
Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від «___»__________ 20___ р.                    м. Біла Церква                                         № _____  

 

Про призначення управителів багатоквартирних будинків  

на території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 17 грудня  2021 року № 3300, відповідно до 

підпункту 20 пункту «а» частини першої  статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  частини п’ятої статті 13 «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

13 червня 2016 року № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

призначення управителя багатоквартирного будинку», враховуючи рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради від 08 червня 2021року № 391 «Про організацію 

проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків, в яких не 

створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники яких не 

прийняли рішення   про форму управління багатоквартирним будинком, в Білоцерківській 

міській територіальній громаді» (із змінами), рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 26 жовтня 2021 № 735 «Про затвердження конкурсної 

документації для  проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних 

будинків, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, 

співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним 

будинком, в Білоцерківській міській територіальній громаді», розглянувши протокол 

засідання конкурсної комісії від 08 грудня 2021 року № 1, протокол засідання конкурсної 

комісії від 17 грудня 2021 року № 2, з метою забезпечення на території Білоцерківської 

міської територіальної громади ефективного утримання багатоквартирних будинків,  

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Призначити управителем багатоквартирного будинку на території 

Білоцерківської міської територіальної громади: 

1.1. Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради житлово - експлуатаційна 

контора № 1 (юридична адреса: вул. Підвальна, 28, м. Біла Церква, Київська область, 09100,  

ЄДРПОУ 19420176) для 42 багатоквартирних будинків, згідно з додатком 1. 

1.2. Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради житлово - експлуатаційна 

контора № 6 (юридична адреса: вул. Вернадського, 10, м. Біла Церква, Київська область, 

09100,  ЄДРПОУ 19420911) для 34 багатоквартирних будинків, згідно з додатком 2. 

1.3. Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради житлово - експлуатаційна 

контора № 7 (юридична адреса: вул. Леваневського, 34 м. Біла Церква, Київська область, 

09100,  ЄДРПОУ 30664897) для 2 багатоквартирних будинків, згідно з додатком 3. 

2. Уповноважити директора департаменту житлово - комунального господарства 

Білоцерківської міської ради на підписання Договору про надання послуги з управління 

багатоквартирним будинком строком на 1 рік. 

https://docs.google.com/document/d/1FdzsNus5D_LlcTNE3RgASBdV61t-P5h6/edit?usp=sharing&ouid=104117493451254778917&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FdzsNus5D_LlcTNE3RgASBdV61t-P5h6/edit?usp=sharing&ouid=104117493451254778917&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FdzsNus5D_LlcTNE3RgASBdV61t-P5h6/edit?usp=sharing&ouid=104117493451254778917&rtpof=true&sd=true


3. Директору департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської 

міської ради від імені співвласників багатоквартирного будинку протягом п’яти 

календарних днів з дня прийняття цього рішення, укласти договір про надання послуги з 

управління багатоквартирним будинком з управителями призначеними відповідно до 

пункту 1 цього рішення за кожним багатоквартирним будинком окремо.  

4. Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради 

довести до відома співвласників багатоквартирних будинків інформацію про результати 

конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків, шляхом розміщення 

відповідного оголошення на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради та на 

інформаційних стендах біля під’їздів. Оголошення має містити інформацію про повне 

найменування управителя, його контактні телефони, номер та дату укладання договору, 

ціну послуги.  

5. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської 

міської ради забезпечити висвітлення даного рішення в засобах масової інформації. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно 

з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                               Геннадій ДИКИЙ 

 


