
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

07  вересня 2018року                                                                         №  171 

 

Про затвердження Протоколу 

засідання конкурсної комісії 

Власівської селищної ради з 

призначення управителя 

багатоквартирними будинками 

на території смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської 

області 

 

Відповідно до ст.30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», на підставі 

рішення Власівської селищної ради від 11.05.2018 «Про проведення конкурсу з 

призначення управителя багатоквартирного будинку та затвердження Порядку 

проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», 

рішення виконавчого комітету Власівської селищної ради від 30.07.2018 № 63 

«Про затвердження конкурсної документації щодо проведення конкурсу з 

призначення управителя багатоквартирними будинками на території смт 

Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області», враховуючи матеріали, 

представлені претендентом-конкурсантом для участі в конкурсі, протокол 

засідання конкурсної комісії Власівської селищної ради з призначення 

управителя багатоквартирними будинками на території смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської області від 24.07.2018 № 1 та протокол 

засідання конкурсної комісії Власівської селищної ради з призначення 

управителя багатоквартирними будинками на території смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської області від 03.09.2018 №2, в зв’язку з 

відсутністю альтернативи по утриманню багатоквартирних житлових будинків 

селища Власівка та з метою врахування інтересів територіальної громади 

селища, забезпечення ефективного утримання багатоквартирних будинків, 

співвласниками яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків, не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним 

будинком та не обрано управителя, з метою реалізації Закону України „Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку“ 

відносно житлових будинків, співвласниками, яких станом на 01.07.2016 року 

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“, виконавчий комітет 

Власівської селищної ради 

     

ВИРІШУЄ: 

 

1. Затвердити Протокол засідання конкурсної комісії Власівської 

селищної ради з призначення управителя багатоквартирними будинками на 

території смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області від 

03 вересня 2018 № 2 (додається). 

2. Визнати переможцем конкурсу з призначення управителя 

багатоквартирними будинками на території смт Власівка м.Світловодськ 

Кіровоградської області Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДОМО» 

3. Селищному голові БАБАЧЕНКУ А.Г. укласти договір з Товариством з 

обмеженою відповідальністю «ІНДОМО» про надання послуг кожному 

багатоквартирному будинку, що входив в об’єкт конкурсу, строком на один рік 

від імені співвласників багатоквартирних будинків. 

4. Дане рішення опублікувати в газеті «Світловодськ вечірній» та 

розмістити його на офіційному сайті Власівської селищної ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

промисловості, енергетики, місцевого господарства, комунальної власності та 

реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 

(голова комісії депутат ВОВК Т.В.). 

     

 

 

Селищний голова                                                                  А.Г.БАБАЧЕНКО 


