
                       

                                                                          
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від «13» листопада 2018 року                         №  550 

 

м. Кропивницький 

 

 

Про виведення зі структури тарифів  

на надання послуг з утримання будинків  

і споруд та прибудинкових територій послуги 

з вивезення побутових відходів 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 2   

пункту «а» статті 28 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в 

Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», постановою 

Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року № 860 «Про надання 

пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій мешканцям житлових будинків, у яких створено 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельні 

кооперативи)», відповідно до пункту 5 рішення міської ради                                       

від 29 січня 2013 року № 2219 «Про визначення послуги з вивезення 

побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на здійснення якої 

виборюється на конкурсних засадах» Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Вивести зі структури тарифів на надання послуг з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій послугу з вивезення 

побутових відходів у термін до 30 червня 2019 року. 

2. Суб’єктам господарювання, які є виконавцями послуг з вивезення 

побутових відходів, укласти зі споживачами договори про надання послуг. 

3. КП «ЖЕО №1» МРМК», КП «ЖЕО №2» МРМК», КП «ЖЕО №3» 

МРМК», КП «ЖЕО №4» МРМК», КП «ЖЕК №9» МРМК» провести 

роз’яснювальну роботу серед співвласників багатоквартирних будинків щодо 

ініціювання визначення управителів в порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

 



 

 

2 

 

 

4. Найвищий тариф на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій (без врахування послуги з вивезення побутових 

відходів) в розрізі поверховості будинків становить: 

1-поверхові будинки – 3,5400 грн/кв.м; 

2-поверхові будинки – 4,6291 грн/кв.м; 

3-поверхові будинки – 3,7828 грн/кв.м;  

4-поверхові будинки – 4,0080 грн/кв.м; 

5-поверхові будинки – 4,5098грн/кв.м;  

7-поверхові будинки – 3,0974 грн/кв.м;  

9-поверхові будинки – 4,4143 грн/кв.м;  

10-поверхові будинки – 3,4918 грн/кв.м;  

14-поверхові будинки – 4,3004 грн/кв.м. 

5. Управлінням соціального захисту населення районних у місті 

Кропивницькому рад враховувати тарифи, визначені пунктом 4 даного 

рішення, при нарахуванні пільг та субсидій для відшкодування витрат на 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцям 

житлових будинків, у яких створено об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку (житлово-будівельні кооперативи). 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до 

розподілу функціональних обов’язків.  

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                        О. Мосін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Савченко 24 72 71 


