
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 15 липня 2014 року                                                               № 3234 

Про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 3» 
 КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»,  
затвердження Статуту, застосування тарифу, 
передачу житлового фонду та матеріальних цінностей 
 
 Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 4 
Європейської хартії місцевого самоврядування, статтями 17, 52, підпунктом 2  
пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пунктом 30 частини 1 статті 26 та статтею 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», 
статтею 78 Господарського кодексу України, статтею 7 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», з метою ефективного обслуговування 
житлового фонду, надання споживачам високої якості житлово-комунальних 
послуг, Кіровоградська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:  

1.  Утворити КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 3» КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ» та затвердити його Статут (додається).  

2.  Головному управлінню житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради здійснити відповідні організаційно-правові 
заходи, пов’язані з утворенням та реєстрацією КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 3» 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

3. Передати безкоштовно з балансу ЖЕКу № 7                                                  
(код ЄДРПОУ 13772342), КРЕПу № 3 (код ЄДРПОУ 24716045), ЖЕКу № 10 
(код ЄДРПОУ 13760445) на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 3» 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» житлові та нежитлові будинки згідно 
з додатком 1. 
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4. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради укласти договір утримання на балансі житлових 
та нежитлових будинків з КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 3» 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» згідно з додатком 1. 

5. Передати безкоштовно з балансу ЖЕКу № 7                                                  
(код ЄДРПОУ 13772342), КРЕПу № 3 (код ЄДРПОУ 24716045),                           
на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 3» КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ» основні засоби і товарно-матеріальні цінності. 

6. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради створити комісію щодо безкоштовної передачі з 
балансу ЖЕКу № 7 (код ЄДРПОУ 13772342), КРЕПу № 3 (код ЄДРПОУ 
24716045) на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 3» основні засоби і товарно-
матеріальні цінності та скласти відповідні акти приймання – передачі. Акти 
приймання – передачі внести для затвердження на засідання виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради.  

7. Застосувати тариф на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій, для житлових та нежитлових будинків згідно з 
додатком 1 в розмірі тарифів, що встановлені рішеннями виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 20 червня 2012 року № 506 «Про 
встановлення ЖЕКу № 7 тарифів на послуги з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій», від 10 липня 2012 року № 570 «Про 
встановлення КРЕПу № 3 тарифів на послуги з утримання гуртожитків та 
прибудинкових територій», від 10 липня 2012 року № 571 «Про встановлення 
КРЕПу № 3 тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій», від 12 грудня 2012 року № 1039 «Про 
встановлення ЖЕКу № 10 тарифів на послуги з утримання гуртожитків та 
прибудинкових територій» та № 1040 «Про встановлення ЖЕКу № 10 
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій», з моменту передачі на баланс КОМУНАЛЬНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 3» 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» житлових та нежитлових будинків 
згідно з додатком 1. 

8.  Визначити, що тариф, який застосовується до житлових та 
нежитлових будинків згідно з пунктом 7 цього рішення діє до моменту 
встановлення тарифів виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради 
для цих будинків та КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 3» КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ». 
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9. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЖИТЛОВО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 3» КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ» протягом 12 (дванадцяти) місяців з дня прийняття на баланс 
житлових та нежитлових будинків згідно  з додатком 1 розробити економічно 
обґрунтований тариф на послуги з утримання будинків, споруд та 
прибудинкових територій для житлових та нежитлових будинків   згідно   з 
додатком 1 та подати його на розгляд виконавчому комітету Кіровоградської 
міської ради. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та енергозбереження та заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Осетрова Г.І. 

 

Секретар міської ради                                                              І. Марковський 
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