
 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

  21.07.2021            №  284   
м. Лиман 

Щодо укладення договорів про 
надання послуги з управління 
багатоквартирним будинком 

 
 З метою реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків м.Лиман, від-
повідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоква-
ртирному будинку», Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багато-
квартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 №150, 
керуючись статтями 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет 

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Визначити уповноваженою особою на підписання договору про надання послуги 
з управління багатоквартирного будинку за кожним багатоквартирним будинком, що 
входив в об’єкт конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків, 
строком на один рік від імені співвласників багатоквартирного будинку – заступника 
міського голови Сироватську Ірину Леонідівну. 
2. Рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 18.04.2018 № 123 
“Щодо укладання договорів про надання послуги з управління багатоквартирним бу-
динком” визнати таким, що втратило чинність. 
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голо-
ви Сироватську І. Л.  
 
 
 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                             Н.В. Ляшко 



Пояснювальна записка 

 

 У зв'язку з кадровими змінами та з метою призначення управителів в багатоква-
ртирних будинках на території Лиманської міської територіальної громади, в яких не 
створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та співвласники яких 
не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, на вико-
нання Закону України від 14.05.2015 року № 417-VIII “Про особливості здійснення 
права власності у багатоквартирному будинку”, відповідно до Закону України від 
09.11.2017 року № 2189-VIII “Про житлово - комунальні послуги” (із змінами та допо-
вненнями), Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 13.06.2016 року №150 “Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будин-
ку”, керуючись ст.30, ст.40 Закону України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР "Про міс-
цеве самоврядування в Україні" (із змінами та доповненнями) є необхідність у визначен-
ні уповноваженої особи на підписання договору про надання послуги з управління бага-
токвартирного будинку за кожним багатоквартирним будинком, що входив в об’єкт кон-
курсу з призначення управителів багатоквартирних будинків, строком на один рік від 
імені співвласників багатоквартирного будинку, а саме заступника міського голови Си-
роватську Ірину Леонідівну. 
 Рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 18.04.2018 № 123 “Що-
до укладання договорів про надання послуги з управління багатоквартирним будинком” 
визнати таким, що втратило чинність, в якому було визначено уповноважену особу на 
підписання договору про надання послуги з управління багатоквартирного будинку за 
кожним багатоквартирним будинком, що входив в об’єкт конкурсу з призначення упра-
вителів багатоквартирних будинків, строком на один рік від імені співвласників багаток-
вартирного будинку, а саме першого заступника міського голови Драча Юрія Анатолі-
йовича. 
 
 
Начальник відділу житлово- 

комунального господарства      К. В. Удовиченко 


