здійснювати зв’язок з 

учасниками конкурсу) шляхом направлення повідомлення на офіційну 

електронну адресу Конотопської міської ради radakonotop@ukr.net не пізніше 

ніж за два робочі дні до огляду. 

6.Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості 

співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій і про невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку 

розміру плати за ці послуги в разі перерви в їх наданні, ненадання або 

надання не в повному обсязі 

6.1.Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у розрізі за 

кожним об’єктом конкурсу: 
Номер і назва об’єкта конкурсу Сума заборгованості станом на 01.12.2019 року, 

(тис.грн.) 

1. Об’єкт конкурсу № 2  522,3 

Разом 522,3 

6.2.Інформація про 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: 
Номер і назва об’єкта конкурсу Інформація про невиконані зобов’язання щодо надання 

послуг з утримання будинків і споруд 

 та прибудинкових територій за 2018 рік, по яких буде 

проведено перерахунок (тис. грн.) 

1. Об’єкт конкурсу № 2  - 

Разом - 

mailto:radakonotop@ukr.net


Конкурсна документація надається особисто учаснику конкурсу за 

адресою: м.Конотоп, пр.Миру,8, 2 поверх, каб.226 або надсилається УЖКГ 

Конотопської міської ради поштою (електронною поштою) учаснику 

конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви 

про участь у конкурсі, в якій зазначається спосіб надання конкурсної 

документації.  

 

 

Заступник начальника 

управління ЖКГ         Григорій ПАВЛЮЧЕНКО 


