
 
У К Р А Ї Н А                                

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від “   06    ” червня      2012 року                                                        №   458  
 

 
 

Про розгляд регуляторного акта – проекту 
рішення виконавчого комітету Кіровоградської  
міської ради  «Про внесення доповнень  до 
рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 09 серпня 2010 року № 709 «Про  
погодження розрахунку вартості послуги 
з   технічного   обслуговування     одного  
базового   ліфта   у   житлових будинках»  
  
       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", ст. 7, 8, 9, 13, 31 Закону України „Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської   діяльності",   
враховуючи   звернення   ТОВ „Аста”  і  КП  „ПВК Геркон”,  виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В: 
 
 1. Розглянути регуляторний акт – проект рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради «Про внесення доповнень до 
рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 09 серпня 
2010 року № 709 «Про погодження розрахунку вартості послуги з технічного 
обслуговування одного базового ліфта у житлових будинках», що додається.  

 2. Управлінню  економіки  Кіровоградської   міської   ради   
(Осауленко О.О.) спільно з відділом по роботі із засобами масової 
інформації (Якунін С.В.) оприлюднити проект регуляторного акта з 
аналізом регуляторного впливу для отримання в період обговорення 
зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М. 

            
Міський голова                                                                           О.Саінсус 
 
 
Ященко   24 34 93 



                                                                                                  Проект 
У К Р А Ї Н А                                

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від “___” ________________ 2012 року                                                  № ______  
 
 
 
Про внесення доповнень до рішення виконавчого 
комітету   Кіровоградської   міської   ради  
від  09  серпня  2010  року   №   709    «Про  
погодження розрахунку вартості послуги 
з   технічного   обслуговування     одного  
базового   ліфта   у   житлових будинках»  
  
       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", ст. 7, 8, 9, 13, 31 Закону України „Про засади     
державної      регуляторної     політики   у   сфері   господарської 
діяльності", наказом Міністерства будівництва,  архітектури  та  
житлово–комунального     господарства    України   від    09 листопада   
2006 року № 369 «Про затвердження Порядку встановлення вартості 
технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації», наказом  
Держжитлокомунгоспу України від 10 серпня 2004 року № 150 «Про 
затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, 
будинків,    споруд»,    враховуючи    звернення     ТОВ     „Аста”    і       
КП  „ПВК Геркон”, з метою створення умов для стабільної роботи ліфтового 
господарства в м. Кіровограді виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради 

В И Р І Ш И В: 

  Внести доповнення в додаток до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 09 серпня 2010 року № 709 «Про 
погодження розрахунку вартості послуги з технічного обслуговування 
одного базового ліфта у житлових будинках», а саме:  «Коефіцієнт, що 
враховує термін експлуатації ліфтів» доповнити рядками, що додаються. 
 
 
Міський голова                                                                           О.Саінсус 
 
 
Ященко  24 34 93   



                                                                          Додаток                                                                                       
                                                                         до рішення виконавчого комітету 
                                                                          Кіровоградської   міської    ради  
                                                                          „ _____ ” __________ 2012 року 
                                                                         № ____ 
 

Доповнення до розрахунку 
 вартості послуги з технічного обслуговування одного базового  ліфта 

 Витрати, грн./ліфт   
Структура планових витрат ТОВ „Аста” КП „ПВК 

Геркон” 
1 2 3 

Коефіцієнт, що враховує термін експлуатації 
ліфтів 

  

            від 15 до 20 років  0,3 0,3 
            від 20 до 25 років 0,5 0,5 
            від 25 до 30 років 0,8 0,8 
            понад 30 років 1,5 1,5 

 
 
Начальник управління економіки 
Кіровоградської міської ради                                                        О.Осауленко                                                                                                                
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


