Перелік об’єктів конкурсу (групи будинків):
Об’єкт конкурсу (група будинків) №1
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Місцезнаходження будинків
м-н Сонячний б.1
м-н Сонячний б.2
м-н Сонячний б.3
м-н Сонячний б.4
м-н Сонячний б.5
м-н Сонячний б.6
м-н Сонячний б.7
м-н Сонячний б.8
м-н Сонячний б.9
м-н Сонячний б.10
м-н Сонячний б.18
м-н Сонячний б.23
м-н Сонячний б.23а
м-н Сонячний б.24
м-н Сонячний б.25
м-н Сонячний б.26
м-н Сонячный б.27
м-н Сонячний б.28
м-н Сонячний б.29
м-н Сонячний б.32
м-н Сонячний б.33
м-н Сонячний б.35
м-н Сонячний б.36
вул. Захисників України б.1
м-н Сонячний б.1а.б
м-н Сонячний б.2а.б
м-н Лазурний б.1
м-н Лазурний б.2
м-н Лазурний б.3
м-н Лазурний б.5
м-н Лазурний б.6
м-н Лазурний б.8
м-н Лазурний б.9
м-н Лазурний б.9а
м-н Лазурний б.28
м-н Лазурний б.30
м-н Лазурний б.30а
м-н Лазурний б.32
м-н Лазурний б.34
м-н Лазурний б.35
м-н Лазурний б.37
м-н Лазурний б.37а
м-н Лазурний б.43
м-н Лазурний б.44
м-н Лазурний б.45
м-н Лазурний б.46
м-н Лазурний б.57
м-н Лазурний б.58
м-н Лазурний б.59
м-н Лазурний б.60
м-н Лазурний б.63
м-н Лазурний б.64
м-н Лазурний б.67

№ з/п
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Місцезнаходження будинків
м-н Лазурний б.67б
м-н Лазурний б.68
м-н Лазурний б.75
м-н Лазурний б.75а
м-н Лазурний б.76
м-н Лазурний б.77
м-н Лазурний б.78а
м-н Лазурний б.78б
сел. Шевченко вул. Весела б.10
сел. Шевченко вул. Весела б.11
сел. Шевченко вул. Весела б.12
сел. Шевченко вул. Весела б.13
сел. Шевченко вул. Весела б.15
сел. Шевченко вул. Весела б.17
сел. Шевченко вул. Центральна б.7
сел. Шевченко вул. Центральна б.11
сел. Шевченко вул. Центральна б.17
сел. Шевченко вул. Комарова б.18
сел. Шевченко вул. Комарова б.20
сел. Шевченко вул. Комарова б.25
сел. Шевченко вул. Коханова б.1
сел. Шевченко вул. Коханова б.9
сел. Шевченко вул. Коханова б.10
сел. Шевченко вул. Коханова б.11
сел. Шевченко вул. Коханова б.12
сел. Шевченко вул. Нова б.1
сел. Шевченко вул. Нова б.3
сел. Шевченко вул. Нова б.5
сел. Шевченко вул. Садова б.2
сел. Шевченко вул. Садова б.4
сел. Шевченко вул. Садова б.6
сел. Шевченко вул. Садова б.8
сел. Шевченко вул. Спортивна б.7
сел. Шевченко вул. Спортивна б.11
сел. Шевченко вул. Тарана б.10
сел. Шевченко вул. Тарана б.20
сел. Шевченко вул. Тарана б.26
сел. Шевченко вул. Тарана б.28
сел. Шевченко пров..Шахтний б.4
сел. Шевченко вул.Шевченко б.2
сел. Шевченко вул.Шевченко б.3
сел. Шевченко вул.Шевченко б.6
сел. Шевченко вул.Шевченко б.12
сел. Шевченко вул.Шевченко б.15
сел. Шевченко вул.Шевченко б.16
сел. Шевченко вул.Шевченко б.19
сел. Шевченко вул.Шевченко б.20
сел. Шевченко вул.Шевченко б.22
сел. Шевченко вул.Шкільна б.5
сел. Шевченко вул.Шкільна б.7
сел.Шевченко вул.Івана Франка б.1
сел. Шевченко вул.Івана Франка б.3

Об’єкт конкурсу (група будинків) №2
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Місцезнаходження будинків
м-н Шахтарський б.2
м-н Шахтарський б.3
м-н Шахтарський б.4
м-н Шахтарський б.5
м-н Шахтарський б.6
м-н Шахтарський б.7
м-н Шахтарський б.8
м-н Шахтарський б.9
м-н Шахтарський б.10
м-н Шахтарський б.11
м-н Шахтарський б.13
м-н Шахтарський б.14
м-н Шахтарський б.15
м-н Шахтарський б.16
м-н Шахтарський б.18
м-н Шахтарський б.22
м-н Шахтарський б.25
м-н Шахтарський б.27
м-н Шахтарський б.27б
м-н Шахтарський б.29
м-н Шахтарський б.33
м-н Шахтарський б.25б
м-н Шахтарський б.26б
м-н Шахтарський б.26в,г
м-н Южный б.1
м-н Южний б.1а
м-н Южний б.2
м-н Южний б.3
м-н Южний б.4

№ з/п
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Місцезнаходження будинків
м-н Южний б.5
м-н Южний б.6
м-н Южний б.7
м-н Южний б.8
м-н Южний б.9
м-н Южний б.10
м-н Южний б.11
м-н Южний б.12
м-н Южний б.13
м-н Южний б.14
м-н Южний б.15
м-н Южний б.16
м-н Южний б.17
м-н Южний б.18
м-н Южний б.19
м-н Южний б.20
м-н Южний б.21
м-н Южний б.22
м-н Южний б.23
м-н Южний б.24
м-н Южний б.25
м-н Южний б.26
м-н Южний б.27
м-н Южний, б.28
м-н Южний б.30
м-н Южний б.31
м-н Южний б.33
м-н Южний б.39
м-н Южний б.41

№ з/п
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Місцезнаходження будинків
пр-кт Шахтобудівельників б.11
пр-кт Шахтобудівельників б.12
пр-кт Шахтобудівельників б.13
пр-кт Шахтобудівельників б.14
пр-кт Шахтобудівельників б.15
пр-кт Шахтобудівельників б.16
пр-кт Шахтобудівельників б.17
пр-кт Шахтобудівельників б.18
пр-кт Шахтобудівельників б.20
пр-кт Шахтобудівельників б.22
пр-кт Шахтобудівельників б.22а
пр-кт Шахтобудівельників б.23
пр-кт Шахтобудівельників б.25
пр-кт Шахтобудівельників б.26
пр-кт Шахтобудівельників б.27
пр-кт Шахтобудівельників б.28
пр-кт Шахтобудівельниківб.29
пр-кт Шахтобудівельників б.30
пр-кт Шахтобудівельників б.31
пр-кт Шахтобудівельників б.32
пр-кт Шахтобудівельників б.34
пр-кт Шахтобудівельників б.38
пр-кт Шахтобудівельників б.40

Об’єкт конкурсу (група будинків) №3
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Місцезнаходження будинків
вул. Європейська б.6
вул. Європейська б.22
вул. Європейська б.59
вул. Лихачева б.3
вул. Лихачева б.4
вул. Лихачева б.5
вул. Лихачева б.7
вул. Лихачева б.9
вул. Лихачева б.10
вул. Лихачева б.11
вул. Лихачева б.12
вул. Лихачева б.13
вул. Лихачева б.14
вул. Лихачева б.17
пр-кт Шахтобудівельників б.1
пр-кт Шахтобудівельників б.2
пр-кт Шахтобудівельників б.3
пр-кт Шахтобудівельників б.4
пр-кт Шахтобудівельників б.5
пр-кт Шахтобудівельників б.6
пр-кт Шахтобудівельників б.7
пр-кт Шахтобудівельників б.9
пр-кт Шахтобудівельників б.10

№ з/п
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Місцезнаходження будинків
пр-кт Шахтобудівельників б.42
вул. Колосова б.5
вул. Колосова б.7
вул. Колосова б.8
вул. Колосова б.10
вул. Колосова б.13
вул. Колосова б.14
вул. Колосова б.16
вул. Поштова б.4
вул. Поштова б.8
вул. Поштова б.9
вул. Поштова б.10
вул. Поштова б.11
вул. Поштова б.12
вул. Поштова б.18
вул. Поштова б.24
вул. Поштова б.28
вул. Поштоваб.30
вул.Поштова б.32
вул. Поштова б.34
вул. Руднєва б.80
пл.Шибанкова б.5
вул. Центральна б.313
вул. Центральна б.315
вул. Л.Чайкіної б.46
вул. Л.Чайкіної б.48
вул. Л.Чайкіної б.49
вул. Л.Чайкіної б.50
вул. Л.Чайкіної б.51
вул. Л.Чайкіної б.53
вул. Л.Чайкіної б.55
вул. Л.Чайкіної б.56
вул. Л.Чайкіної б.57
вул. Л.Чайкіної б.58
вул. Л.Чайкіної б.60
вул. Л.Чайкіної б.62
вул. Л.Чайкіної б.64
вул. Торгівельна б.68
вул. Захисників України б.37
вул. Захисників України б.39
вул. Захисників України б.41
вул. Б.Хмельницкого б.6
вул. Б.Хмельницкого б.20
вул. Волонтерська б.12
вул. Горняк б.1
вул. Прокоф’єва б.30
вул. Прокоф’єва б.84
вул. Прокоф’єва б.86
вул. Прокоф’єва б.109

№ з/п
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Місцезнаходження будинків
вул. Прокоф’єва б.123
вул. Прокоф’єва б.125
вул. Прокоф’єва б.159
вул. Прокоф’єва б.161
пр-кт Миру б.16
пр-кт Миру б.30
вул. Маршала Москаленка б.110
вул. Маршала Москаленка б.142
вул. Маршала Москаленка б.146
вул. Грушевського б.1
вул. Грушевського б.8
вул. Центральна б.118
вул. Центральна б.147
вул. Центральна б.148
вул. Центральна б.151
вул. Залізнична б.177
вул. Залізнична б.34
вул. Залізнична 393км
вул. Залізнична б.2
вул. Залізнична б.94
вул. Залізнична б.4
вул. Залізнична б.56
вул. Залізнична б.68
вул. Залізнична б.26
вул. Залізнична б.48
вул. Залізнична б.78
вул. Залізнична б.70
вул. Залізнична б.86
вул. Залізнична б.84
вул. Залізнична б.141
вул. Залізнична б.1 393км
вул. Залізнична 393км
вул. Залізнична б.185
вул. Залізнична б.187
вул. Залізнична б.191
вул. Залізнична б.193
вул. Шмідта б.129
вул. Шмідта б.139
вул. Шмідта б.141
вул. Шмідта б.135а
вул. Шмідта б.137а
вул. Шмідта б.144
вул. Шмідта б.149
вул. 8 Березня б.81
вул. 8 Березня б.77
вул. Михайла Петренко б.5
вул. Михайла Петренко б.9
вул. Михайла Петренко б.15

№ з/п
7
8
9
10
11
12

Місцезнаходження будинків
вул. Таманова б.7
вул. Таманова б.8
вул. Таманова б.9
вул. Таманова б.10
вул. Таманова б.11
вул. Таманова б.12

Об’єкт конкурсу (група будинків) №4
№ з/п
1
2
3
4
5
6

Місцезнаходження будинків
вул. Раздольна б.1
вул. Северна б.1
вул. Таманова б.1
вул. Таманова б.2
вул. Таманова б.4
вул. Таманова б.6

№ з/п
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Місцезнаходження будинків
вул. Таманова б.13
вул. Таманова б.14
вул. Таманова б.15
вул. Таманова б.17
вул. Таманова б.18
вул. Таманова б.19
вул. Таманова б.20
вул. Таманова б.20а
вул. Таманова б.20б
вул. Таманова б.22
вул. Таманова б.24
вул. Таманова б.26
вул. Таманова б.28
вул. Таманова б.34
вул. Таманова б.37
вул. Шмідта б.4
вул. Шмідта б.6
вул. Шмідта б.8
вул. Шмідта б.10
вул. Шмідта б.12
вул. Шмідта б.12а
вул. Шмідта б.12б
вул. Шмідта б.14
вул. Шмідта б.16
вул. Заводська б.1
вул. Заводська б.2
вул. Заводська б.3

№ з/п
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Місцезнаходження будинків
вул. Заводська б.4
вул. Заводська б.4а
вул. Заводська б.5
вул. Заводська б.6
вул. Заводська б.7
вул. Заводська б.8а
вул. Степана Бовкуна б.2
вул. Степана Бовкуна б.6
вул. Степана Бовкуна б.8
вул. Степана Бовкуна б.9
вул. Степана Бовкуна б.10
вул. Степана Бовкуна б.11
вул. Степана Бовкуна б.12
вул. Степана Бовкуна б.13
вул. Степана Бовкуна б.14
вул. Степана Бовкуна б.16
вул. Степана Бовкуна б.18
вул. Тюленіна б.5
вул. Тіниста б.14
вул. Добропільська б.48
вул. Авангардна б.2а
вул. Авангардна б.2б
вул. Авангардна б.2в
вул. Вербицького б.3
вул. Вербицького б.4
вул. Вербицького б.5
вул. Осіння б.16

№ з/п
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Місцезнаходження будинків
вул. Ольшанського б.24
вул. Ольшанського б.26
вул. Ольшанського б.27
вул. Ольшанського б.28
вул. Ольшанського б.30
вул. Ольшанського б.31
вул. Ольшанського б.33
вул. Ольшанського б.34
вул. Ольшанського б.35
вул. Ольшанського б.37
вул. Ольшанського б.39
вул. Ольшанського б.42
вул. Ольшанського б.43
вул. Ольшанського б.44
вул. Ольшанського б.69

Об’єкт конкурсу (група будинків) №5
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Місцезнаходження будинків
вул. Ольшанського б.1
вул. Ольшанського б.2
вул. Ольшанського б.3
вул. Ольшанського б.4
вул. Ольшанського б.5
вул. Ольшанського б.6
вул. Ольшанського б.8
вул. Ольшанського б.9
вул. Ольшанського б.10
вул. Ольшанського б.14
вул. Ольшанського б.17
вул. Ольшанського б.18
вул. Ольшанського б.19
вул. Ольшанського б.21
вул. Ольшанського б.23

Критерії оцінки конкурсних пропозицій згідно затвердженої конкурсної
документації:
- ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житловокомунальні 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.
Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії
яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.
Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної
документації для їх оцінювання (з урахуванням відомостей щодо суб’єктів господарювання,
пов’язаних відносинами контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1
Закону України «Про захист економічної конкуренції»):
- 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 номером паспорта);
юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ;
- 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);
- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження
керівника чи представника учасника конкурсу;
- засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький
документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;
- засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання
за останній звітний період;
- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта
господарювання (за наявності);
- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість
(якщо учасник є платником ПДВ);
- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо
учасник є платником єдиного податку);
- засвідчена учасником конкурсу копія декларації платника єдиного податку за
останній звітний період (якщо учасник є платником єдиного податку);
- оригінал витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує здійснення учасником конкурсу
економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном;
- оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність)
заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання
пропозицій;
- оригінал довідки учасника у довільній формі про фінансову спроможність чи
наявність коштів, необхідних для надання послуги з управління у повному обсязі не менше
одного місяця, з наданням підтверджуючих документів (в т.ч. - оригінали довідок з банків,
що підтверджують наявність коштів);
- оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію про
рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;
- засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів на транспортні засоби
учасника;

- оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про персонал;
- обґрунтовані розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний
будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо;
- оригінал довідки учасника у довільній формі, що містить відомості про досвід
роботи у сфері надання житлово-комунальних послуг (управління або утримання будинків) з
врахуванням досвіду засновників та наданням копій підтверджуючих документів;
- оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення
адміністративних та виробничих приміщень учасника, засоби зв’язку з керівництвом
учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.
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).
Надана учасником інформація має підтверджуватись копіями документів,
засвідченими учасником конкурсу.
Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.
У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник
конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що
входить до об’єкта конкурсу, окремо.
Конкурсна
пропозиція
пронумеровується,
прошивається,
підписується
уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із
зазначенням кількості сторінок.
Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено
найменування поданих документів в складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів
сторінок, на якій він знаходиться.
Всі сторінки пропозиції мають містити відбитки печатки учасника та підпис керівника
або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників,
які здійснюють діяльність без печатки.
Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, або подані не
учасниками конкурсу, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.
Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до
неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
Конкурсні пропозиції реєструються організатором конкурсу в окремому журналі
обліку конкурсних пропозицій за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу
з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого Наказом
Мінрегіонбуду від 13.06.2016 року №150. На запит учасника конкурсу організатор конкурсу
протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його
конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менше тридцяти
календарних днів з дати опублікування в друкованому засобі масової інформації
інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.

