
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО   КОМІТЕТУ   КІРОВОГРАДСЬКОЇ   МІСЬКОЇ    РАДИ

від „ 9 ” серпня  2010 року                                                            № 708

          м. Кіровоград

Про затвердження ЖЕКу № 12 тарифів
на послуги з утримання гуртожитку
та прибудинкової    території    по
просп. Комуністичному, 1-б

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 28  Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7, 11, 31, 32 Закону України 
“Про житлово-комунальні послуги”, постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 травня 2009 року № 529 „Про затвердження Порядку формування 
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій і Типового договору про надання послуг з утримання  будинків  і 
споруд  та  прибудинкових територій”, враховуючи рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 22 лютого 2010 року № 127, на 
підставі звернення ЖЕКу № 12 від 3 червня 2010 року № 416 виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити ЖЕКу № 12 тарифи на послуги з утримання гуртожитку 
та прибудинкової території по просп. Комуністичному, 1-б, що додаються.

2.  Керівнику   ЖЕКу   № 12  укласти   договори    про   надання   
послуг  з    утримання     гуртожитку    та    прибудинкової  території   по   
просп. Комуністичному, 1-б  зі споживачами послуг, враховуючи  нові  
розміри тарифів. 

          3. Керівнику  ЖЕКу № 12  здійснити перерахунки  тарифів на 
послуги з  утримання  гуртожитку та  прибудинкової  території  по
просп. Комуністичному, 1-б споживачам  у зв‘язку зі зміною вартості 
послуги по вивезенню та захороненню твердих побутових відходів згідно з 
додатком.
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             4. Визнати таким, що втратив чинність, рядок 30 додатка 2 до 
рішення  виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14 липня 
2008 року № 1028 „Про затвердження тарифу по кожному житловому 
будинку окремо на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій ЖЕКів №1,2,7,12,13,15, КРЕПів № 3,4,5,6,8,9,10,11”.

Міський голова                                                                                       В. Пузаков

Ященко
24 34 93



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради
від „ 9 ” серпня 2010 року

№ 708

Тарифи на послуги 
з утримання гуртожитку та прибудинкової території 

по просп.  Комуністичному, 1-б

№ 
п/п

Перелік послуг з утримання гуртожитку та 
прибудинкової території

Вартість послуги, 
грн./1 кв. м

(з урах. ПДВ)
1 2 3
1 Прибирання прибудинкової території 0,1855

2
Вивезення та захоронення твердих побутових 
відходів

0,24955

3

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових 
систем теплопостачання, холодного 
водопостачання, водовідведення та зливової 
каналізації

0,09286

4 Дератизація 0,00422

5 Обслуговування димовентиляційних каналів 0,01291

6
Поточний ремонт конструктивних елементів 
гуртожитку

0,35016

6.1 - рулонної покрівлі 0,13042

6.2 - відмостки будинку 0,03622

6.3 - цокольної частини 0,00554

6.4 - під‘їздів гуртожитку 0,11413

6.5 - вхідних дверей 0,00119

6.6 - оголовків димовентиляційних каналів 0,02347

6.7 - зовнішніх водостічних труб 0,03919

7
Посипання призначеної для проходу та проїзду 
частини прибудинкової території 
протиожеледними сумішами

0,00368

8
Освітлення місць загального користування та 
підвальних приміщень

0,04186

Разом: 0,94074

Тариф 0,9407




