Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 26.08.2021

м.Бурштин

№162

Про затвердження Протоколу № 1 від 18.08.2021
засідання конкурсної комісії з призначення
управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин
та визначення управителя багатоквартирного будинку
в місті Бурштин
Розглянувши Протокол № 1 від 18.08.2021 засідання конкурсної комісії з
призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин, відповідно до рішень
виконавчого комітету від 13.07.2021 № 126 «Про оголошення та проведення конкурсу з
призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин» та від 13.07.2021 №
125 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя
багатоквартирного будинку на території Бурштинської міської територіальної громади»,
керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 13.06.2016 № 150, Законом України «Про
особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Законом України
«Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити Протокол № 1 від 18.08.2021 засідання конкурсної комісії з
призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин (додається).
2. Визначити КП «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської
ради» строком на один рік (з дня підписання договору про надання послуги з управління
багатоквартирним будинком) управителем багатоквартирних будинків в місті Бурштин по
наступних групах багатоквартирних будинків:
2.1. Група багатоквартирних будинків № 1: вул. Р. Шухевича, 2, вул.
Р.Шухевича,2а, вул. Р. Шухевича, 4, вул. Р. Шухевича, 6, вул. Р. Шухевича, 8.
2.2. Група багатоквартирних будинків № 2: вул. Р. Шухевича, 10, вул.
Р.Шухевича,12, вул. Р. Шухевича, 14, вул. Р. Шухевича, 16, вул. Калуська, 7.
2.3. Група багатоквартирних будинків № 3: вул. Калуська, 9, вул. Калуська, 11,
вул. Калуська, 13, вул. Калуська, 8, вул. Калуська, 10.
2.4. Група багатоквартирних будинків № 4: вул. С. Стрільців, 1, вул. С. Стрільців,
3, вул. С. Стрільців, 5, вул. С. Стрільців, 9, вул. С. Стрільців, 11, вул. С. Стрільців, 17, вул.
С.Стрільців,21.
2.5. Група багатоквартирних будинків № 7: вул. Будівельників, 11, вул.
Будівельників, 9, вул. Будівельників, 7, вул. Будівельників, 5, вул. Будівельників, 3.
2.6. Група багатоквартирних будинків № 10: вул. В. Стуса, 1, вул. В. Стуса, 3, вул.
В. Стуса, 5, вул. В. Стуса, 7, вул. В. Стуса, 9, вул. В. Стуса, 11.
2.7. Група багатоквартирних будинків № 11: вул. В. Стуса, 13, вул. В. Стуса, 15,
вул. В. Стуса, 17, вул. В. Стуса, 19, вул. В. Стуса, 21.

2.8. Група багатоквартирних будинків № 12: вул. В. Стуса, 6, вул. В. Стуса, 8, вул.
В. Стуса,10.
2.9. Група багатоквартирних будинків № 13: вул. В. Стуса, 12, вул. В. Стуса, 14,
вул. В. Стуса, 16, вул. В. Стуса, 18, вул. В. Стуса, 20.
2.10. Група багатоквартирних будинків № 14: вул. В. Стуса, 22, вул. В. Стуса, 24,
вул. Стефаника, 15, вул. Стефаника, 17.
3. Визначити ФОП Хацевича Василя Івановича строком на один рік (з дня
підписання договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком)
управителем багатоквартирних будинків в місті Бурштин по наступних групах
багатоквартирних будинків:
3.1. Група багатоквартирних будинків № 5: вул. С. Стрільців, 20, вул.
С.Стрільців,14, вул. С. Стрільців, 16, вул. С. Стрільців, 10, вул. С. Стрільців, 12, вул.
С.Стрільців, 2, вул. С. Стрільців, 6.
3.2. Група багатоквартирних будинків № 6: вул. С. Стрільців, 8, вул. Енергетиків,
3, вул. Енергетиків, 5, вул. Енергетиків, 7, вул. Енергетиків, 11, вул. Енергетиків, 13.
3.3. Група багатоквартирних будинків № 8: вул. Будівельників, 12, вул.
Будівельників, 10, вул. Будівельників, 8, вул. Будівельників, 6, вул. Будівельників, 4.
3.4. Група багатоквартирних будинків № 9: вул. Будівельників, 2а, вул.
С.Бандери,34, вул. Міцкевича, 6, вул. С. Бандери, 77а.
3.5. Група багатоквартирних будинків № 15: вул. Коновальця, 5, вул. Коновальця,
6, вул. Коновальця, 7, вул. Коновальця, 9, вул. Коновальця, 11.
3.6. Група багатоквартирних будинків № 16: вул. Д. Галицького, 5, вул.
О.Басараб,2, вул. О. Басараб, 3, вул. О. Басараб, 4.
4. Встановити ціну послуги з управління багатоквартирними будинками в місті
Бурштин для населення з 01.09.2021 в розмірах, зазначених в Додатку (додається).
5. Визначити уповноважену особу на підписання договору про надання послуги з
управління багатоквартирним будинком від імені співвласників багатоквартирного будинку
першого заступника міського голови Ростислава Стаська. Уповноваженій особі протягом
п’яти календарних днів з дня прийняття виконавчим комітетом рішення про визначення
управителя укласти з КП «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради»
та ФОП Хацевичем Василем Івановичем договір про надання послуги з управління
багатоквартирним будинком.
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 – начальник відділу
житлово-комунального господарства і обліку комунального майна Ірина Бандура) та в
кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних
стендах у під’їздах будинків та біля них, відповідного оголошення (відповідальні особи –
директор КП «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» Василь
Михайлишин та ФОП Хацевич Василь Іванович).
6. Рішення виконавчого комітету 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» та від 24.06.2019 № 131 «Про встановлення ціни послуги з управління
багатоквартирними будинками в м. Бурштин» вважати такими, що втратили чинність.
7. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житловокомунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура).
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Івана Драгуна.
Перший заступник міського голови

Ростислав Стасько

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
від 26.08.2021 № 162
Протокол № 1
засідання конкурсної комісії
з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин
Дата проведення: 18 серпня 2021 року, 10.00 год.
Місце проведення: м. Бурштин, вул. С. Стрільців,4 (зал засідань міської ради).
Присутні:
Голова комісії:
Іван Драгун
Секретар комісії:
Ірина Бандура
Члени комісії:
Марія Назар
Андрій Пергельський
Ігор Навроцький
Андрій Савчак
Тетяна Сенчина
Володимир Федорняк
Андрій Козак
Ростислав Витриховський
Присутні представники
учасника конкурсу:
Василь Михайлишин

- заступник міського голови;
- начальник відділу житлово-комунального господарства і
обліку комунального майна міської ради;
- начальник відділу економіки та промисловості;
- головний спеціаліст юридичного відділу;
- головний спеціаліст-енергоменеджер відділу житловокомунального господарства і обліку комунального майна;
- голова постійної депутатської комісії з питань
комунальної власності, житлово-комунального
господарства, енергозбереження та транспорту;
- голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування
соціально-економічного розвитку, інвестицій та
міжнародного співробітництва;
- голова комісії з питань прав людини, законності,
депутатської діяльності, етики та регламенту;
- член виконавчого комітету;
- член виконавчого комітету.
- в. о. директора КП «ЖЕГ».

Слухали: голову комісії Івана Драгуна щодо мети засідання конкурсної комісії, регламенту
засідання та затвердження порядку денного засідання комісії.
Вирішили: Затвердити на порядок денний комісії розгляд наступних питань:
1. Розгляд конкурсних пропозицій, що надійшли на підставі оголошення про проведення
конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин.
2. Прийняття рішення про результати проведення конкурсу з призначення управителя
багатоквартирного будинку в місті Бурштин.
Голосували: «за» - 10, «проти» - 0, «утрималось» – 0.
Питання 1.
Слухали: голову конкурсної комісії Івана Драгуна, який повідомив членам конкурсної
комісії про умови проведення конкурсу відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу з

призначення управителя багатоквартирного будинку на території Бурштинської міської
територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 13.07.2021 № 125
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя
багатоквартирного будинку на території Бурштинської міської територіальної громади».
Було зазначено про те, що відповідно до рішення виконавчого комітету від
13.07.2021 № 126 «Про оголошення та проведення конкурсу з призначення управителя
багатоквартирного будинку в місті Бурштин» об’єктами конкурсу визначено 16
(шістнадцять) груп багатоквартирних будинків. Конкурсна пропозиція подається окремо
щодо кожної групи багатоквартирних будинків.
1. До групи багатоквартирних будинків № 1 входять наступні багатоквартирні
будинки: вул. Р. Шухевича, 2, вул. Р. Шухевича, 2а, вул. Р. Шухевича, 4, вул. Р. Шухевича, 6,
вул. Р. Шухевича, 8.
До конкурсної комісії надійшла конкурсна пропозиція в запечатаному конверті
(вхід. реєстр. № 2784/02-27/1 від 17.08.2021) від учасника конкурсу КП «Житловоексплуатаційне господарство Бурштинської міської ради». Конверт з конкурсною
пропозицією учасника надійшов до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 17 серпня 2021 року. Від інших
претендентів конкурсних пропозицій на конкурс не надходило.
Конкурсна пропозиція була надана конкурсній комісій для огляду її змісту. Під
час розкриття конверту з конкурсною пропозицією конкурсною комісією перевірено
наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною
документацією, а також оголошено інформацію про найменування та місцезнаходження
учасника конкурсу.
Надано для ознайомлення розрахунок вартості надання послуги з управління на
кожний окремо багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків.
№
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
з/п
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
1
вул. Р. Шухевича, 2
4,213
0,63195
4,84495
2
вул. Р. Шухевича, 2а
4,3743
0,656145
5,030445
3
вул. Р. Шухевича, 4
4,1572
0,62358
4,78078
4
вул. Р. Шухевича, 6
4,8545
0,728175
5,582675
5
вул. Р. Шухевича, 8
4,6767
0,701505
5,378205
За результатами перегляду конкурсної пропозиції, поданої учасником КП
«Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради», головою конкурсної
комісії Іваном Драгуном зазначено, що конкурсна пропозиція відповідає конкурсним
вимогам та переліку документів, а отже відсутні причини для відхилення зазначеної
конкурсної пропозиції з підстав, передбачених пунктом 4.5. Порядку проведення конкурсу з
призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин.
2. До групи багатоквартирних будинків № 2 входять наступні багатоквартирні
будинки: вул. Р. Шухевича, 10, вул. Р. Шухевича, 12, вул. Р. Шухевича, 14, вул. Р. Шухевича,
16, вул. Калуська, 7.
До конкурсної комісії надійшла конкурсна пропозиція в запечатаному конверті
(вхід. реєстр. № 2784/02-27/2 від 17.08.2021) від учасника конкурсу КП «Житловоексплуатаційне господарство Бурштинської міської ради». Конверт з конкурсною
пропозицією учасника надійшов до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 17 серпня 2021 року. Від інших
претендентів конкурсних пропозицій на конкурс не надходило.
Конкурсна пропозиція була надана конкурсній комісій для огляду її змісту. Під
час розкриття конверту з конкурсною пропозицією конкурсною комісією перевірено
наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною
документацією, а також оголошено інформацію про найменування та місцезнаходження
учасника конкурсу.
Надано для ознайомлення розрахунок вартості надання послуги з управління на
кожний окремо багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків.
№
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
з/п
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
1
вул. Р. Шухевича, 10
4,392
0,6588
5,0508
2
вул. Р. Шухевича, 12
4,2068
0,63102
4,83782
3
вул. Р. Шухевича, 14
4,6422
0,69633
5,33853
4
вул. Р. Шухевича, 16
4,6995
0,704925
5,404425
5
вул. Калуська, 7
4,1674
0,62511
4,79251
За результатами перегляду конкурсної пропозиції, поданої учасником КП
«Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради», головою конкурсної
комісії Іваном Драгуном зазначено, що конкурсна пропозиція відповідає конкурсним
вимогам та переліку документів, а отже відсутні причини для відхилення зазначеної
конкурсної пропозиції з підстав, передбачених пунктом 4.5. Порядку проведення конкурсу з
призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин.
3. До групи багатоквартирних будинків № 3 входять наступні багатоквартирні
будинки: вул. Калуська, 9, вул. Калуська, 11, вул. Калуська, 13, вул. Калуська, 8, вул.
Калуська, 10.
До конкурсної комісії надійшла конкурсна пропозиція в запечатаному конверті
(вхід. реєстр. № 2784/02-27/3 від 17.08.2021) від учасника конкурсу КП «Житловоексплуатаційне господарство Бурштинської міської ради». Конверт з конкурсною
пропозицією учасника надійшов до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 17 серпня 2021 року. Від інших
претендентів конкурсних пропозицій на конкурс не надходило.
Конкурсна пропозиція була надана конкурсній комісій для огляду її змісту. Під
час розкриття конверту з конкурсною пропозицією конкурсною комісією перевірено
наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною
документацією, а також оголошено інформацію про найменування та місцезнаходження
учасника конкурсу.
Надано для ознайомлення розрахунок вартості надання послуги з управління на
кожний окремо багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків.
№
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
з/п
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.

вул. Калуська, 9
4,3625
0,654375
5,016875
вул. Калуська, 11
4,8057
0,720855
5,526555
вул. Калуська, 13
3,7618
0,56427
4,32607
вул. Калуська, 8
3,0747
0,461205
3,535905
вул. Калуська, 10
2,8177
0,422655
3,240355
За результатами перегляду конкурсної пропозиції, поданої учасником КП
«Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради», головою конкурсної
комісії Іваном Драгуном зазначено, що конкурсна пропозиція відповідає конкурсним
вимогам та переліку документів, а отже відсутні причини для відхилення зазначеної
конкурсної пропозиції з підстав, передбачених пунктом 4.5. Порядку проведення конкурсу з
призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин.
4. До групи багатоквартирних будинків № 4 входять наступні багатоквартирні
будинки: вул. С. Стрільців, 1, вул. С. Стрільців, 3, вул. С. Стрільців, 5, вул. С. Стрільців, 9,
вул. С. Стрільців, 11, вул. С. Стрільців, 17, вул. С. Стрільців, 21.
До конкурсної комісії надійшла конкурсна пропозиція в запечатаному конверті
(вхід. реєстр. № 2784/02-27/4 від 17.08.2021) від учасника конкурсу КП «Житловоексплуатаційне господарство Бурштинської міської ради». Конверт з конкурсною
пропозицією учасника надійшов до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 17 серпня 2021 року. Від інших
претендентів конкурсних пропозицій на конкурс не надходило.
Конкурсна пропозиція була надана конкурсній комісій для огляду її змісту. Під
час розкриття конверту з конкурсною пропозицією конкурсною комісією перевірено
наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною
документацією, а також оголошено інформацію про найменування та місцезнаходження
учасника конкурсу.
Надано для ознайомлення розрахунок вартості надання послуги з управління на
кожний окремо багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків.
№
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
з/п
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
1
вул. С. Стрільців, 1
4,4539
0,668085
5,121985
2
вул. С. Стрільців, 3
6,6212
0,99318
7,61438
3
вул. С. Стрільців, 5
4,5824
0,68736
5,26976
4
вул. С. Стрільців, 9
4,0652
0,60978
4,67498
5
вул. С. Стрільців, 11
4,3318
0,64977
4,98157
6
вул. С. Стрільців, 17
4,3005
0,645075
4,945575
7
вул. С. Стрільців, 21
4,5953
0,689295
5,284595
За результатами перегляду конкурсної пропозиції, поданої учасником КП
«Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради», головою конкурсної
комісії Іваном Драгуном зазначено, що конкурсна пропозиція відповідає конкурсним
вимогам та переліку документів, а отже відсутні причини для відхилення зазначеної
конкурсної пропозиції з підстав, передбачених пунктом 4.5. Порядку проведення конкурсу з
призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин.
5. До групи багатоквартирних будинків № 5 входять наступні багатоквартирні
будинки: вул. С. Стрільців, 20, вул. С. Стрільців, 14, вул. С. Стрільців, 16, вул. С. Стрільців,
10, вул. С. Стрільців, 12, вул. С. Стрільців, 2, вул. С. Стрільців, 6.
1
2
3
4
5

До конкурсної комісії надійшла конкурсна пропозиція в запечатаному конверті
(вхід. реєстр. № 2746/02-27 від 13.08.2021) від учасника конкурсу ФОП Хацевич Василь
Іванович. Конверт з конкурсною пропозицією учасника надійшов до закінчення строку
подання конкурсних пропозицій. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 17 серпня
2021 року. Від інших претендентів конкурсних пропозицій на конкурс не надходило.
Конкурсна пропозиція була надана конкурсній комісій для огляду її змісту. Під
час розкриття конверту з конкурсною пропозицією конкурсною комісією перевірено
наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною
документацією, а також оголошено інформацію про найменування та місцезнаходження
учасника конкурсу.
Надано для ознайомлення розрахунок вартості надання послуги з управління на
кожний окремо багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків.
Ціна послуги становить:
№
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
з/п
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
1
вул. С. Стрільців, 20
3,7391
0,19
3,9291
2
вул. С. Стрільців, 14
3,8667
0,20
4,066
3
вул. С. Стрільців, 16
6,527
0,33
6,0857
4
вул. С. Стрільців, 10
3,83
0,19
4,02
5
вул. С. Стрільців, 12
5,659
0,29
5,949
6
вул. С. Стрільців, 2
5,474
0,28
5,754
7
вул. С. Стрільців, 6
3,812
0,19
4,00
За результатами перегляду конкурсної пропозиції, поданої учасником ФОП
Хацевичем Василем Івановичем, головою конкурсної комісії Іваном Драгуном зазначено, що
конкурсна пропозиція відповідає конкурсним вимогам та переліку документів, а отже
відсутні причини для відхилення зазначеної конкурсної пропозиції з підстав, передбачених
пунктом 4.5. Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного
будинку в місті Бурштин.
6. До групи багатоквартирних будинків № 6 входять наступні багатоквартирні
будинки: вул. С. Стрільців, 8, вул. Енергетиків, 3, вул. Енергетиків, 5, вул. Енергетиків, 7,
вул. Енергетиків, 11, вул. Енергетиків, 13.
До конкурсної комісії надійшла конкурсна пропозиція в запечатаному конверті
(вхід. реєстр. № 2751/02-27 від 13.08.2021) від учасника конкурсу ФОП Хацевич Василь
Іванович. Конверт з конкурсною пропозицією учасника надійшов до закінчення строку
подання конкурсних пропозицій. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 17 серпня
2021 року. Від інших претендентів конкурсних пропозицій на конкурс не надходило.
Конкурсна пропозиція була надана конкурсній комісій для огляду її змісту. Під
час розкриття конверту з конкурсною пропозицією конкурсною комісією перевірено
наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною
документацією, а також оголошено інформацію про найменування та місцезнаходження
учасника конкурсу.
Надано для ознайомлення розрахунок вартості надання послуги з управління на
кожний окремо багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків.
Ціна послуги становить:
№
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
з/п
утримання з
управителю з
управління з

розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
1
вул. С. Стрільців, 8
5,441
0,27
5,71
2
вул. Енергетиків, 3
4,00
0,20
4,20
3
вул. Енергетиків, 5
5,39
0,27
5,59
4
вул. Енергетиків, 7
3,90
0,20
4,10
5
вул. Енергетиків, 11
3,79
0,19
3,98
6
вул. Енергетиків, 13
3,834
0,19
4,02
За результатами перегляду конкурсної пропозиції, поданої учасником ФОП
Хацевичем Василем Івановичем, головою конкурсної комісії Іваном Драгуном зазначено, що
конкурсна пропозиція відповідає конкурсним вимогам та переліку документів, а отже
відсутні причини для відхилення зазначеної конкурсної пропозиції з підстав, передбачених
пунктом 4.5. Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного
будинку в місті Бурштин.
7. До групи багатоквартирних будинків № 7 входять наступні багатоквартирні
будинки: вул. Будівельників, 11, вул. Будівельників, 9, вул. Будівельників, 7, вул.
Будівельників, 5, вул. Будівельників, 3.
До конкурсної комісії надійшла конкурсна пропозиція в запечатаному конверті
(вхід. реєстр. № 2784/02-27/7 від 17.08.2021) від учасника конкурсу КП «Житловоексплуатаційне господарство Бурштинської міської ради». Конверт з конкурсною
пропозицією учасника надійшов до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 17 серпня 2021 року. Від інших
претендентів конкурсних пропозицій на конкурс не надходило.
Конкурсна пропозиція була надана конкурсній комісій для огляду її змісту. Під
час розкриття конверту з конкурсною пропозицією конкурсною комісією перевірено
наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною
документацією, а також оголошено інформацію про найменування та місцезнаходження
учасника конкурсу.
Надано для ознайомлення розрахунок вартості надання послуги з управління на
кожний окремо багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків.
№
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
з/п
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
1
вул. Будівельників, 11
5,81
0,8715
6,6815
2
вул. Будівельників, 9
5,7781
0,866715
6,644815
3
вул. Будівельників, 7
5,6862
0,85293
6,53913
4
вул. Будівельників, 5
5,7335
0,860025
6,593525
5
вул. Будівельників, 3
5,6232
0,84348
6,46668
За результатами перегляду конкурсної пропозиції, поданої учасником КП
«Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради», головою конкурсної
комісії Іваном Драгуном зазначено, що конкурсна пропозиція відповідає конкурсним
вимогам та переліку документів, а отже відсутні причини для відхилення зазначеної

конкурсної пропозиції з підстав, передбачених пунктом 4.5. Порядку проведення конкурсу з
призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин.
8. До групи багатоквартирних будинків № 8 входять наступні багатоквартирні
будинки: вул. Будівельників, 12, вул. Будівельників, 10, вул. Будівельників, 8, вул.
Будівельників, 6, вул. Будівельників, 4.
До конкурсної комісії надійшла конкурсна пропозиція в запечатаному конверті
(вхід. реєстр. № 2749/02-27 від 13.08.2021) від учасника конкурсу ФОП Хацевич Василь
Іванович. Конверт з конкурсною пропозицією учасника надійшов до закінчення строку
подання конкурсних пропозицій. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 17 серпня
2021 року. Від інших претендентів конкурсних пропозицій на конкурс не надходило.
Конкурсна пропозиція була надана конкурсній комісій для огляду її змісту. Під
час розкриття конверту з конкурсною пропозицією конкурсною комісією перевірено
наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною
документацією, а також оголошено інформацію про найменування та місцезнаходження
учасника конкурсу.
Надано для ознайомлення розрахунок вартості надання послуги з управління на
кожний окремо багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків.
Ціна послуги становить:
№
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
з/п
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
1
вул. Будівельників, 12
5,03
0,25
5,28
2
вул. Будівельників, 10
4,78
0,24
5,02
3
вул. Будівельників, 8
4,71
0,24
4,95
4
вул. Будівельників, 6
4,40
0,22
4,62
5
вул. Будівельників, 4
4,78
0,24
5,02
За результатами перегляду конкурсної пропозиції, поданої учасником ФОП
Хацевичем Василем Івановичем, головою конкурсної комісії Іваном Драгуном зазначено, що
конкурсна пропозиція відповідає конкурсним вимогам та переліку документів, а отже
відсутні причини для відхилення зазначеної конкурсної пропозиції з підстав, передбачених
пунктом 4.5. Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного
будинку в місті Бурштин.
9. До групи багатоквартирних будинків № 9 входять наступні багатоквартирні
будинки: вул. Будівельників, 2а, вул. С. Бандери, 34, вул. Міцкевича, 6, вул. С. Бандери, 77а.
До конкурсної комісії надійшла конкурсна пропозиція в запечатаному конверті
(вхід. реєстр. № 2750/02-27 від 13.08.2021) від учасника конкурсу ФОП Хацевич Василь
Іванович. Конверт з конкурсною пропозицією учасника надійшов до закінчення строку
подання конкурсних пропозицій. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 17 серпня
2021 року. Від інших претендентів конкурсних пропозицій на конкурс не надходило.
Конкурсна пропозиція була надана конкурсній комісій для огляду її змісту. Під
час розкриття конверту з конкурсною пропозицією конкурсною комісією перевірено
наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною
документацією, а також оголошено інформацію про найменування та місцезнаходження
учасника конкурсу.
Надано для ознайомлення розрахунок вартості надання послуги з управління на
кожний окремо багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків.
Ціна послуги становить:

№
з/п

Адреса будівлі

Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
1
вул. Будівельників, 2а
3,57
0,18
3,75
2
вул. С. Бандери, 34п
3,26
0,17
3,43
вул. С. Бандери, 34д
4,20
0,21
4,41
3
вул. Міцкевича, 6
2,57
0,13
2,70
4
вул. С. Бандери, 77а
3,71
0,19
3,90
За результатами перегляду конкурсної пропозиції, поданої учасником ФОП
Хацевичем Василем Івановичем, головою конкурсної комісії Іваном Драгуном зазначено, що
конкурсна пропозиція відповідає конкурсним вимогам та переліку документів, а отже
відсутні причини для відхилення зазначеної конкурсної пропозиції з підстав, передбачених
пунктом 4.5. Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного
будинку в місті Бурштин.
10. До групи багатоквартирних будинків № 10 входять наступні багатоквартирні
будинки: вул. В. Стуса, 1, вул. В. Стуса, 3, вул. В. Стуса, 5, вул. В. Стуса, 7, вул. В. Стуса, 9,
вул. В. Стуса, 11.
До конкурсної комісії надійшла конкурсна пропозиція в запечатаному конверті
(вхід. реєстр. № 2784/02-27/10 від 17.08.2021) від учасника конкурсу КП «Житловоексплуатаційне господарство Бурштинської міської ради». Конверт з конкурсною
пропозицією учасника надійшов до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 17 серпня 2021 року. Від інших
претендентів конкурсних пропозицій на конкурс не надходило.
Конкурсна пропозиція була надана конкурсній комісій для огляду її змісту. Під
час розкриття конверту з конкурсною пропозицією конкурсною комісією перевірено
наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною
документацією, а також оголошено інформацію про найменування та місцезнаходження
учасника конкурсу.
Надано для ознайомлення розрахунок вартості надання послуги з управління на
кожний окремо багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків.
№
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
з/п
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
1
вул. В. Стуса, 1
4,2959
0,644385
4,940285
2
вул. В. Стуса, 3
4,3641
0,654615
5,018715
3
вул. В. Стуса, 5
3,631
0,54465
4,17565
4
вул. В. Стуса, 7
3,8932
0,58398
4,47718
5
вул. В. Стуса, 9
4,0079
0,601185
4,609085
6
вул. В. Стуса, 11
3,8409
0,576135
4,417035
За результатами перегляду конкурсної пропозиції, поданої учасником КП
«Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради», головою конкурсної
комісії Іваном Драгуном зазначено, що конкурсна пропозиція відповідає конкурсним

вимогам та переліку документів, а отже відсутні причини для відхилення зазначеної
конкурсної пропозиції з підстав, передбачених пунктом 4.5. Порядку проведення конкурсу з
призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин.
11. До групи багатоквартирних будинків № 11 входять наступні багатоквартирні
будинки: вул. В. Стуса, 13, вул. В. Стуса, 15, вул. В. Стуса, 17, вул. В. Стуса, 19, вул. В.
Стуса, 21.
До конкурсної комісії надійшла конкурсна пропозиція в запечатаному конверті
(вхід. реєстр. № 2784/02-27/11 від 17.08.2021) від учасника конкурсу КП «Житловоексплуатаційне господарство Бурштинської міської ради». Конверт з конкурсною
пропозицією учасника надійшов до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 17 серпня 2021 року. Від інших
претендентів конкурсних пропозицій на конкурс не надходило.
Конкурсна пропозиція була надана конкурсній комісій для огляду її змісту. Під
час розкриття конверту з конкурсною пропозицією конкурсною комісією перевірено
наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною
документацією, а також оголошено інформацію про найменування та місцезнаходження
учасника конкурсу.
Надано для ознайомлення розрахунок вартості надання послуги з управління на
кожний окремо багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків.
№
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
з/п
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
1
вул. В. Стуса, 13
3,5447
0,531705
4,076405
2
вул. В. Стуса, 15
3,2887
0,493305
3,782005
3
вул. В. Стуса, 17
3,2375
0,485625
3,723125
4
вул. В. Стуса, 19
4,2253
0,633795
4,859095
5
вул. В. Стуса, 21
3,8777
0,581655
4,459355
За результатами перегляду конкурсної пропозиції, поданої учасником КП
«Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради», головою конкурсної
комісії Іваном Драгуном зазначено, що конкурсна пропозиція відповідає конкурсним
вимогам та переліку документів, а отже відсутні причини для відхилення зазначеної
конкурсної пропозиції з підстав, передбачених пунктом 4.5. Порядку проведення конкурсу з
призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин.
12. До групи багатоквартирних будинків № 12 входять наступні багатоквартирні
будинки: вул. В. Стуса, 6, вул. В. Стуса, 8, вул. В. Стуса, 10.
До конкурсної комісії надійшла конкурсна пропозиція в запечатаному конверті
(вхід. реєстр. № 2784/02-27/12 від 17.08.2021) від учасника конкурсу КП «Житловоексплуатаційне господарство Бурштинської міської ради». Конверт з конкурсною
пропозицією учасника надійшов до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 17 серпня 2021 року. Від інших
претендентів конкурсних пропозицій на конкурс не надходило.
Конкурсна пропозиція була надана конкурсній комісій для огляду її змісту. Під
час розкриття конверту з конкурсною пропозицією конкурсною комісією перевірено
наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною
документацією, а також оголошено інформацію про найменування та місцезнаходження
учасника конкурсу.

Надано для ознайомлення розрахунок вартості надання послуги з управління на
кожний окремо багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків.
№
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
з/п
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
1
вул. В. Стуса, 6
3,632
0,5448
4,1768
2
вул. В. Стуса, 8
3,4277
0,514155
3,941855
3
вул. В. Стуса, 10
4,0612
0,60918
4,67038
За результатами перегляду конкурсної пропозиції, поданої учасником КП
«Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради», головою конкурсної
комісії Іваном Драгуном зазначено, що конкурсна пропозиція відповідає конкурсним
вимогам та переліку документів, а отже відсутні причини для відхилення зазначеної
конкурсної пропозиції з підстав, передбачених пунктом 4.5. Порядку проведення конкурсу з
призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин.
13. До групи багатоквартирних будинків № 13 входять наступні багатоквартирні
будинки: вул. В. Стуса, 12, вул. В. Стуса, 14, вул. В. Стуса, 16, вул. В. Стуса, 18, вул. В.
Стуса, 20.
До конкурсної комісії надійшла конкурсна пропозиція в запечатаному конверті
(вхід. реєстр. № 2784/02-27/13 від 17.08.2021) від учасника конкурсу КП «Житловоексплуатаційне господарство Бурштинської міської ради». Конверт з конкурсною
пропозицією учасника надійшов до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 17 серпня 2021 року. Від інших
претендентів конкурсних пропозицій на конкурс не надходило.
Конкурсна пропозиція була надана конкурсній комісій для огляду її змісту. Під
час розкриття конверту з конкурсною пропозицією конкурсною комісією перевірено
наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною
документацією, а також оголошено інформацію про найменування та місцезнаходження
учасника конкурсу.
Надано для ознайомлення розрахунок вартості надання послуги з управління на
кожний окремо багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків.
№
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
з/п
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
1
вул. В. Стуса, 12
4,0134
0,60201
4,61541
2
вул. В. Стуса, 14
4,0679
0,610185
4,678085
3
вул. В. Стуса, 16
4,528
0,6792
5,2072
4
вул. В. Стуса, 18
4,3604
0,65406
5,01446
5
вул. В. Стуса, 20
4,627
0,69405
5,32105
За результатами перегляду конкурсної пропозиції, поданої учасником КП
«Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради», головою конкурсної
комісії Іваном Драгуном зазначено, що конкурсна пропозиція відповідає конкурсним
вимогам та переліку документів, а отже відсутні причини для відхилення зазначеної

конкурсної пропозиції з підстав, передбачених пунктом 4.5. Порядку проведення конкурсу з
призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин.
14. До групи багатоквартирних будинків № 14 входять наступні багатоквартирні
будинки: вул. В. Стуса, 22, вул. В. Стуса, 24, вул. Стефаника, 15, вул. Стефаника, 17.
До конкурсної комісії надійшла конкурсна пропозиція в запечатаному конверті
(вхід. реєстр. № 2784/02-27/14 від 17.08.2021) від учасника конкурсу КП «Житловоексплуатаційне господарство Бурштинської міської ради». Конверт з конкурсною
пропозицією учасника надійшов до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 17 серпня 2021 року. Від інших
претендентів конкурсних пропозицій на конкурс не надходило.
Конкурсна пропозиція була надана конкурсній комісій для огляду її змісту. Під
час розкриття конверту з конкурсною пропозицією конкурсною комісією перевірено
наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною
документацією, а також оголошено інформацію про найменування та місцезнаходження
учасника конкурсу.
Надано для ознайомлення розрахунок вартості надання послуги з управління на
кожний окремо багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків.
№
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
з/п
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
1
вул. В. Стуса, 22
4,1827
0,627405
4,810105
2
вул. В. Стуса, 24
4,2985
0,644775
4,943275
3
вул. Стефаника, 15
5,0112
0,75168
5,76288
4
вул. Стефаника, 17
5,2731
0,790965
6,064065
За результатами перегляду конкурсної пропозиції, поданої учасником КП
«Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради», головою конкурсної
комісії Іваном Драгуном зазначено, що конкурсна пропозиція відповідає конкурсним
вимогам та переліку документів, а отже відсутні причини для відхилення зазначеної
конкурсної пропозиції з підстав, передбачених пунктом 4.5. Порядку проведення конкурсу з
призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин.
15. До групи багатоквартирних будинків № 15 входять наступні багатоквартирні
будинки: вул. Коновальця, 5, вул. Коновальця, 6, вул. Коновальця, 7, вул. Коновальця, 9, вул.
Коновальця, 11.
До конкурсної комісії надійшла конкурсна пропозиція в запечатаному конверті
(вхід. реєстр. № 2747/02-27 від 13.08.2021) від учасника конкурсу ФОП Хацевич Василь
Іванович. Конверт з конкурсною пропозицією учасника надійшов до закінчення строку
подання конкурсних пропозицій. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 17 серпня
2021 року. Від інших претендентів конкурсних пропозицій на конкурс не надходило.
Конкурсна пропозиція була надана конкурсній комісій для огляду її змісту. Під
час розкриття конверту з конкурсною пропозицією конкурсною комісією перевірено
наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною
документацією, а також оголошено інформацію про найменування та місцезнаходження
учасника конкурсу.
Надано для ознайомлення розрахунок вартості надання послуги з управління на
кожний окремо багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків.
Ціна послуги становить:
№
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з

з/п

утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
1
вул. Коновальця, 5
3,00
0,15
3,15
2
вул. Коновальця, 6
4,70
0,23
4,93
3
вул. Коновальця, 7
3,26
0,17
3,43
4
вул. Коновальця, 9
3,30
0,17
3,47
5
вул. Коновальця, 11
2,86
0,15
3,01
За результатами перегляду конкурсної пропозиції, поданої учасником ФОП
Хацевичем Василем Івановичем, головою конкурсної комісії Іваном Драгуном зазначено, що
конкурсна пропозиція відповідає конкурсним вимогам та переліку документів, а отже
відсутні причини для відхилення зазначеної конкурсної пропозиції з підстав, передбачених
пунктом 4.5. Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного
будинку в місті Бурштин.
16. До групи багатоквартирних будинків № 16 входять наступні багатоквартирні
будинки: вул. Д. Галицького, 5, вул. О. Басараб, 2, вул. О. Басараб, 3, вул. О. Басараб, 4.
До конкурсної комісії надійшла конкурсна пропозиція в запечатаному конверті
(вхід. реєстр. № 2748/02-27 від 13.08.2021) від учасника конкурсу ФОП Хацевич Василь
Іванович. Конверт з конкурсною пропозицією учасника надійшов до закінчення строку
подання конкурсних пропозицій. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 17 серпня
2021 року. Від інших претендентів конкурсних пропозицій на конкурс не надходило.
Конкурсна пропозиція була надана конкурсній комісій для огляду її змісту. Під
час розкриття конверту з конкурсною пропозицією конкурсною комісією перевірено
наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною
документацією, а також оголошено інформацію про найменування та місцезнаходження
учасника конкурсу.
Надано для ознайомлення розрахунок вартості надання послуги з управління на
кожний окремо багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків.
Ціна послуги становить:
№
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
з/п
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
1
вул. Д. Галицького, 5
3,55
0,18
3,73
2
вул. О. Басараб, 2
2,90
0,15
3,05
3
вул. О. Басараб, 3
3,61
0,18
3,79
4
вул. О. Басараб, 4
3,42
0,17
3,59
За результатами перегляду конкурсної пропозиції, поданої учасником ФОП
Хацевичем Василем Івановичем, головою конкурсної комісії Іваном Драгуном зазначено, що
конкурсна пропозиція відповідає конкурсним вимогам та переліку документів, а отже
відсутні причини для відхилення зазначеної конкурсної пропозиції з підстав, передбачених
пунктом 4.5. Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного
будинку в місті Бурштин.

Вирішили:
1. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради» (вхід. реєстр. № 2784/02-27/1 від 17.08.2021) щодо групи
багатоквартирних будинків № 1 відповідає конкурсним вимогам, передбачених конкурсною
документацією.
2. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради» (вхід. реєстр. № 2784/02-27/2 від 17.08.2021) щодо групи
багатоквартирних будинків № 2 відповідає конкурсним вимогам, передбачених конкурсною
документацією.
3. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради» (вхід. реєстр. № 2784/02-27/3 від 17.08.2021) щодо групи
багатоквартирних будинків № 3 відповідає конкурсним вимогам, передбачених конкурсною
документацією.
4. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради» (вхід. реєстр. № 2784/02-27/4 від 17.08.2021) щодо групи
багатоквартирних будинків № 4 відповідає конкурсним вимогам, передбачених конкурсною
документацією.
5. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу ФОП Хацевича Василя Івановича (вхід. реєстр.
№ 2746/02-27 від 13.08.2021) щодо групи багатоквартирних будинків № 5 відповідає
конкурсним вимогам, передбачених конкурсною документацією.
6. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу ФОП Хацевича Василя Івановича (вхід. реєстр.
№ 2751/02-27 від 13.08.2021) щодо групи багатоквартирних будинків № 6 відповідає
конкурсним вимогам, передбачених конкурсною документацією.
7. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради» (вхід. реєстр. № 2784/02-27/7 від 17.08.2021) щодо групи
багатоквартирних будинків № 7 відповідає конкурсним вимогам, передбачених конкурсною
документацією.
8. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу ФОП Хацевича Василя Івановича (вхід. реєстр.
№ 2749/02-27 від 13.08.2021) щодо групи багатоквартирних будинків № 8 відповідає
конкурсним вимогам, передбачених конкурсною документацією.
9. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу ФОП Хацевича Василя Івановича (вхід. реєстр.
№ 2750/02-27 від 13.08.2021) щодо групи багатоквартирних будинків № 9 відповідає
конкурсним вимогам, передбачених конкурсною документацією.
10. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради» (вхід. реєстр. № 2784/02-27/10 від 17.08.2021) щодо групи
багатоквартирних будинків № 10 відповідає конкурсним вимогам, передбачених конкурсною
документацією.
11. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради» (вхід. реєстр. № 2784/02-27/11 від 17.08.2021) щодо групи
багатоквартирних будинків № 11 відповідає конкурсним вимогам, передбачених конкурсною
документацією.
12. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради» (вхід. реєстр. № 2784/02-27/12 від 17.08.2021) щодо групи
багатоквартирних будинків №12 відповідає конкурсним вимогам, передбачених конкурсною
документацією.
13. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради» (вхід. реєстр. № 2784/02-27/13 від 17.08.2021) щодо групи
багатоквартирних будинків №13 відповідає конкурсним вимогам, передбачених конкурсною
документацією.
14. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради» (вхід. реєстр. № 2784/02-27/14 від 17.08.2021) щодо групи

багатоквартирних будинків № 14 відповідає конкурсним вимогам, передбачених конкурсною
документацією.
15. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу ФОП Хацевича Василя Івановича (вхід. реєстр.
№ 2747/02-27 від 13.08.2021) щодо групи багатоквартирних будинків № 15 відповідає
конкурсним вимогам, передбачених конкурсною документацією.
16. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу ФОП Хацевича Василя Івановича (вхід. реєстр.
№ 2748/02-27 від 13.08.2021) щодо групи багатоквартирних будинків № 16 відповідає
конкурсним вимогам, передбачених конкурсною документацією.
Голосували: «за» - 10, «проти» - 0, «утрималось» - 0.
Питання 2.
Слухали: голову конкурсної комісії Івана Драгуна, який запропонував:
1. За результатами проведення конкурсу та відповідно до пункту 5.4. Порядку проведення
конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Бурштинської
міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету від
13.07.2021 № 125, визнати КП «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської
ради» переможцем конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті
Бурштин по наступних групах багатоквартирних будинків:
1.1. Група багатоквартирних будинків № 1: вул. Р. Шухевича, 2, вул. Р. Шухевича, 2а, вул. Р.
Шухевича, 4, вул. Р. Шухевича, 6, вул. Р. Шухевича, 8.
1.2. Група багатоквартирних будинків № 2: вул. Р. Шухевича, 10, вул. Р. Шухевича, 12, вул.
Р. Шухевича, 14, вул. Р. Шухевича, 16, вул. Калуська, 7.
1.3. Група багатоквартирних будинків № 3: вул. Калуська, 9, вул. Калуська, 11, вул.
Калуська, 13, вул. Калуська, 8, вул. Калуська, 10.
1.4. Група багатоквартирних будинків № 4: вул. С. Стрільців, 1, вул. С. Стрільців, 3, вул. С.
Стрільців, 5, вул. С. Стрільців, 9, вул. С. Стрільців, 11, вул. С. Стрільців, 17, вул. С.
Стрільців, 21.
1.5. Група багатоквартирних будинків № 7: вул. Будівельників, 11, вул. Будівельників, 9, вул.
Будівельників, 7, вул. Будівельників, 5, вул. Будівельників, 3.
1.6. Група багатоквартирних будинків № 10: вул. В. Стуса, 1, вул. В. Стуса, 3, вул. В. Стуса,
5, вул. В. Стуса, 7, вул. В. Стуса, 9, вул. В. Стуса, 11.
1.7. Група багатоквартирних будинків № 11: вул. В. Стуса, 13, вул. В. Стуса, 15, вул. В.
Стуса, 17, вул. В. Стуса, 19, вул. В. Стуса, 21.
1.8. Група багатоквартирних будинків № 12: вул. В. Стуса, 6, вул. В. Стуса, 8, вул. В. Стуса,
10.
1.9. Група багатоквартирних будинків № 13: вул. В. Стуса, 12, вул. В. Стуса, 14, вул. В.
Стуса, 16, вул. В. Стуса, 18, вул. В. Стуса, 20.
1.10. Група багатоквартирних будинків № 14: вул. В. Стуса, 22, вул. В. Стуса, 24, вул.
Стефаника, 15, вул. Стефаника, 17.
2. За результатами проведення конкурсу та відповідно до пункту 5.4. Порядку проведення
конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Бурштинської

міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету від
13.07.2021 № 125, визнати ФОП Хацевича Василя Івановича переможцем конкурсу з
призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин по наступних групах
багатоквартирних будинків:
2.1. Група багатоквартирних будинків № 5: вул. С. Стрільців, 20, вул. С. Стрільців, 14, вул.
С. Стрільців, 16, вул. С. Стрільців, 10, вул. С. Стрільців, 12, вул. С. Стрільців, 2, вул. С.
Стрільців, 6.
2.2. Група багатоквартирних будинків № 6: вул. С. Стрільців, 8, вул. Енергетиків, 3, вул.
Енергетиків, 5, вул. Енергетиків, 7, вул. Енергетиків, 11, вул. Енергетиків, 13.
2.3. Група багатоквартирних будинків № 8: вул. Будівельників, 12, вул. Будівельників, 10,
вул. Будівельників, 8, вул. Будівельників, 6, вул. Будівельників, 4.
2.4. Група багатоквартирних будинків № 9: вул. Будівельників, 2а, вул. С. Бандери, 34, вул.
Міцкевича, 6, вул. С. Бандери, 77а.
2.5. Група багатоквартирних будинків № 15: вул. Коновальця, 5, вул. Коновальця, 6, вул.
Коновальця, 7, вул. Коновальця, 9, вул. Коновальця, 11.
2.6. Група багатоквартирних будинків № 16: вул. Д. Галицького, 5, вул. О. Басараб, 2, вул. О.
Басараб, 3, вул. О. Басараб, 4.
Вирішили:
1. Визнати КП «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради»
переможцем конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті
Бурштин по наступних групах багатоквартирних будинків:
1.1. Група багатоквартирних будинків № 1: вул. Р. Шухевича, 2, вул. Р. Шухевича, 2а, вул. Р.
Шухевича, 4, вул. Р. Шухевича, 6, вул. Р. Шухевича, 8.
1.2. Група багатоквартирних будинків № 2: вул. Р. Шухевича, 10, вул. Р. Шухевича, 12, вул.
Р. Шухевича, 14, вул. Р. Шухевича, 16, вул. Калуська, 7.
1.3. Група багатоквартирних будинків № 3: вул. Калуська, 9, вул. Калуська, 11, вул.
Калуська, 13, вул. Калуська, 8, вул. Калуська, 10.
1.4. Група багатоквартирних будинків № 4: вул. С. Стрільців, 1, вул. С. Стрільців, 3, вул. С.
Стрільців, 5, вул. С. Стрільців, 9, вул. С. Стрільців, 11, вул. С. Стрільців, 17, вул. С.
Стрільців, 21.
1.5. Група багатоквартирних будинків № 7: вул. Будівельників, 11, вул. Будівельників, 9, вул.
Будівельників, 7, вул. Будівельників, 5, вул. Будівельників, 3.
1.6. Група багатоквартирних будинків № 10: вул. В. Стуса, 1, вул. В. Стуса, 3, вул. В. Стуса,
5, вул. В. Стуса, 7, вул. В. Стуса, 9, вул. В. Стуса, 11.
1.7. Група багатоквартирних будинків № 11: вул. В. Стуса, 13, вул. В. Стуса, 15, вул. В.
Стуса, 17, вул. В. Стуса, 19, вул. В. Стуса, 21.
1.8. Група багатоквартирних будинків № 12: вул. В. Стуса, 6, вул. В. Стуса, 8, вул. В.
Стуса,10.
1.9. Група багатоквартирних будинків № 13: вул. В. Стуса, 12, вул. В. Стуса, 14, вул. В.
Стуса, 16, вул. В. Стуса, 18, вул. В. Стуса, 20.
1.10. Група багатоквартирних будинків № 14: вул. В. Стуса, 22, вул. В. Стуса, 24, вул.
Стефаника, 15, вул. Стефаника, 17.

2. Визнати ФОП Хацевича Василя Івановича переможцем конкурсу з призначення
управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин по наступних групах
багатоквартирних будинків:
2.1. Група багатоквартирних будинків № 5: вул. С. Стрільців, 20, вул. С. Стрільців, 14, вул.
С. Стрільців, 16, вул. С. Стрільців, 10, вул. С. Стрільців, 12, вул. С. Стрільців, 2, вул. С.
Стрільців, 6.
2.2. Група багатоквартирних будинків № 6: вул. С. Стрільців, 8, вул. Енергетиків, 3, вул.
Енергетиків, 5, вул. Енергетиків, 7, вул. Енергетиків, 11, вул. Енергетиків, 13.
2.3. Група багатоквартирних будинків № 8: вул. Будівельників, 12, вул. Будівельників, 10,
вул. Будівельників, 8, вул. Будівельників, 6, вул. Будівельників, 4.
2.4. Група багатоквартирних будинків № 9: вул. Будівельників, 2а, вул. С. Бандери, 34, вул.
Міцкевича, 6, вул. С. Бандери, 77а.
2.5. Група багатоквартирних будинків № 15: вул. Коновальця, 5, вул. Коновальця, 6, вул.
Коновальця, 7, вул. Коновальця, 9, вул. Коновальця, 11.
2.6. Група багатоквартирних будинків № 16: вул. Д. Галицького, 5, вул. О. Басараб, 2, вул. О.
Басараб, 3, вул. О. Басараб, 4.
3. Підписаний протокол засідання конкурсної комісії подати на розгляд та його затвердження
виконавчим комітетом Бурштинської міської ради.
4. Визначити, що строк, на який КП «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської
міської ради» визначається управителем вищевказаних багатоквартирних будинків,
становить один рік (з дня підписання договору про надання послуги з управління
багатоквартирним будинком), відповідно до вимог пункту 5.6. Порядку проведення конкурсу
з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Бурштинської міської
територіальної громади.
5. Визначити, що строк, на який ФОП Хацевич Василь Іванович визначається управителем
вищевказаних багатоквартирних будинків, становить один рік (з дня підписання договору
про надання послуги з управління багатоквартирним будинком), відповідно до вимог пункту
5.6. Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на
території Бурштинської міської територіальної громади.
Голосували: «за» - 10, «проти» - 0, «утрималось» - 0.
Голова комісії:

___________________

Іван Драгун

Секретар комісії:

___________________

Ірина Бандура

Члени комісії:

___________________

Марія Назар

___________________

Андрій Пергельський

___________________

Ігор Навроцький

___________________

Андрій Савчак

___________________

Тетяна Сенчина

___________________

Володимир Федорняк

_________________
__________________

Андрій Козак
Ростислав Витриховський

Додаток до проекту

рішення виконавчого комітету
від 26.08.2021 № 162
Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком в місті Бурштин

№
з/п

1
2
3
4
5

№
з/п

1
2
3
4
5

№
з/п

1

Група багатоквартирних будинків №1
(послуги з управління надає КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради»)
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
вул. Р. Шухевича, 2
4,213
0,63195
4,84495
вул. Р. Шухевича, 2а
4,3743
0,656145
5,030445
вул. Р. Шухевича, 4
4,1572
0,62358
4,78078
вул. Р. Шухевича, 6
4,8545
0,728175
5,582675
вул. Р. Шухевича, 8
4,6767
0,701505
5,378205
Група багатоквартирних будинків №2
(послуги з управління надає КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради»)
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
вул. Р. Шухевича, 10
4,392
0,6588
5,0508
вул. Р. Шухевича, 12
4,2068
0,63102
4,83782
вул. Р. Шухевича, 14
4,6422
0,69633
5,33853
вул. Р. Шухевича, 16
4,6995
0,704925
5,404425
вул. Калуська, 7
4,1674
0,62511
4,79251
Група багатоквартирних будинків №3
(послуги з управління надає КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради»)
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
вул. Калуська, 9
4,3625
0,654375
5,016875

2
3
4
5

№
з/п

1
2
3
4
5
6
7

№
з/п

1
2
3
4
5
6
7

№
з/п

вул. Калуська, 11
вул. Калуська, 13
вул. Калуська, 8
вул. Калуська, 10

4,8057
3,7618
3,0747
2,8177

0,720855
0,56427
0,461205
0,422655

5,526555
4,32607
3,535905
3,240355

Група багатоквартирних будинків №4
(послуги з управління надає КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради»)
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
вул. С. Стрільців, 1
4,4539
0,668085
5,121985
вул. С. Стрільців, 3
6,6212
0,99318
7,61438
вул. С. Стрільців, 5
4,5824
0,68736
5,26976
вул. С. Стрільців, 9
4,0652
0,60978
4,67498
вул. С. Стрільців, 11
4,3318
0,64977
4,98157
вул. С. Стрільців, 17
4,3005
0,645075
4,945575
вул. С. Стрільців, 21
4,5953
0,689295
5,284595
Група багатоквартирних будинків №5
(послуги з управління надає ФОП Хацевич Василь Іванович)
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
вул. С. Стрільців, 20
3,7391
0,19
3,9291
вул. С. Стрільців, 14
3,8667
0,20
4,066
вул. С. Стрільців, 16
6,527
0,33
6,0857
вул. С. Стрільців, 10
3,83
0,19
4,02
вул. С. Стрільців, 12
5,659
0,29
5,949
вул. С. Стрільців, 2
5,474
0,28
5,754
вул. С. Стрільців, 6
3,812
0,19
4,00
Група багатоквартирних будинків №6
(послуги з управління надає ФОП Хацевич Василь Іванович)
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі

1
2
3
4
5
6

№
з/п

1
2
3
4
5

№
з/п

1
2
3
4
5

№
з/п

вул. С. Стрільців, 8
вул. Енергетиків, 3
вул. Енергетиків, 5
вул. Енергетиків, 7
вул. Енергетиків, 11
вул. Енергетиків, 13

багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
5,441
0,27
5,71
4,00
0,20
4,20
5,39
0,27
5,59
3,90
0,20
4,10
3,79
0,19
3,98
3,834
0,19
4,02

Група багатоквартирних будинків №7
(послуги з управління надає КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради»)
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
вул. Будівельників, 11
5,81
0,8715
6,6815
вул. Будівельників, 9
5,7781
0,866715
6,644815
вул. Будівельників, 7
5,6862
0,85293
6,53913
вул. Будівельників, 5
5,7335
0,860025
6,593525
вул. Будівельників, 3
5,6232
0,84348
6,46668
Група багатоквартирних будинків №8
(послуги з управління надає ФОП Хацевич Василь Іванович)
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
вул. Будівельників, 12
5,03
0,25
5,28
вул. Будівельників, 10
4,78
0,24
5,02
вул. Будівельників, 8
4,71
0,24
4,95
вул. Будівельників, 6
4,40
0,22
4,62
вул. Будівельників, 4
4,78
0,24
5,02
Група багатоквартирних будинків №9
(послуги з управління надає ФОП Хацевич Василь Іванович)
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі

1
2
3
4

№
з/п

1
2
3
4
5
6

№
з/п

1
2
3
4
5

№
з/п

вул. Будівельників, 2а
вул. С. Бандери, 34п
вул. С. Бандери, 34д
вул. Міцкевича, 6
вул. С. Бандери, 77а

багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
3,57
0,18
3,75
3,26
0,17
3,43
4,20
0,21
4,41
2,57
0,13
2,70
3,71
0,19
3,90

Група багатоквартирних будинків №10
(послуги з управління надає КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради»)
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
вул. В. Стуса, 1
4,2959
0,644385
4,940285
вул. В. Стуса, 3
4,3641
0,654615
5,018715
вул. В. Стуса, 5
3,631
0,54465
4,17565
вул. В. Стуса, 7
3,8932
0,58398
4,47718
вул. В. Стуса, 9
4,0079
0,601185
4,609085
вул. В. Стуса, 11
3,8409
0,576135
4,417035
Група багатоквартирних будинків №11
(послуги з управління надає КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради»)
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
вул. В. Стуса, 13
3,5447
0,531705
4,076405
вул. В. Стуса, 15
3,2887
0,493305
3,782005
вул. В. Стуса, 17
3,2375
0,485625
3,723125
вул. В. Стуса, 19
4,2253
0,633795
4,859095
вул. В. Стуса, 21
3,8777
0,581655
4,459355
Група багатоквартирних будинків №12
(послуги з управління надає КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради»)
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
утримання з
управителю з
управління з

1
2
3

№
з/п

1
2
3
4
5

№
з/п

1
2
3
4

№
з/п

вул. В. Стуса, 6
вул. В. Стуса, 8
вул. В. Стуса, 10

розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
3,632
0,5448
4,1768
3,4277
0,514155
3,941855
4,0612
0,60918
4,67038

Група багатоквартирних будинків №13
(послуги з управління надає КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради»)
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
вул. В. Стуса, 12
4,0134
0,60201
4,61541
вул. В. Стуса, 14
4,0679
0,610185
4,678085
вул. В. Стуса, 16
4,528
0,6792
5,2072
вул. В. Стуса, 18
4,3604
0,65406
5,01446
вул. В. Стуса, 20
4,627
0,69405
5,32105
Група багатоквартирних будинків №14
(послуги з управління надає КП «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради»)
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
вул. В. Стуса, 22
4,1827
0,627405
4,810105
вул. В. Стуса, 24
4,2985
0,644775
4,943275
вул. Стефаника, 15
5,0112
0,75168
5,76288
вул. Стефаника, 17
5,2731
0,790965
6,064065
Група багатоквартирних будинків №15
(послуги з управління надає ФОП Хацевич Василь Іванович)
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного

1
2
3
4
5

№
з/п

1
2
3
4

вул. Коновальця, 5
вул. Коновальця, 6
вул. Коновальця, 7
вул. Коновальця, 9
вул. Коновальця, 11

о будинку,
грн.
3,00
4,70
3,26
3,30
2,86

будинку,
грн.
0,15
0,23
0,17
0,17
0,15

будинку,
грн.
3,15
4,93
3,43
3,47
3,01

Група багатоквартирних будинків №16
(послуги з управління надає ФОП Хацевич Василь Іванович)
Адреса будівлі
Витрати на
Винагорода
Ціна послуги з
утримання з
управителю з
управління з
розрахунку на 1 розрахунку на 1 м. розрахунку на 1 м.
м. кв. загальної
кв. загальної
кв. загальної
площі
площі
площі
багатоквартирног багатоквартирного багатоквартирного
о будинку,
будинку,
будинку,
грн.
грн.
грн.
вул. Д. Галицького, 5
3,55
0,18
3,73
вул. О. Басараб, 2
2,90
0,15
3,05
вул. О. Басараб, 3
3,61
0,18
3,79
вул. О. Басараб, 4
3,42
0,17
3,59

