
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

 

від  13.03.2019                                                                                                    № 59 

 

 

Про затвердження Протоколу № 1 від 27.02.2019 

засідання конкурсної комісії з призначення  

управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин 

та визначення управителя багатоквартирними будинками 

 

Розглянувши Протокол № 1 від 27.02.2019 засідання конкурсної комісії з 

призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин, 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 від 

29.12.2016 № 257 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення 

управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин» та рішенням виконавчого 

комітету від 26.12.2018 № 272 «Про оголошення та проведення конкурсу з призначення 

управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин», з метою забезпечення у місті 

Бурштин ефективного утримання багатоквартирних будинків, співвласниками яких не 

створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, не прийнято рішення про 

форму управління багатоквартирним будинком та не обрано управителя, виконавчий 

комітет  

вирішив: 

 

1. Затвердити Протокол № 1 від 27.02.2019 засідання конкурсної комісії з 

призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин (додається). 

2. Визначити комунальне підприємство «Житловик» строком на один рік (з дня 

підписання договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком) 

управителем багатоквартирними будинками в місті Бурштин по наступних групах 

багатоквартирних будинків: 

2.1. Група багатоквартирних будинків № 1: по вул. Р. Шухевича, 2, по вул. Р. 

Шухевича, 2а, по вул. Р. Шухевича, 4, по вул. Р. Шухевича, 6, по вул. Р. Шухевича, 8, по 

вул. Р. Шухевича, 10, по вул. Р. Шухевича, 12, по вул. Р. Шухевича, 14, по вул. Р. 

Шухевича, 16, по вул. Калуська, 7, по вул. Калуська, 9, по вул. Калуська, 11, по вул. 

Калуська, 13, вул. С. Стрільців, 1, по вул. С. Стрільців, 3, по вул. С. Стрільців, 5, по вул. С. 

Стрільців, 9, по вул. С. Стрільців, 11, по вул. С. Стрільців, 17, по вул. С. Стрільців, 20, по 

вул. С. Стрільців, 21. 

2.2. Група багатоквартирних будинків № 2: по вул. С. Стрільців, 2, по вул. С. 

Стрільців, 6, по вул. С. Стрільців, 8, по вул. С. Стрільців, 10, по вул. С. Стрільців, 12, по 

вул. С. Стрільців, 14, по вул. С. Стрільців, 16,по вул. Енергетиків, 3, по вул. Енергетиків, 

5, по вул. Енергетиків, 7, по вул. Енергетиків, 11, по вул. Енергетиків, 13. 
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2.3. Група багатоквартирних будинків № 3: по вул. Будівельників, 2а, по вул. 

Будівельників, 3, по вул. Будівельників, 4, по вул. Будівельників, 5, по вул. Будівельників, 

6, по вул. Будівельників, 7, по вул. Будівельників, 8, по вул. Будівельників, 9, по вул. 

Будівельників, 10, по вул. Будівельників, 11, по вул. Будівельників, 12, по вул. С. Бандери, 

34, по вул. Міцкевича, 6. 

2.4. Група багатоквартирних будинків № 4: по вул. Калуська, 8, по вул. 

Калуська, 10, по вул. В. Стуса, 1, по  вул. В. Стуса, 3, по вул. В. Стуса, 5, по вул. В. Стуса, 

7, по вул. В. Стуса, 9, по вул. В. Стуса, 11, по вул. В. Стуса, 13, по вул. В. Стуса, 15, по 

вул. В. Стуса, 17, по вул. В. Стуса, 19, по вул. В. Стуса, 21. 

2.5. Група багатоквартирних будинків № 5: по вул. В. Стуса, 6, по вул. В. Стуса, 

8, по вул. В. Стуса, 10, по вул. В. Стуса, 12, по вул. В. Стуса, 14, по вул. В. Стуса, 16, по 

вул. В. Стуса, 18, по вул. В. Стуса, 20. 

 

2.6. Група багатоквартирних будинків № 6: по вул. В. Стуса, 22, по вул. В. 

Стуса, 24, по вул. Коновальця, 5, по вул. Коновальця, 6, по вул. Коновальця, 7, по вул. 

Коновальця, 9, по вул. Стефаника, 15, по вул. Стефаника, 17, по вул. Д. Галицького, 5, по 

вул. О. Басараб, 2, по вул. О. Басараб, 3, по вул. О. Басараб, 4, по вул. С. Бандери, 77а. 

3. Визначити уповноважену особу на підписання договору про надання послуги 

з управління багатоквартирним будинком від імені співвласників багатоквартирного 

будинку першого заступника міського голови В. Р. Гулика. Уповноваженій особі протягом 

п’яти календарних днів з дня прийняття виконавчим комітетом рішення про призначення 

управителя укласти з комунальним підприємством «Житловик» договір про надання 

послуги з управління багатоквартирним будинком. 

4. Комунальному підприємству «Житловик» до 01.04.2019 подати розрахунок 

вартості послуги з управління багатоквартирним будинком на розгляд та його 

затвердження виконавчим комітетом міської ради. 

5. Інформацію про управителя, з яким укладено договір про надання послуги, 

довести до відома співвласників багатоквартирного будинку шляхом розміщення на 

офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради (відповідальна особа – завідувач сектору 

житлово-комунального господарства і обліку комунального майна І. Бандура) та в 

кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних 

стендах у під’їздах будинків та біля них, відповідного оголошення (відповідальна особа – 

директор КП «Житловик» В. Марчук). 

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Роксолана Джура 

 

 

 

 


