
 
 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Рішення виконавчого комітету  
 Кіровоградської міської ради  
 «___» __________  2013 року 
 № ___ 
 
 

Перелік  
об’єктів та видів безоплатних суспільно-корисних робіт, на яких               

у 2013 році можливе виконання покарання у вигляді громадських робіт 
засудженими особами чи стягнення у вигляді громадських робіт 

особами, які вчинили адміністративні правопорушення 
 

 
1. Комунальне підприємство „Ритуальна служба – спеціалізований 

комбінат комунально-побутового обслуговування” (вул. Панфіловців, 18) 
 Види робіт: прибирання територій кладовищ 
 2. Комунальне підприємство „Кіровоград-Універсал 2005”                  
(вул. Садова, 88-б, вул. 50 р. Жовтня, 5-а) 
 Види робіт: прибирання вулиць міста та ліквідація несанкціонованих 
сміттєзвалищ. 
 3. Комунальне підприємство „Трест зеленого господарства”                    
(вул. Садова, 88-б) 
 Види робіт: благоустрій та озеленення території міста 
 4. Житлово-експлуатаційна контора № 1 (вул. Гоголя, 61) 
 Види робіт: прибирання прибудинкових територій 
 5. Комунальне ремонтно-експлуатаційне підприємство № 3  
(проїзд Тінистий, 5) 
 Види робіт: прибирання прибудинкових територій 
 6. Комунальне підприємство „Житлово-експлуатаційна контора № 4 
Кіровоградської міської ради” (вул. Дзержинського, 106) 

Види робіт: прибирання прибудинкових територій 
7. Комунальне ремонтно-експлуатаційне підприємство № 6                      

(вул. Жовтневої революції, 16, корп. 3) 
Види робіт: прибирання прибудинкових територій 
8. Житлово-експлуатаційна контора № 7 (вул. 50 років Жовтня, 23-а) 
Види робіт: прибирання прибудинкових територій 
9. Комунальне ремонтно-експлуатаційне підприємство № 9                     

(вул. Лінія 10-а, 61) 
Види робіт: прибирання прибудинкових територій 
10. Житлово-експлуатаційна контора № 10 (вул. Космонавта Попова, 9, 

корп.1) 
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           Види робіт: прибирання прибудинкових територій 
11. Комунальне ремонтно-експлуатаційне підприємство №11 

 (вул. Червонозорівська, 17) 
Види робіт: прибирання прибудинкових територій 
12. Житлово-експлуатаційна контора №12 (вул. Єгорова, 56) 
Види робіт: прибирання прибудинкових територій 
13. Житлово-експлуатаційна контора №13 (вул. Зінченка, 7)                       
Види робіт: прибирання прибудинкових територій. 
14. Управління Міністерства внутрішніх справ України в 

Кіровоградській області (вул. Дзержинського, 41-а; вул. Велика 
Перспективна, 30; вул. Габдрахманова, 1; вул. Гоголя, 86-а; вул. Гоголя,              
буд. 107-а; вул. Велика Перспективна, 1; вул. Виставочна, 2-а;                                  
просп. Інженерів, буд. 1-а; вул. Єгорова, 25; вул. Волкова, 3; вул. Бєляєва, 17) 

Види робіт: прибирання будівель та прибудинкових територій. 
 
 
 

Начальник Головного управління  
житлово-комунального господарства           О. Хачатурян 
  
 


