
УКРАЇНА

НОВОСЕЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

“ 09 ” березня 2023 р. №

Про затвердження рішення конкурсної 
комісії щодо визначення переможця 
конкурсу з призначення управителя 
багатоквартирного будинку

Відповідно до статей 30, 31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», в інтересах територіальної громади міста, з 
метою реалізації Закону України «Про особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному будинку», відносно житлових будинків, 
співвласниками яких не створено об'єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, не прийнято рішення про форму управління 
багатоквартирним будинком та не обрано управителя, відповідно до пункту 5 
статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку», «Положенням про конкурсну комісію щодо 
призначення управителя багатоквартирного будинку» затвердженого 
рішенням VIII сесії Новоселицької міської ради VII скликання від 25.06.2018 
року №8/5, на підставі рішення IV сесії Новоселицької міської ради VIII 
скликання від 26.02.2021 р. № 4/10 «Про внесення змін до складу конкурсної 
комісії з визначення суб’єктів господарювання - виконавців послуги з 
утримання будинків, споруд та прибудинкових територій в житлових 
будинках міста Новоселиця», враховуючи конкурсну пропозицію, 
представлену конкурсантом для участі в конкурсі, протокол засідання 
конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку 
щодо визначення переможця конкурсу з призначення управителя 
багатоквартирного будинку від 03.03.2023 року №1, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити рішення конкурсної комісії з призначення управителя 
багатоквартирного будинку щодо визначення переможця конкурсу з



призначення управителя багатоквартирного будинку від 03.03.2023 року № 1 
(додається).

2. Визначити переможцем конкурсу з призначення управителя 
багатоквартирним будинком та призначити комунальне підприємство 
«Новоселицька міська тепломережа» управителем багатоквартирних 
житлових будинків згідно з додатком.

3. Уповноважити першого заступника міського голови Сергія АРСЕНІЯ 
на підписання договорів про надання послуги за кожним багатоквартирним 
будинком у місті Новоселиця від імені співвласників багатоквартирного 
будинку.

4. Протягом п’яти календарних днів з дня прийняття даного рішення 
укласти з комунальним підприємством «Новоседицька міська тепломережа» 
строком на один рік договори про надання послуг з управління 
багатоквартирним будинком у місті Новоселиця окремо на кожний 
багатоквартирний будинок.

5. Довести до відома співвласників багатоквартирних будинків у місті 
Новоселиця інформацію про управителя, з яким укладено договори про 
надання послуги шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Новоселицької 
міської ради та в кожному конкретному будинку (на прибудинковій 
території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля 
них, відповідного оголошення, що має містити інформацію про повне 
найменування управителя, його контактні телефони, номер та дату укладення 
договору, ціну послуги.

6. Відділу організаційно-інформаційної роботи, розгляду звернень 
громадян, звітності, контролю та архівної справи оприлюднити дане рішення 
на офіційному веб-сайті міської ради.

7. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 
відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та 
охорони навколишнього середовища (Галина БЕДЯК), контроль - на першого

Марія НІКОРИЧ



Додаток
до рішення виконавчого комітету 
міської ради 
09.03.2023 № ^ /

Перелік багатоквартирних житлових будинків, які є об’єктами 
Конкурсу з призначення управителя багатоквартирним будинком

№
з/п

Адреса будинку в м.Новоселиця

1. вул. Центральна, 84
2. вул. Центральна, 10
3. вул. Центральна, 67
4. вул. Центральна, 130
5. вул. Центральна, 132
6. вул. Центральна, 134
7. вул. Центральна, 140а
8. вул. Центральна, 1406
9. вул. Центральна, 45
10. вул. Центральна, 144а
11. вул. Центральна, 146
12. вул.Чкалова,14
13. вул. Чкалова,12
14. вул. Чкалова, 2а
15. вул. 1 Травня, 2
16. вул. 1 Травня, 4
17. вул. 1 Травня, 6
18. вул. 1 Травня, 8
19. вул. 1 Травня, 28
20. вул. Героїв Майдану, 17
21. вул. Героїв Майдану, 19
22. вул. Героїв Майдану, 29а
23. вул. Героїв Майдану, 296
24. вул. Героїв Майдану, 29в
25. вул. Героїв Майдану, 25
26. вул. Героїв Майдану, 31
27. провулок Героїв Майдану, За
28. вул. Привокзальна, 6
29. вул. Привокзальна, 10
ЗО. вул. Привокзальна, 2а
31. вул. Хотинська, 9
32. вул. Хотинська, 31 а
33. вул. Хотинська, 28
34. вул.Пушкіна,12
35. вул.Пушкіна,14
36. вул.Пушкіна,7а



37. вул.Пушкіна, 10а
38. вул. М.Грушевського,14
39. вул. М.Грушевського,16
40. вул. М.Грушевського,18
41. провулок Гейне,7а
42. вул. 28 Червня, 14
43. вул. Гоголя,2
44. вул. Горького,2
45. вул. Горького,5
46. вул. Шевченка, 26
47. вул. Шевченка, ЗО
48. вул. Пирогова, 18
49. вул. Пирогова, 22
50. вул. Ринкова, 37

Керуючий справами міськвиконкому Ірина ТОЦЬКА



Щ
УКРАЇНА

НОВОСЕЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№

“ 09 ” березня 2023 р.

Про затвердження рішення конкурсної 
комісії щодо визначення переможця 
конкурсу з визначення виконавця послуг 
з вивезення побутових відходів на території 
Новоселицької міської ради

З метою впорядкування надання мешканцям Новоселицької міської 
територіальної громади своєчасних, належної якості послуг з вивезення 
побутових відходів, на підставі статей 21, 35і Закону України «Про відходи», 
статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанов 
Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 «Про 
затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», від 
16 листопада 2011 року № 1173 «Питання надання послуг з вивезення 
побутових відходів», керуючись підпунктом 6 пункту «а» статті 30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення 
виконавчого комітету Новоселицької міської ради від 18.01.2023 року № 10 
«Про оголошення конкурсу з визначення виконавця послуг із збирання та 
перевезення твердих побутових відходів та негабаритних відходів на 
території Новоселицької міської ради», протоколу №1 засідання комісії з 
проведення конкурсу з визначення виконавця послуг зі збирання та 
перевезення твердих побутових та негабаритних відходів на території 
Новоселицької міської ради від 03.03.2023 року та «Положення про порядок 
та умови проведення конкурсу з визначення виконавця послуг зі збирання та 
перевезення твердих та негабаритних побутових відходів на території 
Новоселицької міської ради», затвердженого рішенням VII сесії 
Новоселицької міської ради VII скликання від 05.06.2018 року №7/5, 
виконавчий комітет Новоселицької міської ради

ВИРІШИВ :

1. Затвердити рішення комісії, оформлене протоколом засідання комісії 
з проведення конкурсу з визначення виконавця послуг зі збирання та



перевезення твердих побутових та негабаритних відходів на території 
Новоселицької міської ради від 03.03.2023 року про визначення КП 
«Новоселицька міська тепломережа» переможцем конкурсу з вивезення 
побутових відходів на території міської ради (протокол додається).

2. Визначити КП «Новоселицька міська тепломережа» виконавцем 
послуг з вивезення твердих побутових та негабаритних відходів від 
населення, підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів 
господарювання на території Новоселицької міської ради, які отримають 
дану послугу у відповідності до Договору на вивезення твердих побутових 
відходів терміном на 12 місяців.

3. Підписати договір на надання послуг з збирання та перевезення 
твердих побутових та негабаритних відходів на території Новоселицької 
міської ради терміном на 12 місяців.

4. Відділу організаційно-інформаційної роботи, розгляду звернень 
громадян, звітності, контролю та архівної справи оприлюднити дане рішення 
на офіційному веб-сайті міської ради.

5. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 
відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та 
охорони навколишнього середовища (Бедяк Г.М.), контроль - на першого 
заступника міського голови Сергія АРСЕНІЯ.

Марія НІКОРИЧ


