
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

31.08.2022 № 320 

 

Про внесення змін до конкурсної документації з призначення управителя 

багатоквартирних будинків на території Пирятинської міської ради 

 

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

„Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку“, 

„Про житлово-комунальні послуги“, наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України                    

від 13.06.2016 № 150 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

призначення управителя багатоквартирного будинку“, рішенням виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради від 24.06.2022 № 197 „Про затвердження 

положення та складу конкурсної комісії для проведення конкурсу з 

призначення управителя багатоквартирних будинків на території Пирятинської 

міської ради“ з метою забезпечення на території Пирятинської міської 

територіальної громади ефективного утримання багатоквартирних будинків, 

співвласниками яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління 

багатоквартирним будинком та не обрано управителя, виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до конкурсної документації з призначення управителя 

багатоквартирних будинків на території Пирятинської міської ради, 

затвердженої рішенням виконкому міської ради від 25.07.2022 № 235 „Про 

затвердження конкурсної документації з призначення управителя 

багатоквартирних будинків на території Пирятинської міської ради, 

затвердивши її в новій редакції. 

2. Внести зміни до графіку проведення конкурсу з призначення 

управителя багатоквартирного будинку на території Пирятинської міської 

територіальної громади, затвердженого рішенням виконкому міської ради                  

від 25.07.2022 № 235 „Про затвердження конкурсної документації з 

призначення управителя багатоквартирних будинків на території Пирятинської 

міської ради“, затвердивши його в новій редакції. 



 

 

3. Провести з 06.09.2022 по 13.09.2022 року конкурс з призначення 

управителя багатоквартирних будинків на території Пирятинської міської ради. 

4. Відділу персоналу, організаційної роботи та інформаційної політики 

виконкому міської ради (Мілюта О.А.) забезпечити оприлюднення оголошення 

про проведення конкурсу в засобах масової інформації та на офіційному веб-

сайті Пирятинської громади. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 
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I. Загальні положення 

1 2 

1.Терміни, які 

вживаються в конкурсній 

документації 

      Конкурсна документація розроблена на виконання 

Закону України „Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку“ від 14.05.2015 

року № 417-VIII; Закону України „Про житлово-

комунальні послуги“ від 09.11.2017 року №2189-VIII; 

керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 

України „Про затвердження Порядку проведення конкурсу 

з призначення управителя багатоквартирного будинку“ від 

13.06.2016 року № 150. 

Терміни, які використовуються в цій конкурсній 

документації, вживаються в значеннях, визначених у 

перелічених документах.  

2. Інформація про 

організатора конкурсу: 

 

повне найменування Виконавчий комітет Пирятинської міської ради; код 

ЄДРПОУ 04057296 

місцезнаходження 37000, м. Пирятин, вул. Соборна, 42 

посадова особа 

організатора конкурсу, 

уповноважена здійснювати 

зв’язок з учасниками 

Порва Оксана Вікторівна – головний спеціаліст відділу 

управління комунальною власністю та ЖКГ виконкому 

міської ради   

тел. (05358) 21478 

дата, час  та місце 

проведення конкурсу 

Дата проведення конкурсу: 06 вересня 2022 року о 14.00 

годині. 

місце проведення конкурсу: Пирятинська міська рада, м. 

Пирятин, вул. Соборна, буд. 42 

3. Підстава для 

проведення конкурсу 

(дата і номер рішення) 

Закон України „Про особливості здійснення права власності 

у багатоквартирному будинку“ від 14.05.2015 року № 417-

VIII;  Закон України „Про житлово-комунальні послуги“ від 

09.11.2017 року №2189-VIII (із змінами внесеними Законом 

України „Про внесення змін до деяких законів України щодо 

врегулювання окремих питань у сфері надання житлово – 

комунальних послуг“ від 03.12.2020 року №1060-XI);  

4.  Перелік складових 

робіт (послуг) з 

управління 

багатоквартирним 

будинком  

Перелік складових робіт (послуг) з управління 

багатоквартирним будинком, який складений згідно з 

Обов’язковим переліком робіт (послуг), витрати на які 

включаються до складу витрат на утримання 

багатоквартирного будинку та прибудинкової території. 

1. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових   систем: 

водопостачання; 

водовідведення; 

теплопостачання; 

гарячого водопостачання; 

зливової каналізації; 

електропостачання; 

газопостачання. 

2. Технічне обслуговування ліфтів. 

3. Обслуговування систем диспетчеризації. 

4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів. 



 

 

5. Технічне обслуговування систем протипожежної 

автоматики та димовидалення, а також інших 

внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх 

наявності). 

6. Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних 

пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, 

що розміщені на закріпленій в установленому порядку 

прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих 

та інших майданчиків), та іншого спільного майна 

багатоквартирного будинку. 

7. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 

водопостачання; 

водовідведення; 

теплопостачання; 

гарячого водопостачання; 

зливової каналізації; 

електропостачання; 

газопостачання. 

8. Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та 

димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових 

інженерних систем (у разі їх наявності). 

9. Прибирання прибудинкової території. 

10. Прибирання приміщень загального користування (у тому 

числі допоміжних). 

11. Прибирання і вивезення снігу, посипання частини 

прибудинкової території, призначеної для проходу та 

проїзду, протиожеледними сумішами. 

12. Дератизація. 

13. Дезінсекція. 

14. Придбання електричної енергії для освітлення місць 

загального користування, живлення ліфтів та забезпечення 

функціонування іншого спільного майна багатоквартирного 

будинку.  

Обов’язковий перелік є таким, що забезпечує належний 

санітарно-гігієнічний, протипожежний, технічний стан 

будинку та прибудинкової території. Зменшення 

Обов’язкового переліку можливе лише за об’єктивних умов 

експлуатації будинку, що залежить від його капітальності, 

рівня облаштування та благоустрою (відсутності певних 

інженерних систем, обладнання, елементів зовнішнього 

опорядження). 

Перелік складено у відповідності до Наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 27 липня 2018 року 

№ 190 „Про затвердження Обов’язкового переліку робіт 

(послуг), витрати на які включаються до складу витрат на 

утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової 

території“ 

5. Вимоги щодо якості 

надання послуги 
 

Якість послуг, що надаються, повинна відповідати вимогам, 

визначеним: 

- Законом України „Про житлово-комунальні послуги“ № 

2189-VIII від 09.11.2017 року;  



 

 

- постановою КМУ від 05.09.2018 №712 „Про затвердження 

Правил надання послуги з управління багатоквартирним 

будинком та Типового договору про надання послуги з 

управління багатоквартирним будинком“; 

- наказом Державного комітету України з питань  житлово-

комунального господарства від 17.05.2005 № 76 „Про 

затвердження Правил утримання жилих будинків та 

прибудинкових територій“; 

- наказом Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства від 10.08.2004 № 150 „Про 

затвердження Примірного переліку послуг з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з 

ремонту приміщень, будинків, споруд“;  

- наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України від 

25.12.2013  № 603 „Про затвердження Норм часу та 

матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для 

робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових 

територій“; 

- наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 10.04.2000 № 73 „Про 

затвердження державних нормативних документів“;  

- наказом Державного комітету України з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008  

N 190 „Про затвердження Правил будови і безпечної 

експлуатації ліфтів“;  

- наказом Міністерством палива та енергетики України від 

14.02.2007 № 71 „Про затвердження Правил технічної 

експлуатації теплових установок і мереж“; 

- наказом Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України 15.05.2015 № 285 „Про затвердження 

Правил безпеки систем газопостачання“  

- та іншими нормативно-правовими актами у сфері житлово-

комунального господарства. 

Вимоги, щодо якості надання послуги (перелік робіт та 

періодичність їх надання) з посиланням на стандарти, 

нормативи, норми та правила наведені в Додатку № 1 до 

конкурсної документації 

6. Плата за участь у 

конкурсі 
Не вимагається. 

7. Недискримінація 

учасників 
Кількість учасників не обмежується 

II Інформація про об’єкти конкурсу 

1. Перелік об’єктів 

конкурсу 

Перелік об’єктів конкурсу, щодо яких оголошено конкурс з 

призначення управителя багатоквартирного будинку 

Пирятинської міської територіальної громади, наведено у 

Додатку № 2 до конкурсної документації. 

2. Технічна характеристика 

кожного об’єкта конкурсу 
Технічна характеристика об’єктів конкурсу будинків, щодо 

яких оголошено конкурс з призначення управителя 

багатоквартирних будинків на території Пирятинської 

міської ради у Додатку № 3 до конкурсної документації.  

3. Дата огляду об’єкту Доступ до об’єкту конкурсу та огляд будинків буде 



 

 

конкурсу та доступу до 

них  

проводитись з 01.08.2022 року по 19.08.2022 року(окрім 

вихідних) з 15.00 до 17.00 години.  

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді 

об’єктів конкурсу, письмово повідомляють про це голову 

конкурсної комісії не пізніше ніж за три дні до огляду. 

4. Інформація про  

загальний обсяг 

заборгованості 

співвласників та 

невиконані зобов’язання 

щодо проведення 

перерахунку розміру 

плати за послуги з 

утримання будинків і 

споруд та прибудинкових 

територій 

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

станом на 01.07.2022 року в розрізі об’єктів конкурсу 

наведено в Додатку №4 до конкурсної документації.  

Невиконані зобов’язання, щодо проведення перерахунку 

розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, 

ненадання або надання не в повному обсязі: невиконані 

зобов’язання відсутні. 

III. Зміст конкурсної пропозиції та вимоги до конкурсних пропозицій 
1. Вимоги до конкурсних 

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

розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної 

пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що 

входить до об’єкта конкурсу. 

Під час проведення конкурсу усі документи, що 

готуються організатором конкурсу, викладаються 

українською мовою. Конкурсна пропозиція складається 

українською мовою. У разі надання учасником будь-яких 

документів складених іноземною мовою, конкурсна 

пропозиція учасника повинна містити їх переклад 

українською мовою. Текст перекладу повинен бути 

засвідчений підписом перекладача (з підтверджуючими 

документами на право перекладу) та печаткою учасника.  

Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, 

який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки 

учасника або підпис учасника. 

Усі аркуші конкурсної пропозиції учасника конкурсу 

мають бути прошиті та пронумеровані. Усі сторінки, на 

яких міститься інформація, мають містити підпис 

уповноваженої посадової особи учасника конкурсу, а 

також відбитки печатки (за наявності). 

Конкурсна пропозиція повинна мати пронумерований 

реєстр наданих документів. 

Учасник конкурсу має право подати лише одну 

конкурсну пропозицію стосовно об’єкта конкурсу. 

Усі копії документів мають бути засвідчені належним 

чином, а саме повинно бути зазначено: 

- позначка про засвідчення копії документа складена зі слів 

«Згідно з оригіналом»,  «Відповідає оригіналу» тощо; 

- особистий підпис особи, яка засвідчує копію; 

- відбиток печатки (за наявності). 

2. Подання заяви для участі 

у конкурсі та отримання 

конкурсної документації 

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають 

організатору 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 номером паспорта); 

- юридичні особи – повне найменування, код ЄДРПОУ. 

На виконання вимог наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово – комунального 

господарства України  № 150 від 13.06.2016 року „Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення 

управителя багатоквартирного будинку“ до заяви додаються 

документи, які підтверджують наявність у штаті 

щонайменше одного найманого працівника, який пройшов 

професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним 

вимогам професії „менеджер (управитель) житлового 

будинку (групи будинків)“ (для управителя – юридичної 

особи), або документи, що підтверджують проходження 

професійної атестації або наявність у штаті за трудовим 

договором щонайменше одного найманого працівника, який 

пройшов професійну атестацію на відповідність 

кваліфікаційним вимогам професії „менеджер (управитель) 

житлового будинку (групи будинків)“ (для управителя – 

фізичної особи – підприємця). 

Конкурсна документація надається особисто або 

надсилається поштою організатором конкурсу його 

учаснику протягом трьох робочих  днів після надходження 

від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій 

зазначається спосіб надання конкурсної документації. 

Відомості, зазначені у заяві учасника конкурсу, перевіряє 

організатор конкурсу після їх надходження у порядку, 

встановленому частиною сьомою статті 11 Закону України 

„Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань“. 

Витяг з ЄДРПОУ організатором конкурсу долучається 

до конкурсних пропозицій учасника. 

У разі якщо учасником конкурсу у заяві зазначено 

недостовірну інформацію чи її виявлено під час перевірки 

відомостей, зазначених у заяві, заява учасника конкурсу 

відхиляється, про що організатор конкурсу повідомляє 

його у триденний строк. 

3. Перелік документів 

конкурсної пропозиції 

Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та 

(або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії 

таких документів:  

1) Розрахунок ціни на послугу з управління 

багатоквартирним будинком, який включає в себе витрати 

на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової 

території, поточний ремонт спільного майна 

багатоквартирного будинку (в тому числі податок на додану 

вартість, якщо управитель є його платником), винагороду 

управителю з розрахунку на 1 м2 загальної площі 



 

 

багатоквартирного будинку згідно з Додатком № 5  

(розрахунок вартості повинен бути проведений за кожною 

складовою витрат Обов’язкового переліку на кожний 

багатоквартирний будинок окремо). Розрахунок ціни має 

відповідати встановленим нормативам для надання 

своєчасної та якісної послуги; 

2) Для підтвердження рівня забезпеченості учасника 

конкурсу матеріально-технічною базою надається довідка у 

довільній формі  про наявність обладнання та матеріально-

технічної бази мінімально необхідної, для надання послуги з 

управління багатоквартирним будинком у комплексі, із 

зазначенням місцезнаходження, переліку основних засобів 

його рівня зносу та року випуску. У разі залучення майна на 

підставі будь-якого правочину (оренда, користування, 

надання послуг тощо) учасником надаються підтверджуючі 

документи. Строк користування зазначеним майном не може 

бути меншим одного року.  

3)Учасником надається довідка у довільній формі, що містить 

інформацію про наявність та кількість працівників відповідної 

кваліфікації, які будуть безпосередньо залучені до надання 

послуги з управління багатоквартирних житлових будинків (у т.ч. 

слюсарі, сантехники, двірники та ін.) з зазначенням досвіду 

роботи у даній сфері (з урахуванням договорів щодо залучення 

співвиконавців). У разі залучення працівників суб’єктів 

господарювання на договірних засадах учасником надаються копії 

відповідних підтверджуючих документів (угоди, накази, трудові 

книжки); 

4) Для підтвердження фінансової спроможності учасником 

надається:  

а) фінансова звітність ( баланс та звіт про фінансові 

результати форма № 1 та № 2) суб’єкта господарювання за 

попередній календарний рік (копії фінансової звітності 

подаються за попередній звітний період, який наступив на 

момент подання пропозиції);  

б) довідка відповідних органів державної податкової 

служби про відсутність (наявність) заборгованості з 

податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на 

час подання пропозицій; 

5) відомості щодо досвіду роботи (у довільній формі) з надання 

послуг у сфері управління (обслуговування та утримання будинків 

та прибудинкових територій), в тому числі, відомості про досвід 

роботи (власний та/або засновників) у сфері надання житлово-

комунальних послуг з визначенням кількості років, місяців 

досвіду роботи та з обов’язковим наданням копій засвідчених 

належним чином підтверджуючих документів (договорів, рішень 

тощо)). 

6) Документи, що підтверджують повноваження посадової особи 

або представника учасника щодо підпису документів конкурсної 



 

 
пропозиції. Повноваження щодо підпису документів конкурсної 

пропозиції учасника конкурсу підтверджується одним із 

наступних документів: витягом з протоколу засновників, копією 

наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим 

документом, що підтверджує повноваження посадової особи 

учасника на підписання документів, та засвідчений відповідно до 

законодавства  

7) Лист-згода на обробку персональних даних згідно  з Додатком 

№ 6. 

8) Учасники конкурсу мають право, крім передбачених 

конкурсною документацією подавати у складі конкурсної 

пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід 

роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального 

господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу 

(нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо). 

У разі неможливості надання будь-якого з документів, учасник 

має право надати у складі конкурсної пропозиції письмові 

пояснення з цього приводу. 

IV Подання та розкриття конкурсних пропозицій 

1. Способи, місце та 

кінцевий строк подання 

конкурсних пропозицій 

Конкурсна пропозиція подається особисто або через 

уповноважену належним чином особу чи надсилається 

поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на 

якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження 

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

учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, 

контактні номери телефонів учасника конкурсу, маркування:  

«Не відкривати до 06 вересня» 

     Конкурсна пропозиція подається до відділу управлння 

комунальною власність та ЖКГ виконкому міської ради (м. 

Пирятин, вул. Соборна, 42, каб. № 41, уповноважена особа: 

Порва Оксана Вікторівна).  

Конкурсні пропозиції реєструються організатором 

конкурсу в окремому журналі обліку конкурсних 

пропозицій за формою згідно додатку 2 до наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово – комунального господарства України  № 150 від 

13.06.2016 року „Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу з призначення управителя багатоквартирного 

будинку“.  

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 

Дата: 05.09. 2022 року 

Час: до 12.00 години 

Конкурсні пропозиції, отримані організатором конкурсу 

після закінчення строку їх подання не розкриваються і 

повертаються учасникам, які їх подали. 

На запит учасника конкурсу організатор конкурсу протягом 

одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує 

надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням 

дати та часу.  

2. Місце, дата та час       Місце розкриття конкурсних пропозицій – 



 

 

розкриття конвертів з 

конкурсними пропозиціями 
Пирятинська міська рада, м. Пирятин, вул. Соборна, 42 

мала зала адмінбудинку, 2 поверх. 

Дата та час розкриття конкурсних пропозицій –  

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями 

відбудеться: дата 06 вересня 2022 року о 14.00 годині.   

 

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 уповноваженні ними особи. 

Відсутність учасника конкурсу або його 

уповноваженого представника під час процедури розкриття 

конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в 

розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсної 

пропозиції. 

Повноваження представника учасника підтверджується 

одним із наступних документів: витягом з протоколу 

засновників, копією наказу про призначення, довіреністю із 

зазначенням зразка підпису представника учасника або 

іншим документом, що підтверджує повноваження 

посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття 

конкурсних пропозицій, засвідчені згідно законодавства. 

Для підтвердження особи такий представник повинен 

надати документ, що посвідчує особу представника 

учасника, в тому числі, паспорт або інший документ. 

Зазначені документи пред’являються секретарю 

конкурсної комісії безпосередньо перед початком 

процедури розкриття. 

Під час розкриття конкурсних пропозицій 

перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних 

документів, передбачених конкурсною документацією, а 

також оголошуються найменування та місцезнаходження 

кожного учасника, ціну пропозиції щодо кожного 

багатоквартирного будинку, що входить до об’єкта 

конкурсу. 

Зазначена інформація вноситься до протоколу 

розкриття засідання конкурсної комісії, який складається в 

день розкриття пропозицій.  

Протокол засідання конкурсної комісії підписується усіма 

членами конкурсної комісії, що брали участь у 

голосуванні. 

Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія 

організатора конкурсу має право звернутися до учасників 

конкурсу за роз’ясненнями їх пропозицій. 

3. Інформація про 

оголошення конкурсу, 

Кінцевий строк подання 

конкурсних пропозицій 

Оголошення про проведення конкурсу розміщується на 

офіційному веб-сайті Пирятинської міської ради 

http://pyriatyn.org.ua/ 

Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу 

публікується в газеті „Пирятинські вісті“ 

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 



 

 

Дата:  05 вересня 2022 року 

Час: до 12.00 години 

V. Оцінка конкурсних пропозицій визначення переможця та укладання договору 

1. Критерії оцінки 

конкурсних пропозицій 
-  ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону 

України „Про житлово-комунальні послуги“ витрати на 

утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової 

території, поточний ремонт спільного майна 

багатоквартирного будинку, винагороду управителю з 

розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного 

будинку 

-  рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-

технічною базою.  

-  наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним 

вимогам до професій працівників та має необхідні знання і 

досвід (з урахуванням договорів щодо залучення 

співвиконавців). 

- фінансова спроможність учасника конкурсу 

- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері 

житлово-комунального господарства. 

2.  Методика оцінювання 

конкурсних пропозицій та 

визначення переможця 

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за 

бальною системою, що визначається організатором конкурсу, з 

урахуванням такого розподілу балів за критеріями оцінювання: 

ціна послуги – до 35 балів; 

рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-

технічною базою – до 15 балів; 

наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним 

вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід 

(з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців),- до 15 

балів; 

фінансова спроможність учасника конкурсу – до 15 балів; 

наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-

комунального господарства – до 20 балів. 

За подані інші, крім передбачених конкурсною 

документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з 

надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, 

рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, 

дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть 

додатково нараховуватися до 5 балів. 

Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна 

послуги, що становить 35 балів. 

Об’єкт конкурсу складається з групи будинків тому 

оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм „ціна послуги“ 

здійснюється шляхом визначення середнього математичного 

значення кількості балів, визначених окремо за кожним 

багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість 

балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна 

перевищувати 35 балів. 

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що 

набрав максимальну  кількість балів щодо об’єкта конкурсу.  

Якщо учасники набрали рівну кількість балів перевага 

надається учаснику, який запропонував найнижчу ціну. 
2.1.ціна послуги Максимальна кількість балів -35 балів. 

Оцінюється вартість надання послуги з управління 

багатоквартирним будинком: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#n172


 

 

Кбу1 =(Цмін / Цпу) * 35/Кб,  де 

Кбу1 - кількість балів певного учасника конкурсу по 

оцінці вартості послуги за 1 кв. м загальної площі 

Цмін. - мінімальна вартість послуги (грн./місяць) 

Цпу - вартість послуги  певного учасника конкурсу 

Кб - кількість будинків об'єк-ту  та конкурсу 

Найнижча цінова пропозиція – 35 балів 

Розрахунок кількості балів учасника конкурсу по вартості 

послуги за 1 кв. м. загальної площі проводиться від 

найменшої цінової пропозиції учасника конкурсу (максим. 

кількість балів) в порядку зменшення балів. 

 
2.2. рівень забезпеченості 

учасника конкурсу 

матеріально-технічною базою 

Максимальна кількість балів -15 балів. 

Оцінюється наявність у учасника матеріально-

технічної бази для надання послуги з управління 

багатоквартирним будинком: 

Наявність аварійно-диспетчерської служби (АДС)- 5 

балів; 

Наявність слюсарних майстерень – 5 балів; 

Наявність машин, механізмів, обладнання для надання 

послуги – 5 балів. 

Відсутність будь якого з перелічених критеріїв 

оцінюється в 0 балів. 

Загальна оцінка формується за підсумком оцінок по 

всіх критеріях. 
2.3. наявність персоналу, що 

відповідає кваліфікаційним 

вимогам до професій 

працівників та має необхідні 

знання і досвід (з урахуванням 

договорів щодо залучення 

співвиконавців) 

Максимальна кількість балів – 15 балів. 

Оцінюється наявність персоналу відповідної кваліфікації, 

знання і досвід роботи працівників (з урахуванням договорів 

щодо залучення співвиконавців, що підтверджують 

спроможність надавати послуги з управління, у повному 

обсязі, групою будинків, що входять до переліку на який 

учасник конкурсу подав відповідні конкурсні пропозиції: 

а) кількість працівників (штатний розпис усіх працівників 

або перелік найманих працівників) (від 1 до 8 балів);  

б) кваліфікація персоналу (від 1 до 4 балів); 

 в) досвід роботи персоналу за професією (від 1 до 3 

балів). Оцінка виставляється в комплексі за всіма 

показниками. 
2.4.фінансова спроможність 

учасника конкурсу 
Максимальна кількість балів – 15 балів. 

Оцінюється діяльність учасника за фінансовою звітністю та 

довідкою відповідних органів державної податкової служби: 

Результат діяльності «прибуток» - 10 балів 

Результат діяльності «збиток» - 0 балів 

Відсутність заборгованості по податках та обов’язкових 

платежів до бюджету – 5 балів.   

Наявність заборгованості по податках та обов’язкових 

платежів до бюджету – 0 балів. 

(Загальна оцінка є сумою оцінок за критеріями «результат 

діяльності» та «відсутність (наявність) заборгованості з 

податків та обов’язкових платежів до бюджету»)  



 

 
2.5.наявність досвіду роботи з 

надання послуг у сфері 

житлово-комунального 

господарства 

Оцінюється наявність досвіду з надання послуг у сфері 

житлово-комунального господарства за роками:  

Більше 5 років досвіду – 20 балів; 

До 5 років досвіду  – 10 балів; 

Відсутність досвіду – 0 балів.  
2.6.інші документи За подані інші, крім передбачених конкурсною 

документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з 

надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, 

рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, 

дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть 
додатково нараховуватися до 5 балів.  

3.  Визначення переможця Переможцем конкурсу визначається його учасник, що 

набрав максимальну кількість балів щодо об’єкту 

конкурсу. 

Рішення про результати проведення конкурсу приймається 

конкурсною комісією не пізніше десяти календарних днів з 

моменту розкриття конвертів з конкурсними 

пропозиціями відповідно до пункту 9 розділу IV наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово – комунального господарства України  № 150 від 

13.06.2016 року „Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу з призначення управителя багатоквартирного 

будинку“. 

Переможець  конкурсу за кожним об’єктом конкурсу 

оголошується на засіданні конкурсної комісії, на яке 

запрошуються всі учасники конкурсу 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 органом місцевої 

ради, протягом п’яти календарних днів з моменту його 

підписання, рішення про призначення управителя. 

Усі рішення конкурсної комісії приймаються на 

засіданні у присутності не менше як половини її складу 

відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі 

рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови 

конкурсної комісії. 

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, 

який підписується усіма членами комісії, що брали участь 

у голосуванні. 

4. Відхилення конкурсних 

пропозицій 

Конкурсна комісія відхиляє конкурсну пропозицію у таких 

випадках: 

- конкурсна пропозиція не відповідає умовам конкурсної 

документації; 

- встановлено факт подання недостовірної інформації, яка 

впливає на прийняття рішення; 

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано 

банкрутом або порушено провадження у справі про його 

банкрутство; 

- учасником порушено вимоги пункту 2 розділу ІІІ Наказу 



 

 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – 

комунального господарства України №150 від 13.06.2016 року 

„Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення 

управителя багатоквартирного будинку“. 

Учасник, конкурсна пропозиція якого відхилена, 

повідомляється про це із зазначенням аргументованих 

підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття 

такого рішення.  

Усі конкурсні пропозиції, які відповідають 

установленим  критеріям оцінки, та за відсутності інших, 

передбачених законодавством та цією конкурсною 

документацією, підстав для їх відхилення, допускаються до 

оцінки. 

5. Визнання конкурсу таким, 

що не відбувся 
Організатор конкурсу має право визнати конкурс таким, 

що не відбувся в частині одного або декількох об’єктів 

конкурсу, у разі  

- відсутності конкурсних пропозицій; 

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав 

визначених у пункті 5 (відхилення конкурсних 

пропозицій) розділу IV. Розгляд заяв та оцінка 

конкурсних пропозицій – наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово – 

комунального господарства України № 150 від 

13.06.2016 року . 

У випадку прийняття конкурсною комісією рішення про 

визнання конкурсу таким, що не відбувся, організатор 

конкурсу протягом трьох робочих днів з дня його 

прийняття письмово повідомляє усіх учасників конкурсу, 

що подали конкурсні пропозиції та оприлюднює таке 

рішення на офіційному веб-сайті Пирятинської міської 

ради http://pyriatyn.org.ua/ 

6. Укладання договору Протягом п’яти календарних днів з дня прийняття 

виконавчим комітетом Пирятинської міської ради рішення 

про призначення управителя з переможцем конкурсу 

укладається договір про надання послуги з управління 

багатоквартирним будинком. Договір з управителем 

укладається за типовою формою, затвердженою 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 

р. № 712. 

По кожному багатоквартирному будинку, що входив в 

об’єкт конкурсу укладається Договір про надання послуги 

з управління багатоквартирним будинком, строком на 

один рік. Від імені співвласників багатоквартирного 

будинку підписує уповноважена особа виконавчого 

комітету міської ради, за рішенням якого призначається 

управитель. 

Інформація про управителя, з яким укладено договір про 

надання послуги, доводиться до відома співвласників 

багатоквартирного будинку шляхом розміщення на 

офіційному веб-сайті Пирятинської міської ради, та 

переможцем конкурсу (управителем) в кожному 

конкретному будинку (на прибудинковій 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 укладання договору, ціну послуги.  

У разі відмови переможця конкурсу від підписання 

договору про надання послуги або неукладення договору з 

його вини у п’ятиденний строк, 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 

трьох календарних днів усім учасникам конкурсу. 

Проєкт Договору визначений Додатком № 7 до 

конкурсної документації 

VI. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до конкурсної документації 
1. Порядок надання 

роз’яснень щодо змісту 

конкурсної документації 

      Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять 

календарних днів до закінчення строку подання конкурсних 

пропозицій письмово звернутися до організатора конкурсу 

за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації.  

Організатор конкурсу зобов’язаний надіслати учаснику 

протягом трьох 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. 

       У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-

яких звернень щодо змісту конкурсної документації 

організатор повинен забезпечити ведення протоколу таких 

зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень, який 

надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам 

конкурсу. 

У разі надходження двох і більше звернень про надання 

роз’яснення щодо змісту конкурсної документації 

організатор конкурсу проводить збори його учасників, з 

метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та 

дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє 

учасникам протягом трьох робочих днів. Під час 

проведення зборів ведеться протокол, який надсилається 

протягом трьох робочих днів усім учасникам конкурсу. 



 

 

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно 

змісту та викладення вимог конкурсної документації з боку 

учасників у встановленому порядку означатиме, що 

учасники повністю усвідомлюють зміст та вимоги цієї 

конкурсної документації. 

2. Внесення змін або 

відкликання конкурсної 

пропозиції учасником 

Учасник конкурсу має право внести зміни (доповнення) 

або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення 

строку її подання. 

Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної 

пропозиції враховуються у разі, коли вони отримані 

організатором конкурсу до закінчення строку подання 

конкурсних пропозицій. 

До цієї конкурсної документації додається: 

Додаток №1 Вимоги щодо якості надання послуги (перелік робіт та періодичність їх 

надання) з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила. 

Додаток №2 Група будинків (об’єкт конкурсу), щодо яких оголошено конкурс з 

призначення управителя багатоквартирними будинками на території Пирятинської 

міської територіальної громади. 

Додаток №3 Технічна характеристика об’єктів конкурсу будинків, щодо яких оголошено 

конкурс з призначення управителя багатоквартирними будинками на території 

Пирятинської міської територіальної громади. 

Додаток №4 Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.08.2021 року в розрізі 

об’єктів конкурсу. 

Додаток №5  Розрахунок ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком. 

Додаток №6 Лист – згода 

Додаток №7 Проект Договору про надання послуг управляння багатоквартирним 

будинком 
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