
 У К Р А Ї Н А 
  

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

від „ 17 ” травня    2012 року                                                   № 392 
 
 
 
Про    встановлення     тарифу    на     послуги  
з утримання будинку та прибудинкової   
території  ЖБК  «Будівельник» 

 
          Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, 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 голови правління та протоколу загальних зборів членів правління 
ЖБК «Будівельник» виконавчий комітет Кіровоградської міської ради                                                                                                                                                                                                                                          

 
В И Р І Ш И В: 

   
     1. Встановити   тариф   ЖБК  «Будівельник»  (далі – виконавець послуг)  
на    послуги    з   утримання  будинку   та   прибудинкової  території    по  
вул. Полтавській, 58, що додається. 
      2. Рекомендувати виконавцю послуг: 
     дотримуватися періодичності надання послуг  згідно з додатком; 

     укласти договори про надання послуг з утримання будинку та 
прибудинкової території зі споживачами у відповідності з новим тарифом; 

      у разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх 
кількісних і якісних показників від нормативних проводити перерахунок 
розміру плати. 
     3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення  виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 24 січня 2007 року № 113 «Про погодження 
тарифів на послуги з утримання будинку та прибудинкової території 
житлово-будівельному кооперативу «Будівельник».       

      4. Рішення вступає в дію через 15 днів після оприлюднення його в 
місцевих друкованих засобах масової інформації. 
 
Міський голова                                                                                     О.  Саінсус 
 
 
Ященко 24 34 93 



          Додаток 
                                                                            до рішення виконавчого комітету  
                                                                            Кіровоградської міської    ради 

                                                                     „ 17  ”       травня       2012 року                                                       
                                                                             №  392 
 

Тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території  
по вул.  Полтавській, 58    

№ 
з/п 

Перелік послуг з утримання будинку та 
прибудинкової території 

 
Вартість 

послуг, грн. 
за 

1 кв.м  

 
Періодичність 
надання послуг 

1 2 3 4 
1 Прибирання прибудинкової території 0,22987 щоденно 

2 Вивезення побутових відходів  
 

0,10739 
згідно з 
графіком 

3 Технічне обслуговування ліфтів 0,52301 постійно 
4 Енергопостачання ліфтів 0,09420 постійно 

  5 

Технічне обслуговування 
внутрішньобудинкових систем тепло-, 
водопостачання, водовідведення та 
зливової каналізації  

 
0,19898 

 
постійно 

6 
Обслуговування димовентиляційних 
каналів 

 
0,02183 

згідно з 
графіком 

7 Дератизація 
0,01141 згідно з 

договором 

8 
Освітлення місць загального 
користування, підвалів 

0,13802 постійно 

9 Підкачування води 0,07487 постійно 

10 
Поточний ремонт конструктивних 
елементів будинку: 

0,16032  

10.1    - рулонної покрівлі 0,0953 1 раз на рік 

10.2   - відмостки 0,0107 1 раз на рік 

10.3 - цокольної частини 0,0207 1 раз на рік 

10.4  - стиків стінових блоків 0,0205 1 раз на рік 

10.5 - внутрішніх водостічних труб 0,0110 1 раз на рік 

10.6  - фарбування будинкового газопроводу 0,00212 1 раз на 5 років 

 Тариф 1,5599  

     у т.ч. без ліфтів 0,9427  

   
 
Начальник управління економіки 
Кіровоградської міської ради                                                             О.Осауленко         



  
        

  
 


