
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
________________                                                                                            №____ 

 м. Лиман 

Про призначення управителя 

багатоквартирних будинків (групи 

будинків) на території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади 

 

Відповідно до п. 5 ст.13 Закону України “Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку”, Порядку проведення конкурсу з призначення 

управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

від 13 червня 2016 року №150, за результатами проведеного конкурсу з призначення 

управителя багатоквартирного будинку на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади, на підставі протоколу засідання конкурсної комісії від 

04.01.2019 року №1, з метою реалізації Закону України “Про  особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному будинку” відносно житлових будинків, 

співвласників яких станом на 04.01.2019 року не створено об'єднання співвласників 

багатоквартирних будинків, не прийнято рішення про форму управління 

багатоквартирним будинком та не обрано управителя керуючись ст.30, ст.40 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
1. Затвердити Протокол №1 засідання конкурсної комісії з призначення управителя 

багатоквартирного будинку (групи будинків) на території Лиманської об'єднаної територіальної 

громади від 04.01.2019 (додається). 
2. Визнати переможцем конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку 

(групи будинків) на території Лиманської об'єднаної територіальної громади та призначити 

управителем багатоквартирного будинку на території Лиманської об'єднаної територіальної 

громади (згідно додатку) КП “Лиманська служба єдиного замовника” (юридична адреса: 

пров.Бригадний, буд. 6, м.Лиман, 84400). 
3. Укласти з КП “Лиманська СЄЗ” (Шепілов) договір про надання послуг з управління 

багатоквартирного будинку на території Лиманської об'єднаної територіальної громади, згідно 

діючого законодавства. 
4. Виконавцю послуг з управління багатоповерхових будинків на території Лиманської 

ОТГ підготувати та укласти договори з населенням багатоповерхових будинків згідно додатку. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 
 

 Міський голова                                                                       П.Ф. Цимідан



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 

 м. Лиман 

Про призначення управителя 

багатоквартирних будинків (групи 

будинків) на території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади 

 
 
 

У З Г О Д Ж Е Н О : 

 

Заступник міського голови  О.М. Муравльова 

 

Відділ ЖКГ  І.В. Сердюк 

 

Юридичний відділ  І.О. Шуляченко 

 

Організаційний відділ  К.Б. Короткова 

 

Загальний відділ  О.В. Донцова 

 

Керуючий справами  Р.О. Малий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                         Додаток 1  

                                                                                        до рішення виконавчого комітету  

                                                                              __________ № ____________ 

Перелік багатоквартирних будинків, управителем яких за результатами конкурсу 

призначено КП “Лиманська СЄЗ” 

 
пров.Бригадний, 2,3,7а,11 
вул.Ів.Лейко, 1а,2,2а,3,4,5,6,8,10,10а,12,13,15,16,17,18,20,25 
вул.Студентська (Крупська), 1,2,3,11,12,14,15,16 
вул.Привокзальна (Кірова),1,2,3,3а,5,6,10а,17,19,21,23,32,33,38 
пр..Гагаріна,1а,3,4,4а,5,7-7а 
пров.Матросова,1,2,3,5 
вул.Матросова,1а,1б,2а,36,38,39,40,49 
вул.Деповська (Вєдя), 1,4,3,6,8,10,14,16,17,26 
вул.Нова,3,7 
вул.Слов’янська,1,3,5 
пр.Щасливий (Терешкової),1,3,5,7,8,10,11,12 
пров.Робочий,9,2 
вул.Переїздна,1а,2а,3б 
вул.Правда,3,5 
вул.К.Гасієва(Чапаєва),1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15а,16,17,18,19,20а,24,24а,25,

28,29, 30,31,31а,37а,39,39а,40,41,43,44 
вул.Лесі Українки (Октябрьська), 2,6,8 
пров.Лесі Українки (Октябрьський), 7,8,9 
вул.Пушкіна, 1а,2а,5а,6а,7а,8а,9а 
пров.Восточний, 2,4,6 
вул.Театральна, 1,2,3 
вул.Комунальна, 5а,6а,13,18 
вул.Грушевського (Свердлова), 1,3 
пров.Грушевського (Свердлова),22а,22б,24,26 
пров.Привокзальний (Кірова), 2,3,4,5,5а,6 
вул.Тельмана, 2,4а 
вул.Головна (50 років Жовтня), 49,76 
вул.Курортна, 1а 
вул.Мічуріна, 32 
ст.Святогірск, вул.Привокзальна, 32,36,38 
с.Щурове, вул.Соборна, 1,2 

 

В.о. начальника відділу ЖКГ      І.В. Сердюк 
 

Керуючий справами       Р.О. Малий 

 


