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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО   КОМІТЕТУ   КІРОВОГРАДСЬКОЇ   МІСЬКОЇ    РАДИ 
 

 від „ 18  ”   квітня      2013 року                                                        № 226 
 

  
 
 
 
Про    встановлення    житлово-будівельному 
кооперативу «Медик» тарифу   на   послуги    
з утримання будинку та прибудинкової   
території       

 
 

          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 від 05 березня 2013 року № 8 та витягу з протоколу 
загальних  зборів  членів  житлово – будівельного  кооперативу   «Медик»  
від  21 жовтня 2012 року № 4 виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
В И Р І Ш И В: 

   
     1. Встановити житлово-будівельному кооперативу «Медик» тариф   на   
послуги  з утримання будинку та прибудинкової території вул. Генерала 
Жадова, 20, корп. 2  згідно з додатком. 
       2. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2, 4 рішення  
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14 червня 2011 року  
№ 625 «Про встановлення житлово-будівельному кооперативу «Медик» 
тарифу на послуги з утримання будинку та прибудинкової території. 
      3. Дане рішення набуває чинності через 15 днів після його оприлюднення. 
  
 
Міський голова                                                                                     О.  Саінсус 
 
 
 
 
Ященко  24 34 93 
 



                                                                    Додаток 
                                                                   до  рішення   виконавчого    комітету  
                                                                   Кіровоградської     міської         ради 

                                                  „  18   ”  квітня       2013 року                                                       
                                                                    № 226 
 
Тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території житлово-
будівельного кооперативу «Медик» по вул. Генерала Жадова, 20, корп.2          

 
№ 
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 сходових кліток 0,12161 2 рази на 

тиждень 
2 Прибирання прибудинкової території 0,04629 щоденно 
3 Вивезення побутових відходів 0,08341 згідно з угодою 
4 Технічне обслуговування ліфтів 0,20292 згідно з угодою 
5 Енергопостачання ліфтів 0,13785 постійно 
 
6 

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

 
0,22963 

 
постійно 

7 Обслуговування димовентиляційних каналів 0,00935 1 раз на рік 
8 Освітлення місць загального користування, 

підвалів 
0,06681 постійно 

 
9 

Посипання частини прибудинкової 
території, призначеної для проходу та 
проїзду, протиожеледними сумішами   

 
0,00183 

 
зимовий період 

10 Поточний ремонт конструктивних елементів 
житлового будинку, в т.ч. 

0,45030   

10.1 покрівлі 0,02499 1 раз на рік 
10.2 під’ їздів 0,37219 1 раз на рік 
10.3 відмостків 0,00668 1 раз на рік 
10.4 цокольної частини 0,00170 1 раз на рік 
10.5 стиків стінових блоків в місцях протікання 0,01700 1 раз на рік 
10.6 внутрішні труби 0,02499 1 раз на рік 
10.7 скління вікон 0,00275 1 раз на рік 

 Тариф 1,35  
 в т.ч. без І та ІІ поверхів 1,01  

 
 
Начальник управління економіки                                                    О.Осауленко 
Кіровоградської  міської  ради 
 
 



 
  

  
 


