
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 23 січня 2018  року                            № 20 
 

м.Кропивницький 
 

Про встановлення Інгульській шахті                            

ДП “Східний гірничо-збагачувальний 

комбінат” тарифів на послуги з утримання 

будинку та прибудинкової території  
 

Керуючись ст.140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. “а” ст.28 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.7, 31, 32 Закону 

України “Про житлово-комунальні послуги”, постановою Кабінету Міністрів 

України від 01 червня 2011 року № 869 „Про забезпечення єдиного підходу 

до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”, на підставі 

звернення  Інгульської шахти ДП “Східний гірничо-збагачувальний 

комбінат” від 31 жовтня 2017 року № 01-05/4615 Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 
 

 1. Встановити Інгульській шахті ДП “Східний гірничо-збагачувальний 

комбінат” тарифи, перелік, періодичність та строки надання послуг з 

утримання будинку та прибудинкової території для населення по                  

вул. Гагаріна, 29 згідно з додатком. 

 2. Рекомендувати Інгульській шахті ДП “Східний гірничо-

збагачувальний комбінат” укласти договори про надання послуг з утримання 

будинку та прибудинкової території зі споживачами у відповідності з новими 

тарифами.  

 3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2, 4 рішення  

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 09 лютого 2016 року 

№ 87 “Про встановлення Інгульській шахті ДП “Східний гірничо-

збагачувальний комбінат” тарифів на послуги з утримання будинку та 

прибудинкової території”. 

 4. Рішення набуває чинності через 15 днів після оприлюднення його в 

місцевих друкованих засобах масової інформації. 
 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                               О. Мосін 
 
Москаленко 24 34 93 

    



                          Додаток  
       до рішення Виконавчого комітету 
                Міської ради міста Кропивницького 
       23 січня 2018    

       № 20                                                                                                   

 

Тарифи, перелік, періодичність та строки надання послуг з  утримання  

будинку та прибудинкової території по вул. Гагаріна, 29  

для Інгульської шахти ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” 

 

№ 

з/

п 

Перелік  послуг   Вартість  послуги  Періодичність та строки 

надання  послуг 

1 2 3 4 

1 Прибирання сходових клітин  1,45381 2 рази на тиждень 

2 Прибирання прибудинкової 

території 

0,48923 щоденно 

3 Дератизація 0,05201 згідно з угодою 

4 Обслуговування димових та 

вентиляційних каналів 

0,11779 1 раз на місяць 

5 Освітлення місць загального 

користування 

0,53326 постійно 

 Всього витрат, грн/кв.м 2,64610 

 Разом тариф з ПДВ, грн/кв.м 3,1753 

 

 

 

Директор департаменту - начальник  

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі  

та інвестицій                                                       А. Паливода 



 
 
 

У К Р А Ї Н А 
  

Р І Ш Е Н Н Я  
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 09 лютого  2016 року                              № 87 
 
 
Про встановлення Інгульській шахті                            
ДП “Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат” тарифів на послуги з утримання 
будинку та прибудинкової території  

 
Керуючись ст.140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. “а” ст.28 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.7, 31, 32 Закону 
України “Про житлово-комунальні послуги”, постановою Кабінету Міністрів 
України від 01 червня 2011 року № 869 „Про забезпечення єдиного підходу 
до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”, на підставі 
звернення  Інгульської шахти ДП “Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат” від 22 грудня 2015 року № 04-04/4006 виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 

   
 1. Встановити Інгульській шахті ДП “Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат” тарифи, перелік, періодичність та строки надання послуг з 
утримання будинку та прибудинкової території для населення по                  
вул. Гагаріна, 29 згідно з додатком. 
 2. Рекомендувати Інгульській шахті ДП “Східний гірничо-
збагачувальний комбінат” укласти договори про надання послуг з утримання 
будинку та прибудинкової території зі споживачами у відповідності з новими 
тарифами.  
 3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення  виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 26 квітня 2010 року № 340 “Про 
погодження Інгульській шахті ДП “Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат” скоригованих тарифів на послуги з утримання будинку та 
прибудинкової території по вул. Гагаріна, 29”. 
 4. Рішення набуває чинності через 15 днів після оприлюднення його в 
місцевих друкованих засобах масової інформації. 
 
 
 
Міський голова          А.Райкович 
 
 
Москаленко 24 34 93 



        Додаток  
                                                                      до  рішення   виконавчого    комітету  

                                           Кіровоградської     міської         ради 
                                                                       09 лютого 2016                                                                       
                                                                        № 87                                                                                                   

 
Тарифи, перелік, періодичність та строки надання послуг з  утримання  

будинку та прибудинкової території по вул. Гагаріна, 29  
для Інгульської шахти ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” 

 
№ 
з/
п 

Перелік  послуг   Вартість  послуги  Періодичність та строки 
надання  послуг 

1 2 3 4 
1 Прибирання сходових клітин  0,15307 2 рази на тиждень 
2 Прибирання прибудинкової 

території 
0,81204 щоденно 

3 Дератизація 0,03647 згідно  з  угодою 
4 Обслуговування димових та 

вентиляційних каналів 
0,03534 1 раз на місяць 

5 Освітлення місць загального 
користування 

0,25185 постійно 

 Всього витрат, грн/кв.м 1,28877 

 Разом тариф з ПДВ, грн/кв.м 1,5465 
 
 
 
Начальник управління економіки 
Кіровоградської міської ради                                                           О. Осауленко 


