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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
05 вересня 2019 року
Борислав
№ 225



Про призначення управителів багатоквартирних будинків міста Борислав
Відповідно до п.п. 1 п.„а” та п.п.1 п.„б” ст.30, ст.40 ч.1 ст.52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 ст.13 Закону України „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, Закону України „Про житлово-комунальні послуги” та п.2 розділу 5 Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13 червня 2016 року № 150, рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 05 квітня 2019 року № 90 „Про проведення конкурсу з призначення управителя з управління багатоквартирним будинком в місті Борислав”, рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 06 червня 2019 року № 145 „Про затвердження конкурсної документації для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Борислав”, розглянувши Протокол від 17 липня 2019 року Конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Борислав для будинків в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не обрано управителя, беручи до уваги клопотання управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради від 17 липня 2019 року № 254-жк, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ: 

	Призначити управителем багатоквартирних будинків у м.Бориславі, згідно з додатком 1 до цього рішення, за об'єктом конкурсу (група будинків) лот №1, № 3, № 5 приватне підприємство „Борислав Комфорт”, ідентифікаційний код юридичної особи у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 34119409.


	Призначити управителем багатоквартирних будинків у м.Бориславі, згідно з додатком 2 до цього рішення, за об'єктом конкурсу (група будинків) лот №2, № 4 мале приватне підприємство „Бескид”, ідентифікаційний код юридичної особи у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 22400935.


	Відділу правового забезпечення міської ради спільно з управлінням житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради підготувати проект договору з надання послуг з управління багатоквартирними будинками міста Борислав, що має бути укладений від імені власників багатоквартирних будинків з переможцями конкурсу уповноваженою особою виконавчого комітету Бориславської міської ради, строком на один рік, з обов’язком управителя розпочати надання послуг з управління багатоквартирними будинками з 13 вересня 2019 року.


Міському голові Яворському Ігорю Романовичу укласти договір, про надання послуг з управління багатоквартирними будинками, з управителями призначеними відповідно до пунктів 1, 2 цього рішення за кожним багатоквартирним будинком окремо. 

	Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження забезпечити доведення до відома співвласників багатоквартирних будинків інформації про управителя, з яким укладено договір, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Бориславської міської ради.


	МПП „Бескид” та ПП „Борислав Комфорт”, як переможцю конкурсу, забезпечити доведення до відома співвласників багатоквартирних будинків інформації про управителя, з яким укладено договір, шляхом розміщення на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них, відповідного оголошення, що має містити інформацію про повне найменування управителя, його контактні телефони, номер та дату укладення договору, ціну послуги.


	ДКП „ЖЕК № 1”, ДКП „ЖЕК № 2”, ДКП „ЖЕК № 3” Бориславської міської ради до 05 листопада 2019 року здійснити всі необхідні дії щодо передачі багатоквартирних будинків в управління управителям, призначеним цим рішенням, в порядку передбаченому правилами управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02 лютого 2009 року № 13.


	Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури забезпечити належний облік та управління комунальним майном, що знаходиться на балансі ДКП „ЖЕК № 1”, ДКП „ЖЕК № 2”, ДКП „ЖЕК № 3” Бориславської міської ради.


	Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського.




Міський голова                                                                                       І.Р.Яворський













