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І. Загальні положення
1
2
1. Терміни, які вживаються в конкурсній документації
Документація конкурсних торгів розроблена відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (далі – Закон), Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Мінрегіону від 13.06.2016 року № 150 (далі – Порядок) (із змінами від 13.08.2018р. № 211) та рішення виконавчого комітету від 05.04.2019 року № 90 «Про проведення конкурсу з призначення управителя з управління багатоквартирним будинком в місті Борислав» 

Терміни, які використовуються в цій конкурсній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом та Порядком.
2. Інформація про організатора конкурсу:

- повне найменування:
Виконавчий комітет Бориславської міської ради Львівської області.
- місце-знаходження:
82300, Львівська обл , м. Борислав, вул. Шевченка, 42
- прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:
Садлівський Роман Станіславович – голова конкурсної комісії, заступник міського голови.
Адреса: 82300, Львівська обл , м. Борислав, вул. Шевченка, 42
тел. (03248) 5-21-51

Левицький Олег Любомирович – заступник голови конкурсної комісії, начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради, Львівської області.
Адреса: 82300, Львівська обл , м. Борислав, вул. Шевченка, 42
тел. (03248) 5-43-64

Герич Олена Євгеніївна – секретар конкурсної комісії, спеціаліст 1 категорії управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради, Львівської області
Адреса: 82300, Львівська обл , м. Борислав, вул. Шевченка, 42
тел. (03248) 5-26-56.
e-mail: vzhkgb@gmail.com
3. Порядок одержання конкурсної докуметації
Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом 3 робочий днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.
Розділ ІІ. Примірний перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком
1. Примірний перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком 
Примірний перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком:
1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі:
1.1. прибирання прибудинкової території;
1.2. прибирання сходових кліток;
1.3. прибирання підвалу, технічних поверхів;
1.4. технічне обслуговування ліфтів;
1.5. технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем вразі укладення колективного договору про надання комунальної послуги з виконавцем цієї послуги від імені усіх співвласників багатоквартирного будинку:
- холодного водопостачання
- водовідведення
- теплопостачання;
1.6. технічне обслуговування зливової каналізації;
1.7. дератизація;
1.8. дезінсекція;
1.9. обслуговування димових та вентиляційних каналів;
1.10. технічне обслуговування мереж;
1.11 прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.
2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:
2.1. поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем вразі укладення колективного договору про надання комунальної послуги з виконавцем цієї послуги від імені усіх співвласників багатоквартирного будинку: холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території;
2.2. поточний ремонт електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних мереж (у разі їх наявності);
2.3. поточний ремонт ліфтів.
3. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:
3.1. освітлення місця загального користування і підвалів та підкачування води;
3.2. Енергопостачання ліфтів.
4. Винагорода управителю.
Розділ ІІІ. Вимоги щодо якості послуги (перелік робіт та періодичність їх надання) з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила.
1. Вимоги щодо якості послуги (перелік робіт та періодичність їх надання) з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила
До учасників конкурсу висуваються вимоги згідно з Законом України від 09.06.2018р. №2189-VІІІ «Про житлово-комунальні послуги», зі змінами, 
Правилами управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02.02.2009р.       № 13, 
Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005р.            № 76,  
Примірним переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004р.  № 150. 
Переліком робіт та періодичністю їх надання зазначеному в Додатку 3.
Розділ ІV. Найменування об’єкта конкурсу чи перелік об’єктів конкурсу
1. Найменування об'єкту конкурсу 
Обєкти конкурсу наведено у Додатку 1. 

2. Склад об’єкту конкурсу.
Об’єктами конкурсу є групи будинків.  
До складу об’єктів входить 299 багатоквартирних будинків, повний перелік яких наведено у Додатку 1. 
Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта конкурсу окремо.
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.
Розділ V. Технічна характеристика кожного об’єкта конкурсу

Технічна характеристика кожного багатоквартирного будинку об’єкта конкурсу за показниками наведена в Додатку 2.
Розділ VІ. Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій.
1. Критерії оцінки конкурсних пропозицій.
Критеріями оцінки конкурсних пропозицій є:
1) ціна послуги, що включає відповідно до ст. 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 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку;
2) рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;
3) наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
4) фінансова спроможність учасника конкурсу;
5) наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.
2. Методика оцінки конкурсних пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію 
Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненнями їх пропозицій.
Конкурсні пропозиції, які не було відхилено, оцінюються конкурсною комісією окремо щодо кожного об'єкта конкурсу.
Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, що визначається організатором конкурсу. При цьому максимальна сума балів дорівнює 100 балам.
Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що становить 35 балів.
Оскільки об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом визначення середнього математичного значення кількості балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. 
Усі рішення конкурсної комісії приймаються на засідання 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, які брали участь у голосуванні.
Переможець визначається щодо кожного об’єкта конкурсу окремо. Переможцем визначається учасник, який набрав максимальну кількість балів щодо об’єкта конкурсу.
Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією не пізніше 10 календарних днів з моменту розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
1. Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів
Розрахунок кількості балів здійснюється за кожним критерієм окремо.
Розрахунок кількості балів за критерієм «Ціна послуги».
Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги. Максимальна кількість балів за даним критерієм за кожним будинком не повинна перевищувати 35 балів.
Оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком, з урахуванням третього розряду дробової частини, за формулою:
Б (ціна) = (Б1 + Б2 + Б3 + ….. + Бn) / Кб
де Б (ціна) - загальна кількість балів учасника за критерієм «Ціна послуги»;
Бn (Б1, Б2, Б3…) - кількість балів за критерієм «Ціна послуги» щодо кожного багатоквартирного будинку окремо;
Кб – кількість будинків в об’єкті конкурсу.
Бn визначається наступним чином: учаснику, ціна якого найвигідніша (найменша) надається максимальна кількість балів 35. 
Кількість балів для решти конкурсних пропозицій щодо багатоквартирного будинку, кількість балів для якого обраховується, визначається за формулою:
Бал(n учасника) = Ціна(мін.) : Ціна (n учасника)· 35
Де: Бал(n учасника) – кількість балів, що отримує n учасник;
Ціна(мін) - найнижча ціна послуги для цього будинку, з запропонованих учасниками, грн.;
Ціна(n учасника) – ціна послуги для цього ж будинку, запропонована n учасником, грн.

Розрахунок кількості балів за критерієм «Рівень забезпеченості матеріально-технічною базою».
Максимальна кількість балів за критерієм складає 15 балів.
а) наявність матеріально-технічної бази (від 0 до 5 балів);
б) наявність одиниць власної або орендованої спеціалізованої техніки та обладнання за функціональним призначенням, інструментів та інвентарю, які будуть залучатись для обслуговування будинку (від 1 до 10 балів);
Оцінка виставляється в комплексі за всіма показниками. 
При оцінюванні перевага надається власникам спеціалізованої техніки та обладнання, інструментів. Також враховується чи у справному стані вони.
Розрахунок кількості балів за критерієм «Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід ».
Максимальна кількість балів за критерієм складає 15 балів.
а) кількість працівників (штатний розпис усіх працівників за професіями, або перелік найманих працівників або по цивільно-правовій угоді) (від 1 до 5 балів);
б) кваліфікація персоналу (від 1 до 6 балів; при наявності працівника який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії менеджер (управитель) житлового будинку – 6 балів); 
в) досвід роботи персоналу за професією (від 1 до 4 балів)
до 1 року – 1 бал;
від 1-2 роки – 2 бали;
більше 2 років – 4 бали. Загальний бал визначається методом середнього арифметичного за кількістю працівників.
Оцінка виставляється в комплексі за всіма показниками. 
Розрахунок кількості балів за критерієм «Фінансова спроможність».
Максимальна кількість балів за критерієм складає 15 балів.
а) стан виконання зобов’язань суб’єктом господарювання (відсутність (наявність) заборгованості перед іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі прострочена, бюджетом, найманими працівниками тощо) (наявна заборгованість – 0 балів, відсутня заборгованість - 8 балів);
б) наявність на рахунку коштів, що забезпечують належне надання послуг з утримання будинків упродовж 1-го місяця – 3 бали, 2-х місяців – 5 балів, 3-ьох місяців – 7 балів; відсутність коштів – 0 балів. (з розрахунку середньомісячної потреби  за рік);
Оцінка виставляється в комплексі за всіма критеріями. 
Розрахунок кількості балів за критерієм «Наявність досвіду роботи».
Максимальна кількість балів за критерієм складає 15 балів.
     Найбільша кількість років роботи – 15 балів.
     Відсутність досвіду роботи – 0 балів.
Кількість балів за критерієм "Досвід роботи" визначається конкурсною комісією виходячи з інформації про укладені договори на виконання аналогічних послуг або рішення виконавчих органів місцевих рад про визначення виконавцем аналогічних послуг, а також листів-відгуків від замовників.
Розрахунок кількості балів за критерієм «Рекомендації».
Максимальна кількість балів за критерієм складає 5 балів.
Наявність позитивних рекомендацій – 5 балів.
Відсутність рекомендацій – 0 балів.
Максимальна кількість балів за всіма  критеріями   -  100 балів.
Загальна кількість балів, яку набрав учасник, визначається складанням кількості балів, які учасник набрав за кожним критерієм окремо.
У випадку однакового значення показника кількості балів, переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів конкурсної комісії. За умови рівного розподілу голосів, голос голови конкурсної комісії є вирішальним.
     У разі отримання  виконавчим  комітетом  Бориславської міської ради  від співвласників багатоквартирного будинку, який є в переліку об’єкту конкурсу, протоколу про обрання ними форми управління або створення ОСББ, до дати проведення оцінки конкурсної пропозиції учасника, такі будинки виключаються з оцінки конкурсної пропозиції.
У разі отримання  виконавчим  комітетом  Бориславської міської ради  від співвласників багатоквартирного будинку, який є в переліку об’єкту конкурсу, протоколу про обрання ними форми управління (або створення ОСББ)  в період від проведення оцінки до дати укладання договору на управління -  такий будинок не включається до договору на управління.
Розділ VІІ. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання 
1. Подання заяви про участь у конкурсі
Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у 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 норемор паспорта);
- юридичні сособи – повне найменування, код за ЄДР.
Форма заяви має відповідати формі наведеній в Додатку 4.
2. Оформлення конкурсних пропозиції 

Конкурсна пропозиція подається у запечатаному конверті, на якому зазначаються:
-  повне найменування і місцезнаходження організатора;
- 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 та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.
Повноваження щодо підпису документів конкурсних пропозиції учасника мають бути підтверджені документально.
Якщо конверт, що містить конкурсну пропозицію, не оформлений, не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, конкурсна комісія не несе відповідальності за передчасне розкриття конверта та інші небажані для учасника наслідки.
Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих конкурсній комісії та підписаних не відповідним чином, несе учасник.
Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій за формою згідно з додатком 2 до Порядку. На запит учасника конкурсу конкурсна комісія протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.
Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення  строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, що їх подали.
Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта конкурсу окремо. 
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.
Довідково: зазначаємо про відсутність можливості для подання пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) електронною поштою (у формі електронного документа) для подальшого уникнення суперечностей щодо способу подання таких пропозицій учасниками.
3. Зміст конкурсної пропозиції 
Конкурсна пропозиція, яка подається учасником конкурсу має містити:
1) реєстр наданих документів із зазначенням номерів відповідних сторінок, який повинен бути поданий учасником першим документом зі складу конкурсної документації та оформлений за формою:
№ з/п
Перелік документів
(назва документів, вкладених в конверт з конкурсними пропозиціями)
Номер сторінки






2) заповнену та підписану з боку учасника форму конкурсної пропозиції згідно з Додатком 5 до цієї конкурсної документації;
3) письмову згоду на виконання всіх істотних умов договору, що передбачені у Додатку 6 конкурсної документації;
4) документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсної пропозиції;
5) довідку, за підписом уповноваженої особи учасника, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для здійснення управління об’єктом конкурсу за формами (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців/субпідрядних організацій):
№ з/п
Перелік нерухомого майна, спеціалізованої техніки, обладнання, механізмів
Кількість одиниць
Опис (адреса, марка, технічний стан тощо)
Власне або орендоване







6)  довідку, за підписом уповноваженої особи учасника, про абонентські пункти або центри обслуговування громадян, які будуть здійснювати прийом дзвінків та звернень від співвласників багатоквартирних будинків, вести прийом громадян та надавати консультації щодо послуги з управління багатоквартирним будинком за формою:
№ з/п
Адреса абонентського пункту
Телефон
Перелік багатоквар-тирних будинків, які обслуго-вуються абонентським пунктом
Кількість праців-ників
Матері-ально-технічне забезпе-чення








* у разі, якщо приміщення в якому розташований абонентський пункт не перебуває у власності учасника, необхідно надати копію договору оренди вказаного приміщення або оригінал чи копію завірену учасником договору про наміри.
7) довідку, за підписом уповноваженої особи учасника, що містить підтвердження наявності в Учасника персоналу, долучивши копію звіту по ЄСВ за остайній звітний період, який відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання та досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців/субпідрядних організацій) за формою:
№ з/п
Прізвище, ім’я, 
по батькові
Посада
Освіта
Досвід роботи в даній сфері, в роках

Інженери та технічні фахівці
Наявність працівника який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії менеджер (управитель) житлового будинку



1





2…





Диспетчерська служба



1





2…





Працівники, які здійснюють абонентське обслуговування 



1





2…





Технічний персонал



1





2…





Працівники, які забезпечують ведення претензійно-позовної робот із боржниками та укладення договорів реструктуризації заборгованості



1





2…





Бухгалтери



1





2…





Інші



1…





* у разі відсутності працівників певної категорії учасник має вказати організацію, з якою буде укладено договір на надання відповідних послуг та долучити до конкурсної пропозиції оригінал або завірену учасником копію договору про наміри.
8)  довідка за формою, за підписом уповноваженої особи учасника, що містить інформацію про укладені договори на виконання аналогічних послуг або рішення виконавчих органів місцевих рад про визначення виконавцем аналогічних послуг. Одночасно додаються завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі наявності) копії договорів на надання послуг або копії відповідних рішень, які перелічені в довідці:
№ з/п
Назва, № та дата документа, назва та місцезна-ходження замовника
Перелік багатоква-ртирних будинків, яким відповідно до документа надавались послуги
Вартість договору,
тис. грн.
Наявність відгуку
від замовника







9) оригінали (або нотаріально завірені копії)  позитивних листів-відгуків від замовників, що наведені в довідці, які повинні містити дату і номер договору та інформацію про належне виконання договору;
10) у разі, якщо учасник планує залучати до надання послуг субпідрядника (субпідрядників) або співвиконавця (співвиконавців), у складі документів його конкурсної пропозиції повинні бути надані відпомості про види робіт, які передбачаються доручити субпідрядній організації, співвиконавцю; 
11) довідку, за підписом уповноваженої особи учасника, про наявність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки за формою (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців/ субпідрядних організацій). Одночасно додаються завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі наявності) копії дозволів, які перелічені в довідці:

№ з/п
Вид робіт
№ дозволу та строк його дії





12)  Фінансова звітність, яка включає: 
- Копії Балансу за 2018 р. та І квартал 2019р. (з відміткою органів державної фіскальної служби про прийняття);
- Копії Звітів про фінансові результати учасника за 2018 рік та І квартал 2019 року (з відміткою органів державної фіскальної служби про прийняття); 
- Копію Звіту про рух грошових коштів за 2018 рік (з відміткою органів державної фіскальної служби про прийняття). Якщо форма звіту не передбачена законодавством України,  у цьому випадку учасник повинен надати довідку у довільній формі про  законодавчі підстави відсутності цього документу.
Вимога для Учасників конкурсу – фізичних осіб-підприємців:
- копія Податкової Декларації про майновий стан і доходи за 2018 рік та    І квартал 2019 року з відміткою органів державної фіскальної служби про прийняття (для осіб на загальній системі оподаткування) або копія Декларації платника єдиного податку за 2018 рік та І квартал 2019 р., (для платників єдиного податку) з відміткою органів державної фіскальної  служби про прийняття.
13) оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки (або іншого документу) про наявність зареєстрованих рахунків в банківських установах, що видана не раніше 30 календарних днів до дати розкриття;
14) оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки з обслуговуючого банку (обслуговуючих банків, у разі відкриття рахунків у декількох банках) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана не раніше 30 календарних днів до дати подання пропозицій;
15) копію витягу з реєстру платників ПДВ (для Учасників – платників ПДВ);
16) скорочена або повна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видана не раніше ніж за 60 днів до дати розкриття відповідним органом; 
17) оригінал або нотаріально завірену копію довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів територіального органу ДВС України, дійсну на дату розкриття пропозицій;
18) довідку у довільній формі, яка містить інформацію про те, що суб’єкт господарювання протягом останніх 3 років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1 ч. 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій;
19) довідку у довільній формі, яка містить інформацію про те, що учасник не є пов’язаною особою з іншими учасниками конкурсу та/або членом конкурсної комісії;
20) гарантійний лист, складений в довільній формі, згідно з яким учасник гарантує, що інформація, надана ним у довільній формі в складі пропозиції конкурсних торгів, є достовірною;
21) копія статуту зі змінами або іншого статутного документу;
      для фізичних осіб Витяг з державного реєстру;
22) копія паспорту (для фізичних осіб-підприємців);
23) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб-підприємців);
24) інформація про ціну послуги з управління багатоквартирним будинком щодо кожного багатоквартирного будинку окремо відповідно до форми, наведеної у Додатку 7;
25) лист-згода на обробку персональних даних відповідно до Додатку 8;
Повноваження щодо підпису документів конкурсної пропозиції Учасника підтверджуються:
 - для керівника Учасника – випискою з протоколу зборів засновників або копією протоколу зборів засновників та/або копією наказу про призначення або іншим документом, що підтверджує повноваження керівника установи;
- для іншої посадової особи Учасника – оригіналом довіреності або дорученням та випискою з протоколу зборів співвласників або копією протоколу зборів засновників та/або копією наказу про призначення керівника або іншим документом, що підтверджує повноваження керівника Учасника, який надав довіреність (доручення);
- для учасника – фізичної особи-підприємця, що є громадянином України: 
- копією паспорта громадянина України (сторінки 1-6, а також сторінка, що містить інформацію про останнє місце реєстрації особи), що посвідчує його особу та копєю довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру,
- копією виписки з ЄДР;
Вся інформація та документи, що подаються учасником у складі його пропозиції, повинні бути оформлені відповідно до вимог цієї конкурсної документації.
Для правильного оформлення конкурсних пропозицій учасник вивчає всі форми та терміни, наведені у конкурсній документації. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує конкурсна документація, або подання конкурсної пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції. 
Учасник у складі своєї  пропозиції подає всі документи, передбачені і оформлені у відповідності до вимог  конкурсної документації. Документи, які вимагаються у складі конкурсних пропозицій, але не передбачені чинним законодавством для такого учасника, не подаються ним у складі своєї пропозиції, про що учасник повинен зазначити з обґрунтуванням причин неподання документів у вигляді довідки у довільній формі.
За підроблення документів Учасник несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального кодексу України.
Організатор конкурсу не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про відповідність встановленим критеріям. Неподання таких додаткових документів, які не вимагаються конкурсною документацією, не буде розцінено як невідповідність конкурсних пропозиції умовам конкурсної документації.
Всі документи, за винятком оригіналів та нотаріально засвідчених копій, засвідчуються підписом уповноваженої особи і скріплюються печаткою учасника відповідно до вимог Національного стандарту України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003. Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.
5. Внесення змін або відкликання конкурсних пропозиції учасником 
Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
Повідомлення Учасника про зміни або відкликання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із пунктом 2 розділу 7 Конкурсної документації у конвертах, додатково позначених „Зміни" або "Відкликання" відповідно. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв'язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.
Конверти з позначками “Зміни” розкриваються в першу чергу.
Розділ VІІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень щодо змісту конкурсної документації
1. Процедура надання роз'яснень щодо  конкурсної документації 
Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом 3 робочих днів з дня отримання звернення письмову відповідь, яку може оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті.
Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.
У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.
За роз’ясненням щодо положень конкурсної документації слід звертатися у письмовій формі за адресою: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. Шевченка, 42, 4-й кабінет, Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради Львівської області, 1-й поверх.
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо конкурсної документації 
При проведенні організатором конкурсу зборів учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом 3 робочих днів усім учасника конкурсу.
Розділ  ІХ. Дати огляду об'єктів конкурсу та доступу до них
1. Дати огляду об'єктів конкурсу та доступу до них
Дати огляду багатоквартирних будинків, які входять до об’єктів конкурсу, та доступу до них наведено у Додатку 9.
Доступ до об'єкту конкурсу та огляд будинків буде проводитись з 10.06.2019 року по 10.07.2019 року з 09.00 до 17.00 години. У вихідні, святкові та неробочі дні огляд не проводиться. Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єкту конкурсу, письмово повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше, ніж за день до огляду.

Розділ  Х. Інформація про загальний обсяг заборгованості співвласників багатоквартирного будинку та невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку
1. Інформація про загальний обсяг заборгованості співвласників багатоквартирного будинку та невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку
Інформація про загальний обсяг заборгованості співвласників багатоквартирного будинку та невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку наведено в Додатку 10. 
Розділ ХІ. Способи, місце та кінцевий строк подання  конкурсних пропозицій.
1. Спосіб подання конкурсних пропозицій:
Конкурсна пропозиція  подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії. 
2. Місце подання конкурсних пропозицій:
82300, Львівська обл , м. Борислав, вул. Шевченка, 42, 4-й кабінет, Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради Львівської області, 1-й поверх.
3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій (дата, час):
     Дата  10.07.2019 року до 15 год. 00 хв.
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менше 30 календарних днів з дати опублікування в друкованому засобі масової інформації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані конкурсною комісією після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку. 
На запит учасника конкурсна комісія протягом 1 робочого дня з дня надходження заяви підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.
Розділ ХІІ.  Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями
1. Місце розкриття   пропозицій конкурсних торгів:
82300, Львівська обл , м. Борислав, вул. Шевченка, 42, 30-й кабінет, Бориславської міської ради Львівської області, 3-й поверх.
2. Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Дата 11.07.2019 року
Час  10 год. 00 хв.

3.  Додаткова інформація

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється на наступний день після закінчення строку їх подання на засіданні конкурсної комісії у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення конкурсу, в присутності учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, або уповноважених ними осіб.
Повноваження уповноважених осіб підтверджуються випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями. 
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.
Відсутність учасника конкурсу або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсної пропозиції.
Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошує найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, ціну пропозиції щодо кожного багатоквартирного будинку, що входить до об’єкта конкурсу.
Усі відомості щодо розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями вносяться до протоколу засідання конкурсної комісії.
Протокол розкриття конкурсних пропозицій підписується всіма членами конкурсного комітету присутніми на засіданні та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
Розділ ХІІІ. Відхилення пропозицій конкурсних торгів та визнання конкурсу таким, що не відбувся
 1. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 
За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє їх за наявності таких підстав:
1. Конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.
2. Прийнято рішення про припинення діяльності юридичної особи – учасника конкурсу, підприємницької діяльності фізичної особи – учасника конкурсу або порушено провадження у справі про банкрутство щодо учасника конкурсу.
3. Встановлено факт подання учасником конкурсу недостовірної інформації, що впливає на прийняття рішення.
4. Учасником конкурсу порушено вимоги п. 2 розділу ІІІ  Порядку.
2. Визнання конкурсу таким, що не відбувся
Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, в частині одного або декількох об’єктів конкурсу у разі:
1. Відсутності конкурсних пропозицій.
2. Відхилення всіх конкурсних пропозицій.
У разі прийняття рішення конкурсною комісією про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор протягом 3 робочих днів з дня його прийняття письмово повідомляє про це всіх учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, оприлюднює таке рішення на своєму офіційному веб-сайті та протягом 10 календарних днів розміщує на офіційному веб-сайті місцевої ради оголошення про проведення конкурсу повторно і публікує в засобах масової інформації відповідне інформаційне повідомлення.
Розділ ХІV. Визначення переможця конкурсу та укладення договору
1. Визначення переможця конкурсу
Переможцем конкурсу визначається його учасник, що набрав найбільшу кількість балів щодо об'єкта конкурсу.
Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі учасники або уповноважені ними особи.
У разі якщо у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, він оголошується переможцем конкурсу.
Підписаний протокол засідання конкурсної комісії є підставою для прийняття виконавчим комітетом міської ради, на найближчому засіданні, рішення про призначення управителя.
2. Укладення договору 
Протягом 5 календарних днів з дня прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про призначення управителя з переможцем конкурсу укладається договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.
Договір про надання послуги за кожним багатоквартирним будинком, що входив в об’єкт конкурсу, строком на 1 рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує уповноважена особи виконавчого органу місцевої ради, за рішенням якого призначається управитель: Бриславський міський голова або у випадку його відсутності – інша уповноважена особа, яка виконує його обов’язки.
Інформація про управителя, з яким укладено договір про надання послуги, доводиться до відома співвласників багатоквартирного будинку шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Бориславської міської ради, а також управителем у кожному конкретному будинку (на прибудинкові й території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них, відповідного оголошення. Оголошення має містити інформацію про повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) управителя, його контактні телефони, номер та дату укладення договору, ціну послуги.
3. Дії конкурсної комісії при відмові переможця конкурсу підписати договір про надання послуги або при не укладенні договору у визначених строк з його вини 
У разі відмови переможця конкурсу від підписання договору про надання послуги або не укладення договору з його вини у строк, визначений п. 6 розділу V Порядку, конкурсна комісія може визначити переможцем учасника, що набрав максимальне число балів за оцінюванням з числа інших поданих конкурсних пропозицій, або оголосити повторний конкурс.
Відповідне рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, витяг з якого підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом 3 календарних днів усім учасникам конкурсу.






Додаток 1
до Конкурсної документації для проведення конкурсу призначення управителя багатоквартирного будинку в м. Борислав, затвердженої рішенням виконкому міської ради

Об’єкти конкурсу (лоти)

№ п/п
Вулиця
Будинки
1
Дорошенка
2,4,10,14,20,37

Шкільна
1,4,9

С .Палія 
7,12,14

Гірна
11,16,18,19

Яворницького
1,2,3,4,5

Чорновола
6,10,12,14,16,

Грушевського
6,11,12,14,16,20,22,34,38,45,91,109,

Д.Галицького
2,7,8,42,

Вояків  ОУН-УПА 
15,20,22,23,25,26,

В.Великого
6,8,10,23,24,25,27,31,52,60,65,68,71,74,77,110,148, 171,171а,175а,177,179а,185






2
С.Бандери
8,18,28,30,72,78,116,128,134,136,146,175,233,

Біч.Джерельна
1,4,23,25,

Джерельна
11,23,28,

Крута
5

Крута Бічна
5,7,8,

Лісна
13

Хвильового
1,9,29,35,

Городище
3,5,7,27,

Висока
2,3,4,7,10,11,14,15,

Коваліва
14а, 22, 24, 24а, 26,29,43,45,47,

В.Великого
158






3
Пл.Франка
1,2,3

І.Франка 
44, 100, 137,

Раточинська
156,

Потік
6,95,

І.Мазепи
40,55,

Івасюка
1,2,6,8,31,

Січов.Стрільців
27,

Шухевича
2,4,8,10,12,14,16,20,26,30,32,34,36,

Церковна
5,

Гоголя
5,

Міцкевича
5,6,8,9,17,20,21,23,24,25,26,31,33,35,38,43,44,

Весняна 
2,12,19,

С.Петлюри
5,7,9,10,12,42,57,

Травнева 
17а,

Шевченка
1,2,4,20,21,22,24,27,31,33,41,51,61,68,77,100,112,146,150,151,152, 166,176,177,186,194,205,221,

600р.Борислава
12,16,18,18а,20,26,






4
Трускавецька
2,9,11,12,13,15,16,18,20,22,37,45,47,49,51,53,59,63,65,67,69, 120,122,128,

Нафтова
1,

Озерна
2,

Тустановицька
104,169,175

Пр.БратівЗизаніїв 
4,

Буковиця
12,

Богуна
1,

Гуцульська
14

Лугова
101,

Б.Хмельницького
5,27,40,

Коваліва
30,34,38,40,46,51,56,






5
Дрогобицька
4,5,10,34,36,38,40,54,59,61,98,108,226,441,635,

Ірини Сеник
2,16,22,24,26,28,32,34,42,46,51,54,55,56,57,58,60,63,64,65,73,88,94,

Вояків ОУН-УПА
1,2,6,





























Додаток 3
до Конкурсної документації для проведення конкурсу призначення управителя багатоквартирного будинку в м. Борислав, затвердженої рішенням виконкому міської ради

Вимоги щодо якості надання послуги
(перелік робіт та періодичність їх надання)

1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі:
	прибирання прибудинкової території

№ з/п
Назва робіт
Періодичність
Стандарти, нормативи, норми або правила, на підставі яких зазначено дані
1
Підмітання території з удосконаленим покриттям
Протягом дня за графіком
Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року № 76
Норми часу та матеріально-технічних ресурсів, норми обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд та прибудинкових територій, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2016 року № 603
(зі змінами)
2
Підмітання майданчика перед входом у під’їзд
Протягом дня за графіком

3
Прибирання опалого листя в осінній період вручну
За необхідності

4
Скошування трави вручну
За необхідності

5
Скошування трави ручними механічними мотокосами (тримерами)
За необхідності

6
Прибирання скошеної трави з газонів
За необхідності

7
Прибирання газонів
За необхідності

8
Навантаження сміття та листя на транспортний засіб вручну
За графіком

9
Утримання у справному і охайному стані урн, очищення їх від сміття
Щодня

10
Відведення з території, яка прибирається, талої та дощової води у відповідні комунікації (колодязі, канави тощо)
За необхідності

11
Очищення кришок каналізаційних колодязів, водостічних решіток, люків для стоку води і приямків
За необхідності

12
Промивання номерних ліхтарів, покажчиків
1 раз на місяць


	прибирання сходових кліток;

№ з/п
Назва робіт
Періодичність
Стандарти, нормативи, норми або правила, на підставі яких зазначено дані
1
Вологе підмітання вестибюлів, сходових кліток і маршів перших трьох поверхів.
Щодня
Норми часу та матеріально-технічних ресурсів, норми обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд та прибудинкових територій, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2016 року № 603
(зі змінами)
2
Вологе підмітання сходових кліток і маршів вище третього поверху
3 рази на тиждень

3
Миття вестибюлів, сходових кліток і маршів.
2 рази на місяць

4
Обмітання пилу, павутиння і бруду зі стін, стель, дверей, вікон, підвіконь, радіаторів.
2 рази на місяць


3) прибирання підвалу, технічних поверхів;
№ з/п
Назва робіт
Періодичність
Стандарти, нормативи, норми або правила, на підставі яких зазначено дані
1
Прибирання підвалів, горищ, технічних поверхів,бойлерних від побутових відходів з видаленням сторонніх предметів
За необхідності, 
але не менше 
2 разів на рік
Норми часу та матеріально-технічних ресурсів, норми обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд та прибудинкових територій, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2016 року № 603
(зі змінами)

4) технічне обслуговування ліфтів;
№ з/п
Назва робіт
Періодичність
Стандарти, нормативи, норми або правила, на підставі яких зазначено дані
Перевірка роботи та технічного стану ліфтів, забезпечення безпечної роботи ліфтів
Примірний перелік
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 року № 150, Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року № 76
1
Перевірка, регулювання всіх вузлів та ланцюгів безпеки.
1 раз на місяць

2
Перевірка, регулювання всіх вузлів, що не мають відношення до вузлів безпеки
1 раз на місяць

3
Виявлення та заміна вузлів деталей (за винятком вузлів і деталей, заміна яких відбувається під час ремонту), що зносились та не можуть забезпечувати надійну роботу ліфтів та СД.
За необхідності

4
Усунення дрібних пошкоджень
За необхідності

Чищення обладнання ліфта та СД від пилу та бруду.

5
Змащувальні роботи
1 раз на місяць

6
Підтягнення нарізних сполучень
1 раз на місяць

7
Ревізія щитових та кабелів постійного вводу
1 раз на місяць

8
Вимірювання опору ізоляції обладнання, кабелів та перехідних опорів заземлення обладнання, ремонт заземлювальних провідників
1 раз на місяць

9
Повний вимір опору петлі "фаза-нуль"
1 раз на місяць

10
Аварійне обслуговування ліфтів (звільнення пасажирів, що застрягли)
За необхідності

Роботи з технічного обслуговування вузлів та деталей ліфтів:

Лебідка:

11
Заміна та доливання мастила
1 раз на місяць, заміна - за необхідності

12
Заміна гальмівних накладок, пружин та їх регулювання.
За необхідності

13
Регулювання електромагніта
1 раз на місяць

14
Заміна манжетних ущільнень
За необхідності

Станція керування:

15
Регулювання зазорів та провалів апаратів низковольтних комплектних пристроїв (НКП)
1 раз на місяць

16
Заміна сигнальних ламп, що перегоріли
За необхідності

17
Заміна запобіжників
За необхідності

Обмежувач швидкості (ОШ), натяжний пристрій (НП), уловлювальна система:

18
Регулювання ОШ, НП та механізмів уловлювальної системи.
1 раз на місяць

19
Ревізія та регулювання вимикачів ОШ, кабіни ліфта (КЛ), слабини тягових канатів (СТК), поста ревізії стаціонарного (ПРС), НП.
1 раз на місяць

20
Ввідний пристрій:
Ревізія ввідного пристрою.
1 раз на місяць

Вузли та деталі шахти ліфта:

21
Ревізія, перевірка, регулювання обладнання всіх вузлів та ланцюгів безпеки, датчиків і шунтів.
1 раз на місяць

22
Ревізія викличних апаратів, світлових табло.
1 раз на місяць

23
Ревізія електропроводки, клемних коробок, освітлювальної арматури, вимикачів, заміна ламп освітлення.
1 раз на місяць

Напрямні кабіни та противаги:

24
Вивірення, регулювання штихмаса та вертикальності напрямних.
1 раз на місяць

25
Промивання та змащення напрямних.
1 раз на місяць

26
Перевірка та зачищення стиків напрямних.
1 раз на місяць

Противага:

27
Регулювання зазорів по штихмасу.
1 раз на місяць

28
Заміна вкладок.
1 раз на місяць

29
Ревізія змащувальних апаратів.
1 раз на місяць

30
Додавання мастила у змащувальні апарати.
1 раз на місяць

Двері шахти (ДШ):

31
Регулювання стулок ДШ.
1 раз на місяць

32
Регулювання замків та вимикачів ДШ.
1 раз на місяць

33
Заміна роликів і підшипників ДШ.
За необхідності

34
Заміна ламп, що перегоріли, викличних апаратів, світлових табло та покажчиків.
За необхідності

Кабіна:

35
Регулювання зазорів по штихмасу.
1 раз на місяць

36
Заміна вкладишів.
1 раз на місяць

37
Ревізія змащувальних апаратів.
1 раз на місяць

38
Додавання мастила у змащувальні апарати.
1 раз на місяць

39
Регулювання, ревізія вимикача та механізму рухомої підлоги.
1 раз на місяць

40
Заміна техстропного паса та пружини дверей кабіни (ДК).
За необхідності

41
Ревізія і регулювання обладнання балки приводу ДК.
1 раз на місяць

42
Ревізія панелі керування ліфтом.
1 раз на місяць

43
Перевірка та регулювання точності зупинки кабіни.
1 раз на місяць

44
Випробування працездатності СД при максимальних навантаженнях.
1 раз на місяць


5) технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: 
- гарячого водопостачання, вразі укладення колективного договору про надання комунальної послуги з виконавцем цієї послуги від імені усіх співвласників багатоквартирного будинку:
№ з/п
Назва робіт
Періодичність
Стандарти, нормативи, норми або правила, на підставі яких зазначено дані
1
Огляд обладнання системи гарячого водопостачання
2 рази на рік
Норми часу та матеріально-технічних ресурсів, норми обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд та прибудинкових територій, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2016 року № 603 (зі змінами)
2
Регулювання та гідравлічне випробовування систем гарячого водопостачання
2 рази на рік

3
Ущільнення згонів
2 рази на рік

4
Укріплення ізоляції трубопроводів
1 раз на рік

5
Закріплення трубопроводів
За необхідності


- холодного водопостачання та водовідведення, вразі укладення колективного договору про надання комунальної послуги з виконавцем цієї послуги від імені усіх співвласників багатоквартирного будинку:
№ з/п
Назва робіт
Періодичність
Стандарти, нормативи, норми або правила, на підставі яких зазначено дані
1
Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання
2 рази на рік
Норми часу та матеріально-технічних ресурсів, норми обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд та прибудинкових територій, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2016 року № 603
(зі змінами)
2
Огляд ізоляції трубопроводів системи холодного водопостачання
2 рази на рік

3
Огляд запірної арматури системи холодного водопостачання
3 рази на рік

4
Огляд системи водовідведення
2 рази на рік

5
Усунення засмічення системи холодного водопостачання
2 рази на рік

6
Усунення засмічення системи водовідведення
2 рази на рік

7
Ущільнення згонів
2 рази на рік

8
Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків
2 рази на рік

9
Установлення обмежувачів - дросельних шайб
За необхідності

10
Закріплення трубопроводів
2 рази на рік

11
Заміна прокладки каналізаційної ревізії
1 раз на рік

12
Закарбування розтрубка на стояку системи водовідведення
За необхідності

13
Перевірка несправностей каналізаційних витяжок
2 рази на рік


- теплопостачання, вразі укладення колективного договору про надання комунальної послуги з виконавцем цієї послуги від імені усіх співвласників багатоквартирного будинку:
№ з/п
Назва робіт
Періодичність
Стандарти, нормативи, норми або правила, на підставі яких зазначено дані
1
Огляд трубопроводів систем централізованого опалення
2 рази на рік
Норми часу та матеріально-технічних ресурсів, норми обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд та прибудинкових територій, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2016 року № 603
(зі змінами)
2
Огляд ізоляції трубопроводів систем централізованого опалення
2 рази на рік

3
Огляд запірної та регулювальної арматури системи централізованого опалення на горищах та у підвальних приміщеннях в опалювальний період
3 рази на рік

4
Усунення повітряної пробки
За необхідності

5
Закріплення трубопроводів та приладів
За необхідності

6
Оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна в опалювальний період
2 рази на рік

7
Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях
1 раз на 3 роки

8
Поновлення сальникових ущільнень
2 рази на рік

9
Ущільнення згонів
2 рази на рік

10
Тимчасове зашпорування свища (тріщини)
За необхідності

11
Прибирання арматури на місці
Не рідше 1 разу на 4 роки

12
Регулювання та гідравлічне випробовування систем централізованого опалення
1 раз на рік

13
Укріплення ізоляції трубопроводів
1 раз на рік

14
Ліквідація повітряних пробок в системі централізованого опалення
За необхідності


зливової каналізації, 
№ з/п
Назва робіт
Періодичність
Стандарти, нормативи, норми або правила, на підставі яких зазначено дані
1
Періодичні огляди системи зливової каналізації
2 рази на рік
Норми часу та матеріально-технічних ресурсів, норми обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд та прибудинкових територій, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2016 року № 603
(зі змінами)
2
Усунення засмічення системи зливової каналізації
За необхідності


6) дератизація;
№ з/п
Назва робіт
Періодичність
Стандарти, нормативи, норми або правила, на підставі яких зазначено дані
1
Винищування та профілактика проти гризунів
2 рази на рік
Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», ст. 33

7) дезінсекція;
№ з/п
Назва робіт
Періодичність
Стандарти, нормативи, норми або правила, на підставі яких зазначено дані
1
Винищування комах
1 раз на рік
Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», ст. 33

8) обслуговування димових та вентиляційних каналів;
№ з/п
Назва робіт
Періодичність
Стандарти, нормативи, норми або правила, на підставі яких зазначено дані
1
Перевірка та прочищення димових та вентиляційних каналів
1 раз на рік
Норми часу та матеріально-технічних ресурсів, норми обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд та прибудинкових територій, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2016 року № 603 (зі змінами)

9) Технічне обслуговування  мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності);
№ з/п
Назва робіт
Періодичність
Стандарти, нормативи, норми або правила, на підставі яких зазначено дані
1
Огляд ввідно-розподільчого пристрою
2 рази на рік
Норми часу та матеріально-технічних ресурсів, норми обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд та прибудинкових територій, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2016 року № 603
(зі змінами)
2
Огляд електропроводів і арматури у підвалах
2 рази на рік

3
Огляд стану освітлювальної арматури
2 рази на рік

4
Огляд поверхових електричних щитових
2 рази на рік

5
Заміна пошкоджених ділянок електричних мереж
За необхідності

6
Заміна перегорілої лампи
За необхідності

7
Заміна стінного або стельового патрона
За необхідності

8
Обслуговування і заміна вимикачів
1 раз на рік

9
Заміна запобіжників
За необхідності


10) прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.
№ з/п
Назва робіт
Періодичність
Стандарти, нормативи, норми або правила, на підставі яких зазначено дані
1
Прибирання території, що входить у площу прибирання двірника, від снігу, який щойно випав, і згрібання його у вали
На тротуарах – с початком снігопаду, у дворах – у той самий день
Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року № 76
Норми часу та матеріально-технічних ресурсів, норми обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд та прибудинкових територій, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2016 року № 603 (зі змінами)
2
Очищення від снігу вимощень і майданчиків 
У зимовий період за необхідності

3
Посипання території піском, піскосоляною сумішшю тощо
У зимовий період - за наявності ожеледиці 4-8 раз на місяць

4
Підготування піску, піскосоляної суміші тощо для посипання та транспортування підготовленого матеріалу до місця посипання
За необхідності


2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:
1) поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);
№ з/п
Назва робіт
Періодичність
Стандарти, нормативи, норми або правила, на підставі яких зазначено дані
1
Відповідно кошторису по кожному будинку¹
Відповідно кошторису
ДБН та ДСТУ
2) поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності).
№ з/п
Назва робіт
Періодичність
Стандарти, нормативи, норми або правила, на підставі яких зазначено дані
1
Відповідно кошторису по кожному будинку²
Відповідно кошторису
ДБН та ДСТУ

¹, ² Перелік робіт з проведення поточного ремонту конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (зокрема, спортивних, дитячих та інших майданчиків), та їх періодичність визначаються відповідно кошторису по кожному багатоквартирному будинку у відповідності до державних будівельних норм та правил, стандартів (у разі відсутності норм на окремі будівельні роботи у державних будівельних нормах та правилах, стандартах перелік та періодичність кожного виду робіт визначається згідно з калькуляцією, розробленою виконавцем робіт). 




















Додаток 4
до Конкурсної документації для проведення конкурсу призначення управителя багатоквартирного будинку в м. Борислав, затвердженої рішенням виконкому міської ради

Подається у наведеному нижче вигляді на фірмовому бланку Учасника (у разі наявності). Учасник не повинен відступати від даної форми

Першому заступнику міського голови, голові конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку у м.Борислав Львівської обл.
Садлівському Р.С. ________________________________
(найменування або прізвище, ім’я, по батькові)
________________________________
________________________________
(адреса)
________________________________
(телефон)

Заява на участь у конкурсі

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця: __________________________________________________________________________ Код ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-підприємця (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 на право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, зазначаються серія та номер паспорта) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
Юридична адреса:_________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
Фактична адреса:__________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
Телефон/факс: _________________________________________________________
Електронна адреса: _____________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові особи уповноваженої представляти інтереси учасника під час проведення конкурсу:_________________________________________________ __________________________________________________________________________ 
Об’єкт конкурсу:_______________________________________________________ __________________________________________________________________________


Посада                                            (М.П., підпис)                                       П.І.Б.


Додаток 5
до Конкурсної документації для проведення конкурсу призначення управителя багатоквартирного будинку в м. Борислав, затвердженої рішенням виконкому міської ради

Учасник не повинен відступати від даної форми

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ
на участь у конкурсі з призначення управителя багатоквартирного будинку у м. Борислав Львівської області

Ми, __________________________________________________________________________ 
(назва Учасника)
надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі та погоджуємось з усіма умовами конкурсної документації.
Вивчивши конкурсну документацію, технічні характеристики багатоквартирних будинків та на підставі огляду об’єктів конкурсу, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати всі вимоги організатора конкурсу та конкурсної комісії на умовах, зазначених у цій пропозиції на загальну суму (*з ПДВ, якщо ПДВ передбачено):
__________________________________________________________________________;
  (загальна сума пропозиції цифрами та прописом)
в тому числі ПДВ:__________________________________________________________.
  (цифрами та прописом)
Склад суми пропозиції: 
Об’єкт конкурсу
(багатоквартирний (ні) будинок (ки))
Ціна послуги ПДВ*, грн.
ПДВ*, грн.
Сума з ПДВ*, грн.
Ціна послуги з розрахунку на     1 м. кв.загальної площі об’єкта конкурсу
Ціна послуги з розрахунку на       1 м. кв. загальної площі квартир об’єкта конкурсу






1.У разі перемоги, Ваша конкурсна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. У разі перемоги, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі вимоги щодо управління багатоквартирним(и) будинком(ами).
2. Ми підтверджуємо, що вся інформація, надана нами у складі нашої конкурсної пропозиції, є достовірною.
3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
4. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
5. У разі перемоги, ми зобов'язуємося підписати з виконавчим комітетом міської ради Договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком за кожним багатоквартирним будинком окремо строком на 1 рік протягом п’яти календарних днів з дня прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про призначення управителя відповідно до вимог конкурсної  документації.
6. У разі перемоги та підписання договору, зобов'язуємося розмістити у кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них оголошення з інформацією про управителя, з яким укладено договір про надання послуг, яке має містити повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) управителя, його контактні телефони, номер та дату укладення договору, ціну послуги з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі квартир об’єкта конкурсу.
7. У разі перемоги зобов’язуємося протягом одного місяця після підписання договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (змін до нього) надати або надіслати рекомендованим листом кожному співвласнику примірник такого договору (змін до нього) завірений підписом та печаткою (за її наявності).

Наша юридична адреса: ______________________________________.
Наша фактична адреса: ______________________________________.              
Контактні телефони: _________________________________________.                
                                                   

____________________________________________________________________
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої
особи Учасника, завірені печаткою
































Додаток 6
до Конкурсної документації для проведення конкурсу призначення управителя багатоквартирного будинку в м. Борислав, затвердженої рішенням виконкому міської ради

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуги з управління 
багатоквартирним будинком
_____________________________ 				___ ___________ 20__ р.
     (найменування населеного пункту)

__________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця)
(далі - управитель) в особі ___________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові представника (для юридичної особи)
що діє на підставі _________________________________________, з однієї сторони, та
(найменування документа)
співвласники багатоквартирного будинку за адресою ____________________________
__________________________________________________________________________
(повна адреса багатоквартирного будинку)
(далі - співвласник) в особі ___________________________________________________
                                                                (прізвище, ім’я та по батькові співвласника або співвласників,
__________________________________________________________________________,
уповноважених зборами співвласників багатоквартирного будинку, або посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої статутом об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, уповноважена особа виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого призначається управитель)
що діє на підставі ____________________________________________, з іншої сторони
(найменування документа)
(далі - сторони), уклали цей договір про таке.

Предмет договору
1. Управитель зобов’язується надавати співвласникам послугу з управління багатоквартирним будинком (далі - послуга з управління), що розташований за адресою __________________________ (далі - будинок), а співвласники зобов’язуються оплачувати управителю послугу з управління згідно з вимогами законодавства та умовами цього договору.
2. Список співвласників і площа квартир та приміщень, що перебувають у їх власності, станом на дату укладення договору, зазначаються у додатку 1 до договору, що є невід’ємною його частиною.
Загальні відомості про будинок зазначаються у додатку 2 до договору і є невід’ємною його частиною.
3. Послуга з управління полягає у забезпеченні управителем належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб мешканців будинку шляхом утримання і ремонту спільного майна будинку та його прибудинкової території.
Послуга з управління включає:
утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів тощо;
купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку;
поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку.
Послуга з управління надається відповідно до вимог до якості згідно з додатком 4 до цього договору, що є його невід’ємною частиною.
4. Технічна документація на будинок передається управителю згідно з актом приймання-передачі технічної документації відповідно до додатка 3 до цього договору ____________________________________________________ (інформація про особу (попередній управитель будинку чи особа, уповноважена співвласниками або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку), що передає технічну документацію) не пізніше, ніж протягом _____ днів з дня, наступного за днем набрання чинності цим договором.

Права та обов’язки сторін
5. Кожен із співвласників має право:
одержувати від управителя своєчасно та належної якості послугу з управління згідно із законодавством та умовами цього договору;
без додаткової оплати одержувати від управителя інформацію про ціну послуги з управління, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни, норми споживання та порядок її надання, а також про її споживчі властивості;
на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуги з управління та незаконного проникнення управителем в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);
на усунення управителем протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги з управління;
на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послугу з управління у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості;
отримувати від управителя штраф у розмірі, визначеному цим договором, за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт;
на перевірку кількості та якості послуги з управління у встановленому законодавством порядку;
складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуги з управління, зміною її споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
без додаткової оплати отримувати інформацію про проведені управителем нарахування співвласнику плати за послугу з управління (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від нього платежі;
одержувати відповідно до законодавства пільги та субсидії на оплату послуги з управління;
інші права, що передбачені законодавством або прямо випливають із цього договору.
6. Кожен із співвласників зобов’язаний:
своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги з управління, що виникли з його вини;
власним коштом проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;
оплачувати управителеві надані послуги з управління в порядку, за ціною та у строки, встановлені цим договором;
дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;
допускати у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) управителя або його представників у порядку, визначеному законом і цим договором, для ліквідації та відвернення аварій, усунення неполадок, що виникли у санітарно-технічному та інженерному обладнанні, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів;
дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників та/або учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг з управління;
забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;
у разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу з управління сплачувати пеню в розмірі, встановленому цим договором;
інформувати управителя про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі, у випадках та порядку, передбачених цим договором;
негайно повідомляти управителю про виявлені несправності спільного майна будинку;
протягом місяця з дня припинення дії цього договору здійснити остаточні розрахунки за отриману послугу з управління.
7. Управитель має право:
вимагати від співвласників оплату наданої послуги з управління в порядку, за ціною та у строки, встановлені цим договором;
вимагати від співвласника дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
вимагати від співвласника своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з експлуатацією спільного майна, що виникли з вини співвласника, або відшкодування вартості таких робіт;
отримувати компенсацію за надані відповідно до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати послуг з управління;
отримувати інформацію від співвласників про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі, у випадках та порядку, передбачених договором управління;
за рішенням співвласників багатоквартирного будинку надавати в оренду, встановлювати сервітут щодо спільного майна багатоквартирного будинку;
доступу до приміщень, будинків і споруд для ліквідації аварій, усунення неполадок, що виникли у санітарно-технічному та інженерному обладнанні, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів у порядку, визначеному законодавством та цим договором;
вести претензійно-позовну роботу у разі виникнення заборгованості за надану послугу з управління в порядку і строки, встановлені законом та/або договором;
у випадках та порядку, передбачених договором, припинити/зупинити надання послуги з управління або оплати не в повному обсязі.
8. Управитель зобов’язаний:
забезпечувати належне утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території відповідно до нормативних вимог і цього договору, від власного імені укладати з підрядниками необхідні договори про виконання окремих робіт та послуг;
надавати співвласникам без додаткової оплати інформацію про ціну послуги з управління, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни, норми споживання та порядок надання послуги з управління, а також про її споживчі властивості;
від імені та за рахунок співвласників багатоквартирного будинку вживати заходів для забезпечення захисту спільного майна багатоквартирного будинку від протиправних посягань та стягнення з осіб, винних у знищенні, пошкодженні або викраденні спільного майна, відшкодування завданих збитків;
своєчасно проводити підготовку будинку до експлуатації в осінньо-зимовий період;
розглядати в порядку та строки, визначені законом та цим договором, претензії та скарги співвласників;
своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням співвласниками послуги з управління, що виникли з його вини;
вести і зберігати технічну та іншу встановлену законом та цим договором документацію будинку;
інформувати співвласників багатоквартирного будинку про необхідність капітального ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного будинку;
укласти з виконавцем послуги з постачання електричної енергії договір про постачання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку, забезпечувати виконання умов цього договору та контроль якості цієї послуги;
за рішенням співвласників багатоквартирного будинку та в межах виділених ними коштів організовувати виконання та виступати замовником робіт з капітального ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного будинку;
вести окремий облік доходів і витрат за будинком та надавати співвласникам відповідну інформацію у порядку, визначеному пунктами 15 та 18 цього договору;
протягом одного місяця після підписання цього договору (змін, доповнень до нього) видати під розписку або надіслати рекомендованим листом кожному співвласникові завірену підписом управителя і печаткою (за наявності) копію цього договору (змін, доповнень до нього);
звітувати щороку перед співвласниками про виконання кошторису витрат та подавати кошторис витрат на поточний рік споживачам на погодження;
письмово повідомляти протягом десяти днів співвласникам про зміну власної адреси, реквізитів для сплати коштів за послугу з управління;
не пізніше дня припинення дії цього договору здійснити остаточні нарахування плати за послугу з управління, перерахунок плати в разі її ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості, якщо такий перерахунок не було здійснено раніше  відповідно до вимог, визначених законодавством.
9. Управитель має інші права та обов’язки, що передбачені законом або прямо випливають з цього договору.

Ціна та порядок оплати послуги з управління
10. Ціна послуги з управління становить ______ гривень (в тому числі податок на додану вартість, якщо управитель є його платником) на місяць за 1 кв. метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення у будинку та включає:
витрати на утримання будинку та прибудинкової території і поточний ремонт спільного майна будинку в розмірі ____ гривень відповідно до кошторису витрат на утримання будинку та прибудинкової території (далі - кошторис витрат), що міститься у додатку 5 до цього договору;
винагороду управителю в розмірі ______ гривень на місяць.
11. Плата за послугу з управління нараховується щомісяця управителем та вноситься кожним співвласником не пізніше ______ числа місяця, наступного за розрахунковим.
За бажанням співвласника оплата послуги з управління може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.
12. Управитель щороку не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії цього договору звітує перед співвласниками про виконання кошторису витрат відповідно до пункту 15 цього договору та подає співвласникам на погодження новий кошторис витрат.
Новий кошторис витрат погоджується співвласниками шляхом прийняття відповідного рішення у порядку, встановленому законом, з подальшим внесенням змін до цього договору. У випадку, якщо новий кошторис витрат співвласниками не погоджено, продовжує діяти раніше погоджений кошторис витрат.

Порядок доступу управителя до приміщень будинку
13. Управитель має право доступу до всіх приміщень загального користування будинку, а також належних до нього будівель і споруд, крім тих, що перебувають у власності окремих співвласників.
14. Кожен співвласник зобов’язаний у встановленому законом порядку забезпечити доступ управителя або його представника за наявності в них відповідних посвідчень до свого житла, іншого об’єкта нерухомого майна для:
ліквідації та запобігання аваріям - цілодобово;
усунення неполадок, що виникли у санітарно-технічному та інженерному обладнанні, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів в робочі дні з ____ до ____ години.
Управитель або його представник може перебувати тільки в тих приміщеннях, в яких розташоване обладнання, перевірка, ремонт або огляд якого проводиться.

Порядок взаємного інформування сторін
15. Інформацію, пов’язану з виконанням цього договору, управитель доводить до відома співвласників шляхом розміщення відповідних інформаційних матеріалів на:
_________________________________;
_________________________________.
Під час розміщення інформаційних матеріалів управитель враховує вимоги законодавства про захист персональних даних.
16. Кожен із співвласників повідомляє управителю інформацію, пов’язану з виконанням цього договору, в один з таких способів на власний вибір, якщо інше не передбачено окремими положеннями цього договору або законодавством, а саме шляхом:
усного звернення до управителя або його представника на особистому прийомі чи по телефону;
письмового звернення (особистого звернення, надсилання поштового відправлення);
електронного звернення на офіційну електронну адресу управителя.
17. Повідомлення щодо рішень співвласників, прийнятих відповідно до законодавства, подаються особисто або надсилаються рекомендованим листом управителю уповноваженою особою співвласників, якщо інше не передбачено окремими положеннями цього договору або законодавством.
18. Інформація про фактичні витрати відповідно до кошторису витрат на утримання будинку та прибудинкової території надається окремо на вимогу співвласника у такій спосіб: _______________________________.

Відповідальність сторін
19. Управитель несе відповідальність:
за невиконання та/або неналежне виконання умов цього договору;
за шкоду, заподіяну спільному майну, правам та законним інтересам співвласників внаслідок невиконання або неналежного виконання управителем своїх обов’язків;
за шкоду, заподіяну третім особам внаслідок невиконання або неналежного виконання ним своїх обов’язків.
20. У разі ненадання, надання неналежної якості послуги з управління кожен співвласник має право викликати управителя для перевірки її якості.
За результатами перевірки якості послуги з управління складається акт-претензія, який підписується співвласником та управителем.
Управитель (його представник) зобов’язаний прибути на виклик співвласника не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення співвласника.
Акт-претензія складається управителем (його представником) та співвласником і повинен містити інформацію про ненадання чи надання неналежної якості послуги з управління із зазначенням причини, дату (строк) її ненадання чи надання неналежної якості, а також іншу інформацію, що характеризує її ненадання чи надання неналежної якості.
У разі неприбуття управителя (його представника) в установлений договором строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт підписується співвласником, а також не менш як двома іншими співвласниками, які проживають (розташовані) у сусідніх приміщеннях, і надсилається управителю рекомендованим листом.
Управитель протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, зокрема шляхом здійснення перерахунку вартості послуги, або видає (надсилає) співвласникові обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання управителем відповіді в установлений строк претензії співвласника вважаються визнаними управителем.
21. Перерахунок розміру плати за послугу з управління за період її ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється управителем.
У разі коли ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуги з управління стосувалося інших співвласників, крім того, який звернувся до управителя для складення і підписання акта-претензії, управитель здійснює такий перерахунок для всіх співвласників, яких стосувалося таке ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуги з управління.
22. Управитель зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок вартості послуги з управління за весь період її ненадання, надання неналежної якості, а також сплатити кожному співвласнику неустойку: штраф або пеню у розмірі _____ відсотка суми здійсненого перерахунку вартості послуги у такому порядку _________________ 
23. За перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт управитель сплачує кожному співвласнику штраф у розмірі ____ відсотків щомісячної плати за послугу з управління за кожну добу перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт управителем.
24. За несвоєчасне та/або не в повному обсязі внесення плати за послугу з управління співвласники сплачують управителю пеню в розмірі ______ відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.
Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу з управління відповідно до пункту 11 цього договору.
Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у співвласника заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

Порядок та умови внесення змін до договору
25. Внесення змін до умов цього договору здійснюється шляхом укладення сторонами додаткової угоди, якщо інше не передбачено цим договором.
26. У разі відчуження житлового та/або нежитлового приміщення у будинку згідно з додатком 1 до цього договору всі права та обов’язки попереднього власника за цим договором набуває новий власник такого житлового та/або нежитлового приміщення. Новий співвласник повинен поінформувати управителя про відповідну зміну у письмовому вигляді протягом семи днів з дня, наступного за днем набуття права власності на житлове та/або нежитлове приміщення у будинку.
27. У разі зміни організаційно-правової форми, найменування та/або інших реквізитів однієї із сторін договору - юридичної особи остання письмово повідомляє іншій стороні у семиденний строк з дати настання змін у письмовому вигляді.
Форс-мажорні обставини
28. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили).
29. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу.

Строк дії, порядок і умови продовження дії 
та розірвання договору
30. Цей договір набирає чинності з ___ _____________ 20___ р. та укладається строком на один рік.
31. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від цього договору, він вважається продовженим на один рік.
32. Дія цього договору припиняється:
у разі закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову від договору відповідно до пункту 31 цього договору;
достроково за згодою сторін або за рішенням суду в разі невиконання управителем та/або співвласниками вимог цього договору;
у разі смерті фізичної особи - підприємця, який є управителем;
у разі прийняття рішення про ліквідацію управителя або визнання його банкрутом;
в інших випадках, передбачених законом.
33. Якщо протягом строку дії цього договору співвласники приймають рішення про зміну форми управління будинком або про обрання іншого управителя, цей договір достроково припиняється через два місяці з дати отримання управителем повідомлення від співвласників (уповноваженої ними особи) про таке рішення.
Цей пункт включається до договору у випадку укладення договору уповноваженою особою органу місцевого самоврядування (виконавчого органу відповідної місцевої ради), за рішенням якого призначено управителя на конкурсних засадах відповідно до Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”.
34. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від виконання обов’язків, які на час такого припинення залишилися невиконаними, якщо інше не випливає з підстав припинення цього договору або не погоджене сторонами.
35. У разі припинення дії договору не пізніше дня, що настає за днем припинення дії договору, управитель передає новому управителю багатоквартирного будинку чи особі, уповноваженій співвласниками або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку:
наявну технічну документацію на такий будинок;
інформацію про виконані роботи з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів багатоквартирного будинку та інженерних систем за строк дії договору, але не більше трьох останніх років;
інформацію про виникнення аварійних ситуацій і технічних несправностей у розрізі конструктивних елементів та інженерних систем за строк дії договору, але не більше трьох останніх років;
дані бухгалтерського обліку доходів та витрат на утримання багатоквартирного будинку за строк дії договору, але не більше трьох останніх років;
майно, передане управителю будинку за рішенням співвласників.

Прикінцеві положення
36. Сторони надають одна одній свою згоду на використання та обробку своїх персональних даних, в тому числі на надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, що необхідні для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених цим договором, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших актів законодавства.
37. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник цього договору зберігається в управителя, другий - у __________________________________________________________________________.
(прізвище, ім’я та по батькові співвласника або співвласників, уповноважених зборами співвласників багатоквартирного будинку, або посада, прізвище, ім’я та по батькові  особи, уповноваженої статутом об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, уповноваженої особи виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого призначається управитель)

38. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуги з управління, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.
39. Цей договір має додатки, що є невід’ємною його частиною:
додаток 1 “Список співвласників і площа квартир та приміщень, що перебувають у їх власності”;
додаток 2 „Загальні відомості про будинок”;
додаток 3 „Акт приймання-передачі технічної документації на будинок”;
додаток 4 „Вимоги до якості послуги з управління будинком”;
додаток 5 „Кошторис витрат на утримання будинку та прибудинкової території”.

Інші умови
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Від управителя


Від співвласників



_________    __________________
    (підпис)              (ініціали та прізвище)

МП (за наявності)

_________    __________________
    (підпис)              (ініціали та прізвище)

Довідкові відомості/контакти управителя:
Телефон _______________, адреса електронної пошти ______________ 
Сайт ________________________________________________________
Диспетчерська/аварійна служба ________________________________
				         (телефон, адреса електронної пошти (за наявності)
Бухгалтерія __________________________________________________
	(телефон, адреса електронної пошти (за наявності)
Головний інженер ____________________________________________
            (телефон, адреса електронної пошти (за наявності)
Керівник __________________________________________________________________
(телефон, адреса електронної пошти (за наявності)
Примітка.    1. Під час укладання договору управління або внесення змін у пункт 10 сторонами може бути включено інші (додаткові) умови, зокрема у разі визначення іншої розрахункової одиниці послуги з управління.
2. Пункт 24 вводиться в дію з 1 травня 2019 року.
Додаток 8 
до Конкурсної документації
для проведення конкурсу
 з призначення управителя
багатоквартирного будинку
в м. Борислав, затвердженої
рішенням виконкому міської ради

Форма письмової згоди
на обробку наявних персональних даних,
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

Першому заступнику міського голови, 
голові конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку у       
м. Борислав Львівської обл.
Садлівському Р.С. ____________________________
(найменування або прізвище, ім’я, по батькові)
____________________________
____________________________
(адреса)
_____________________________
(телефон)


Лист-згода

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VІ даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено конкурсною документацією, а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні номери: номери телефонів, електронні адреси або інша інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у конкурсі з призначення управителя багатоквартирного будинку, цивільно-правових та господарських відносинах.


________________                         _____________              ____________________
                  (дата)                                                  (підпис)  (М.П.)                        (ПІБ особи, яка дає згоду на 
обробку, використання, поширення та доступ до її персональних даних)









