
УКРАЇНА*••

Т А Р А С І В С Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А
КИЄВО - СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXII сесія VI скликання

с, Тарасівна " 15 березня 2013 року

Р І Ш Е Н Н Я № 6
Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення

конкурсу на визначення виконавця послуг з управління групою будинків,
робіт та надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових

територій, що перебувають в комунальній власності територіальної
громади с.Тарасівка та знаходяться на балансі Тарасівської сільської ради.»

Заслухавши інформацію Іванічева О.В.- голову комісії з питань благоустрою,
житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку, який ознайомив присутніх
депутатів зі складом конкурсної комісії з проведення конкурсу на визначення виконавця
послуг з управління групою будинків, робіт та надання послуг з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій, що перебувають в комунальній власності
територіальної громади с.Тарасівка та знаходяться на балансі Тарасівської сільської ради.»

СЕСІЯ ТАРАСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на визначення
виконавця послуг з управління групою будинків, робіт та надання послуг з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій, що перебувають в комунальній власності
територіальної громади с.Тарасівка та знаходяться на балансі Тарасівської сільської ради.»

Сизон В.Г. - голова комісії
Іванічев О.В. - голова комісії з питань благоустрою, житлово-комунального господарства,

транспорту та зв'язку
Ткаченко Л.В. - член комісії, округ №1
Гуцуляк С.П. - член комісії, округ №2
Шевченко Л.В. - член комісії, округ №3
Защитинський О.І.- член комісії, округ №24
Гульчук Т.Ф - член комісії, округ №25
Ольховатий С.К.- член комісії, округ №26
Олійник Р.О. - член комісії, округ №27
Ловягін А.П. - член комісії, секретар ради
Мартинова І.М. - член комісії, се^дщар виконкому

громадян від 07.12.12р.Козирєв О.С. - член
Лелека О.М.- член
Єгорова Н.В. - член комі
Нудненко М.М. член ко

СІЛЬСЬКИЙ

й громадян від 07.12.12р.
й громадян від 07.12.12р.
ми_гр_омадян від 07.12.12р.

В.Г.Сизон



УКРАЇНА

Т А Р А С І В С Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А
КИЄВО - СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXII сесія VI скликання

с. Тарасів ка " 15 березня 2013 року

Р І Ш Е Н Н Я № 5
Про затвердження Положення «Про організацію та проведення

конкурсу на визначення виконавця послуг з управління групою будинків,
робіт та надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових

територій, що перебувають в комунальній власності територіальної
громади с.Тарасівка та знаходяться на балансі Тарасівської сільської ради.»

Заслухавши інформацію Іванічева О.В.- голову комісії з питань благоустрою,
житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку, який ознайомив присутніх
депутатів зі змістом Положення «Про організацію та проведення конкурсу на визначення
виконавця послуг з управління групою будинків, робіт та надання послуг з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій, що перебувають в комунальній власності
територіальної громади с.Тарасівка та знаходяться на балансі Тарасівської сільської ради

СЕСІЯ ТАРАСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити Положення «Про організацію та проведення конкурсу на
визначення виконавця послуг з управління групою будинків, робіт та надання послуг з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що перебувають в комунальній
власності територіальної громади с.Тарасівка та знаходяться на балансі Тарасівської
сільської ради.»

Сільський голо

Скиба Т.В.
тел.31-194

В.Г.Сизон



«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням № _
XXII сесії VI скликання

Тарасівської сільської Ради
від 15.03.201 Зроку.

ПОЛОЖЕННЯ

Про організацію та проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з
управління групою будинків, робіт та надання послуг з утримання будинків і споруд

та прибудинкових територій , шо перебувають в комунальній власності
периторіальної громади села Тарасівка та знаходяться на балансі

Тарасівської сільської ради

Відповідно до статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні
послуги». Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. №631, Порядку
визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді, затвердженого
наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від
25.04,2005р. №60 та з метою підвищення ефективності управління житловими будинками
та спорудами, якості надання житлово-комунальних послуг населенню с., Тарасівка.
посилення відповідальності управителів та виконавців житлово-комунальних посли
перед споживачами, а також впровадження у сферу цієї господарської діяльності
конкурентних засад, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Тарасівська сільська рада ,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік житлово-комунальних послу І > житловому фонді с.
Тарасівка, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах, згідно
додатку № 1.
2. Затвердити склад комісії з проведення конкурсу на визначення виконавця
послуг з управління групою будинків, робіт та надання послуг з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій що перебувають в комунальній
власності територіальної громади с. Тарасівка та знаходяться на балансі
Тарасівської сільської ради, згідно додатку № 2.

3. Затвердити конкурсні умови для визначення виконавця послуг з управління
групою будинків, робіт та надання послуг з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій що перебувають в комунальній власності територіальної
громади села Тарасівка та знаходяться на балансі Тарасівської сільської ради згідно
додатку № 3.
4. Затвердити конкурсну документація для проведення конкурсу на визначення
виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території, що
перебувають в комунальній власності територіальної громади с. Тарасівка, зпдіш
додатку № 4.
5. Комісії з проведення конкурсу провести конкурс на визначення виконавці;

послуг з управління групою будинків, робп та надання послуг з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій що перебувають в комунальній
власності територіальної громади села Тарасівка та знаходяться на балансі
1 арасівської сільської ради, згідно додатку № 5.

6. Контроль за в,ик&,ианн.ям даного рішення покласти на постійну комісію з п и т а н ь
бюджету. соцІілбІ!о^еконошчнохи4-!Х:Ізв^ГІ К У- регламенту, депутатської е гики

С ідьський \- '/--"^ В.Г.Сизон
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Додаток 1

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням № ~>
XXII сесії VI скликання

Тарасівської сільської Ради
від 15.03.2013року.

ПЕРЕЛІК

житлово-комунальних послуг у житловому фонді с. Тарасівка, право на здійснення яких
виборюється на конкурсних засадах

1.
2.
-І
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.5.

Послуги з утримання будинків і споруд та нрибудинкових територій

Прибирання сходових кліток
Прибирання прибудинкової території
Вивезення та утилізація твердих побутових і великогабаритних відходів

Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель

Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло-, водопостачання,
водовідведення і зливової каналізації
Дератизація

Дезінсекція

Обслуговування димовентиляційних каналів
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних
пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на
прибудинковій території
Ремонт обладнання дитячих, спортивних та господарських майданчиків

Поливання дворів, клумб і газонів

Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період

Прибирання та вивезення снігу, посипання пісково-соляною сумішшю

Освітлення місць загального користування, підвалів, та підкачування води

Енергопостачання для ліфтів

Сільський голов В.Г.Сизсш
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Додаток З

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням № О

XXII сесії VI скликання
Тарасівської сільської Ради

від 15.03. 2013року.

Конкурсні умови
для визначення виконавця послуг з управління групою будинків, робіт та надання

послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

1. Перелік житлово-комунальних послуг, для надання яких оголошений
конкурс

Наступні конкурсні умови спрямовані на визначення виконавця послуг з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у житловому фонді села
Тарасівка. які відносяться до житлово-комунальних послуг згідно п. 2 ч. 1 ст. 13 Закону
України «Про житлово-комунальні послуги».

2. Вимоги до учасників
2.1. Кваліфікаційні вимоги до виконавця.
2.1.1. Учасником конкурсу може бути суб'єкт господарювання будь-якої форми

власності предметом діяльності якого є надання послуг з угримання житлових будинків
і споруд та прибудинкових територій, а також який здатний забезпечити виконання
обов'язків, визначених у частині другій ст.21, ст.25 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги».

2.1.2. Організаційні вимоги до учасника (наявність кваліфікованих професійних
працівників, наявність структури апарата управління суб'єктом господарювання).

2.1.3. Технічно-технологічні вимоги до учасника (наявність відповідної
матеріально-технічної бази).

2.1.4. Організація зайнятості працівників виключно на підставі трудових
договорів, форма яких відповідає Кодексу законів про працю України. Працівники, які
працюють в ЖЕК, мають переважне право на працевлаштування в комунальному
підприємстві, яке переможе за умовами конкурсу, за їх згодою. Прийом на роботу має
відбуватись за переведенням.

2.1.5. Ведення власного документообігу згідно вимог законодавства Укра'їнк.
Розгляд звернень громадян - згідно Закону України «Про звернення громадян».

2.1.6. Обліково-розрахункові вимоги (ведення бухгалтерського обліку, ведення
економічного аналізу фінансово-господарської діяльності)

2.1.7. Правовий аспект учасника конкурсу (надання послуг відповідно до норм
встановлених законодавством України, знання та вміння застосовувати вимоги наказу
Держжитлокомунгоспу від 17.05.05 № 76, здатність здійснювати захист своїх прав та
законних інтересів, здатність до участі у земельних правовідносинах у якості
землевласника чи землекористувача).

2.2. Вимоги до стану учасника конкурсу:
- відповідність предмета діяльності статуту суб'єкта господарювання та іншим
реєстраційним документам;
- юридична (у тому числі поштова) адреси учасника конкурсу та банківські реквізити:

- позитивні показники балансу суб'єкта господарювання:
- відсутність заборгованості зі сплати податків та загальнообов'язкових зборів:

- відсутність порушених проти учасника справ про банкрутство:
- наявність необхідних ліцензій та дозволів для проведення робіт:

2.3. Конкурсна документація для проведення конкурсу на визначення
виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території, що



вають в комунальній власності територіальної громади с. Тарасівка. згідно

З Вимоги до обсягів надання житлово-комунальних послуг.
3.1. Обсяги надання послуг повинні забезпечувати нормальне функціонування

житлових будинків і споруд та прибудинкових територій протягом усього періоду їх
експлуатації й визначатися у відповідності із наказом Держжитлокомунгоспу України з
питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 р. № 150. Види послуг з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій визначаються постановою
КМ України від 20.09.2009 року № 529.

4. Вимоги до якості з урахування діючим стандартам, нормативам та
правилам.

4.1. Якість надання послуг повинна відповідати вимогам Правил утримання
житлових будинків, споруд та прибудинкових територій, затверджених наказом
Держжитлокомунгоспу України з питань житлово-комунального господарства від
17.05.2005р.№76.

5. Термін договору на надання послуг для утримання будинків, споруд та
прибудинкових територій.

5.1. Термін договору передбачається на три роки, продовжується за умови
позитивних показників утримання будинків та прибудинкових територій:
- виконання зобов'язань, передбачених договором найму та договорів на утримання

житла;
- сприяння скороченню кількості несправностей елементів будівлі за певний період, які

вимагають негайного усунення;
- виконання планів поточного та планово-попереджувального ремонтів;
- урахування кількості відремонтованого житла (кв. метрів загальної площі, квартир);
- своєчасного та в повному обсязі надання інформації (звітності), яка передбачена

органами державної влади та місцевого самоврядування, а також яка виходить з умов
договору.

5.2. Основні умови розірвання договору на управління групою будинків та
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з ініціативи Замовника:
- систематичне невиконання умов договору чи ненадання звітності, яка визначена її. 5.1

цих умов;
- порушення вимог законодавства про працю та умов, які оголошені у конкурсній

документації;
- зміни державної політики у сфері житлово-комунального господарства щодо способів

експлуатації житла.
5.3. Істотні умови договору між організатором конкурсу та переможцем конкурсу

повинні сприяти виконанню істотних умов договору визначених ст.2б Закону України
«Про житлово-комунальні послуги».

6. Інформація про житловий фонд, що с об'єктом конкурсу, щодо надання послуг з
утриманим будинків та прибудинкових територій.
6.1. Інформація про житловий фонд, який с об'єктом конкурсу, щодо надання послуг з
управління групою будинків, з утримання житлових будинків, споруд та при домових
територій повинна обов'язково надаватися учасникам конкурсу та є складовою
конкурсної документації.

Сільський, галова В.Г.Сизон



Додаток №4

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням № _О
XXII сесії VI скликання

Тарасівської сільської Ради
від 15.03.2013року.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

для проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з

утримання будинків і споруд та прибудинкової території, що

перебувають в комунальній власності територіальної громади е.

Тарасівка
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2, Інструкція учасникам конкурсу 4-

3. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження

відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним та іншим

вимогам Замовника

4. Форма конкурсної пропозиції



Контактні особи

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНКУРС

Замовник
Тарасівська сільська Рада

Юридична та
поштова адреса

08161, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Тарасівка,
прав. Оспгровського, 4

Перелік послуг

Кінцевий термін
подання
конкурсних
пропозицій

Термін розкриття

Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової
території

« » 2013 року.

2013 року.



• •

:•;

Надання
конкурсної
документації

2. ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ КОНКУРСУ

Замовник надає конкурсну документацію кожному потенційному
Учаснику, який виявив бажання взяти участь в конкурсі.
Конкурсна документація безоплатно надається Учаснику особисто
при наявності офіційного листа-запиту на її отримання, в якому
зазначаються відомості про найменування, адресу, номер телефону та
адресу електронної пошти його уповноваженого представника.

Витрати на участь
у конкурсі

Витрати, пов"язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції,
несе Учасник конкурсу. Конкурсні пропозиції, подані на участь у
конкурсі, після завершення конкурсу не повертаються.

Склад конкурсної Конкурсна пропозиція Учасника складається за формою, наведеною в
пропозиції конкурсній документації, до якої додаються документи, що

підтверджують відповідність встановленим кваліфікаційним та іншим
вимогам

Мова пропозиції
та кількість
примірників

Ненадання всієї інформації, яка є обов'язковою згідно з конкурсною
документацією, або надання конкурсної пропозиції, яка не повністю
відповідає конкурсній документації, розглядаються як додаткові
ризики при визначенні переможця конкурсу.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції, готуються
українською мовою.

Кваліфікаційні та
технічні вимоги

Учасник надає відомості та документально підтверджену інформацію.
які свідчать про його відповідність кваліфікаційним та технічним
вимогам .

Оформлення та
підпис конкурсної
пропозиції

Конкурсна пропозиція подається в опечатаному конверті
Конкурсна пропозиція підписується керівником організації або
особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати
документи від імені Учасника та завіряється печаткою організації.
Конкурсна пропозиція запечатується, маркується, відправляється
поштою або подається особисто у конвертах.
На конвертах обов'язково зазначається - повна назва, адреса та код
ЄДРПОУ Учасника.контактні телефони та е-таіі (за наявності):
найменування та адреса Замовника, назва предмета конкурсу
відповідно до оголошення про проведення конкурсу .
Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або
правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують
пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах,
надісланих до конкурсної комісії та підписаних належним чином,
несе Учасник,
Конкурсна пропозиція повинна мати нумерацію сторінок та



розкриття
конкурсних
пропозицій

Оцінка
конкурсних
пропозицій

реєстр наданих документів.
Розкриття конкурсних пропозицій відбувається в день, час та місці.
визначених додатково, про що буде повідомлено всіх учасників.
що подали конкурсні пропозиції. До участі у розкритті допускаються
всі Учасники, які подали конкурсні пропозиції в особі їх
представників, повноваження яких підтверджені письмово Учасником
конкурсу. Під час розкриття конкурсних пропозицій можуть бути
присутні представники засобів масової інформації та
представники місцевої влади.
Відсутність представників Учасників не є підставою для не-
розкриття або нерозгляду конкурсних пропозицій.
Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність
усіх необхідних документів, передбачених конкурсною
документацією.
Розкриття конкурсних пропозицій здійснюється конкурсною
комісією. Під час розкриття конкурсних пропозицій Замовником
оголошуються наступні відомості:

- кількість Учасників, від яких надійшли конкурсні пропозиції;
- найменування та адреса кожного Учасника конкурсу;
- ціна коленої конкурсної пропозиції:
- інші запропоновані умови.

За результатами розкриття конкурсних пропозицій Замовником
складається Протокол розкриття конкурсних пропозицій із
зазначенням найменувань, адрес Учасників та запропонованих
ними цін. Протокол підписується членами комісії та присутніми
уповноваженими представниками Учасників.
Копія протоколу розкриття конкурсних пропозицій надається
уповноваженим представникам Учасників конкурсу на їх запит
протягом одного робочого дня з дати отримання такого запиту.

Після розкриття конкурсних пропозицій Замовник здійснює їх
розгляд з метою визначення відповідності вимогам конкурсної
документації. У разі невідповідності конкурсна пропозиція Учасника
відхиляється без подальшої оцінки. Якщо конкурсна пропозиція
Учасника відповідає вимогам конкурсної документації - Замовник
переходить до оцінки конкурсної пропозиції згідно представленої в
конкурсній пропозиції ціни.
Загальний строк здійснення оцінки і порівняння конкурсних
пропозицій та визначення переможця конкурсу не перевищує 20
робочих днів після дня розкриття конкурсних пропозицій,
інформація щодо розгляду, оцінки та порівняння конкурсних
пропозицій не подається учасникам конкурсу. Будь-які спроби
Учасника вплинути на оцінювання Замовником пропозиції або
прийняття рішення про вибір переможця може призвести до
відхилення його пропозиції.
Замовник має право звернутися до учасників щодо пояснення
змісту конкурсної пропозиції з метою полегшення її розгляд}', оцінки
та зіставлення. Пояснення не зумовлюють коригування ціни та інших
критеріїв конкурсної пропозиції.
Замовник та учасники не повинні ініціювати будь-які переговори
"І питань внесення змін до поданої конкурсної пропозиції,
включаючи зміну її ціни та коригування.



відхилення
конкурсних
пропозицій

Відміна конкурсу

Замовник відхиляє конкурсну пропозицію у разі, якщо:
учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим у
конкурсній документації:
конкурсна пропозиція не відповідає умовам конкурсної документації:

Конкурс відміняється у разі, якщо:
на участь у конкурсі не було подано жодної конкурсної пропозиції
або якщо проведення конкурсу перестало відповідати потребам
Замовника внаслідок настання об'єктивних обставин

Визначення
переможця
конкурсу

Замовник визначає переможця конкурсу в разі відповідності його
кваліфікаційним вимогам, а також за його конкурсною
пропозицією за 3 00-бальною системою оцінки наступним чином.
Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

1. Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна'" - 80.
2. Максимальна кількість балів за критерієм „Умови дії

тарифу» " -20.
1) Пропозиції, ціна якої найменша, (тариф на обслуговування

житлових будинків та прибудинкової території)
присвоюється максимально можлива кількість балів - 80.
Кількість балів для решти конкурсних пропозицій
визначається за формулою:
Б обчисл = Цтіп/Цобчисл*80, де
Б обчисл - обчислювана кількість балів:
Цілій - найнижча ціна:
Цобчисл - ціна пропозиції, кількість балів для якої
обчислюет ься;
80 - максимально можлива кількість балів за критерієм
''Ціпа".

2) Кількість балів за критерієм "Умови дії тариф}'''
визначається наступним чином. Пропозиції, що містить
зобов'язання Учасника не переглядати рівень тарифів не
менш 1 календарного року з дня укладення договору
присвоюється максимально можлива кількість балів - 20
балів.

Загшіьна кількість балів визначається за формулою:
Б-Б! +Б2 , де:
Б - загальна кількість балів за всіма критеріями;
Ьї - кількість балів за критерієм "Ціна";
Б2- кількість балів за критерієм "Умови дії тарифу»

З учасником, якого визнано переможцем, замовник укладає договір
про виконання послуг з утримання будинків будинків і споруд та
прибудинкової території.

. . .... .... - - . "" •



ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА

ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що
він здійснює підприємницьку діяльність відповідно до положень Статуту :

1.1 .Копія Статуту
2. Інші документи:
2. ] . Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про

підприємство: а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс,
телефон для контактів); б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для
контактів); в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова
форма.

2.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію.
2.3. Копія довідки ЄДРПОУ.
2.4. Копія їбалансу підприємства станом на 01.01.2013 року з

відповідною відміткою органу державної статистики або копія
фінансового звіту підприємства .

2.5. Довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків та
загальнообов'язкових зборів.

2.6. Довідку про відсутність порушених проти учасника справ про
банкрутство.

2.7. Документи, що підтверджують Учасником його господарську
діяльність з надання послуг з утримання житлових будинків. До документів
надаються пояснення в довільній формі.

2.8. Документи, що підтверджують можливість Учасника ведення
претензійно-позовної та іншої юридичної роботи.

2.9. В разі наявності подається перспективний план розвитку
підприємства з прив'язкою його до розвитку укріплення житлово-
комунальної інфраструктури села.

* Примітки:

а) усі документи, видані Іншими установами, повинні бути завірені власною печаткою

Учасника:

б) у разі необхідності Замовник має право запросити від будь-якого Учасника процедури

закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційнім вимогам чи

звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних

експертних установ, організацій.



ФОРМА "КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на
визначення виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
що перебувають в комунальній власності територіальної громади с.Тарасівка.

Вивчивши конкурсну документацію, погоджуємось виконати всі вимоги Замовника
щодо обслуговування житлових будинків та прибудинкової території згідно перелік)
послуг, передбаченому у Постанові Кабінету Міністрів України від 20.09.2009 року №529
та правил, передбачених у наказі Державного комітет}' України з питань житлово-
комунального господарства від 17.05.2005 року №76 «Про затвердження Правил
утримання жилих будинків та прибудинкових територій».

Ми підтримуємо рівень тарифів на обслуговування житла та прибудинкової
території в розмірі грн. за 3 м2 загальної житлової площі з урахуванням ПДВ.

Одночасно ми зобов"язуємось на протязі календарного року з дня укладення
відповідного договору не змінювати рівень тарифу в сторону збільшення.

Ми згодні на укладення договору згідно всіх наших зобов'язань! з урахуванням
всіх істотних умов визначених ст.,?26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги);.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника,
завірені печаткою.



Додаток 5

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням № 5

XXII сесії VI скликання

Тарасівської сільської Ради

від 15.03.2013року.

ПЕРЕЛІК
будинків та прибудинкових територій, щодо яких проводиться конкурс на визначення виконавця послуг з управління групою будинків, робіт та

надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій що перебувають в комунальній власності територіальної громади села
Тарасівка та знаходяться на балансі Тарасівської сільської ради

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Адреса будинку

Шевченка 2
Шевченка 3
Шевченка 4
Шевченка 5
Шевченка 6
Шевченка 7
Шевченка 8
Шевченка 9

Шевченка 12
Шевченка 14

Пр. Островського 3

Кількість
поверхів

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Кількість
квартир

25

16

16

16

8

16

8

16

8

8

16

Загальна
площа

квартир,
М.кв.

678;9
657,21
665,71

758,49
364,7

692,63
374,2

655,07
410,77
370,9
786,9

Житлова
площа,

М.кв

489,9
425

427,8
430,6
278,7
421,5
270,6
428,4
278,8
283,6
445,2

Площа

Сходових
клітин,
М.кв.
23,2
42,1
29,4
42,2
22,5
42,5
13,5
43,5
22,7
23,2
42

Коридорів,
М.кв.

5,03

5Д

19,2
5,2

2,2

5,1

2,8

5

2,2

2,2

9

Підвалів,
М.кв.

339,45
328,605
332,855
379,245
182,35
346,32
187,1

327,54
205,39
185,45
393,45

Площа прибудинкових
територій

Асфальтове
покриття,

М.кв.
127

538

107

297

54

245

26

440

128

130

460

Газонне
покриття,

М.кв.
2288
1424
1313
2103
1180
2005
1142
1318
1070
1086
2244



№

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Адреса будинку

Пр. Островського 1

Пр. Островського 2

Пр. Островського 6

Пр. Островського 8

Шкільна 1

Шкільна 3

Шевченка 10

Шевченка 9а

Шевченка 11

Всього

Кількість
поверхів

4

4

4

4

4

4

4

9

9

Кількість
квартир

40

40

48

51

69

48

24

147

126

746

Загальна
площа

квартир,
М.кв.

2131,75
2154,02

1754,1

1717,57

2986,93

2746,18

1168,55
7692,07

7890,15

36656,8

Житлова
площа,
М.кв.

1228,7

1182,2

914,3

871,1

1621,2

1726,8

685,3

4131

3957,9

20498,6

Площа

Сходових
клітин,

М.КВ.

272,4

223,9

128,2

55,8

265,9

168

111

865

494,5

2931,5

Коридорів,
М.КВ.

11,3

4,8

154,5

328

299,7

155,4

34,58
170

130

1351,31

Підвалів,
М.КВ.

532,94

538,51

438,53

429,39

746,73

686,55

292,14

961,51

986,27

8820,375

Площа прибудинкових
територій

Асфальтове
покриття,

М.КВ.

1240
530

442

723

597

595

352,0

2652,3
3227,1

12910,4

Газонне
покриття, м.кв.

6056

3221
2689

2381
7214
6666

1389
1616,1
2112

50517,1

Сільський голфнЯ X ОЬ
\С\*•\*

Сизон В.Г.



Додаток 2

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням № Ф
XXII сесії VI скликання

Тарасівської сільської Ради
від 15.03.2013року.

СКЛАД
комісії з проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з управління групою
будинків, робіт та надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових

територій, що перебувають в комунальній власності територіальної громади села
Тарасівка та знаходяться на балансі Тарасівської сільської ради

Голова конкурсної комісії: Сизон В.Г, - сільський голова

Члени комісії: Лов'ягін А.П. - секретар ради

Мартинова І.М. - секретар виконкому

Іванічев О.В. - голова комісії з благоустрою. ЖКГ. транспорту та зв'язку

Ткаченко Л.В. - депутат виборчого округу №1

Гуцуляк С.П. —депутат виборчого округу №2

Шевченко Л.В. - депутат виборчого округу №3

Защитинський О.І. - депутат виборчого округу №24

Гульчук Т.Ф. - депутат виборчого округу №25

Ольховатий С.К. - депутат виборчого округу №26

Олійник Р.О, - депутат виборчого округу №27

Козирєв О.С. - член громадської ініціативної групи (за згодою)

Лелека О.М. - член громадської ініціативної групи (за згодою)

Єгорова Н.В. - член громадської ініціативної групи (за згодою)

Чепіжко М.В - член громадської ініціативної групи (за згодою)

С ільськийдайовї В.Г.Сизон


