
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО   КОМІТЕТУ   КІРОВОГРАДСЬКОЇ   МІСЬКОЇ    РАДИ

від „ 30 ” серпня 2011 року                                                                №  852

          м. Кіровоград

Про встановлення ЖЕКу № 10 тарифу
на послуги з утримання    гуртожитків
та      прибудинкових     територій 

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”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 травня 2009 року № 529 „Про затвердження Порядку 
формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з 
утримання  будинків  і споруд та прибудинкових територій”, на підставі 
звернення   ЖЕКу № 10 та  листа Головного управління житлово –
комунального господарства від 13 липня 2011 року № 612  виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Встановити  ЖЕКу № 10 (далі – виконавець послуг) тариф  на 
послуги  з  утримання гуртожитку  та прибудинкової  території  по  
вул. Космонавта Попова,  5 для споживачів:
     житлових приміщень  в розмірі 1,2605 грн. за 1 кв.м;
     нежитлових приміщень в розмірі 1,3035 грн. за 1 кв.м.

     2. Встановити  ЖЕКу № 10 тариф  на послуги  з  утримання
гуртожитку  та прибудинкової  території  по  вул. Героїв Сталінграда, 8
для споживачів:
     житлових приміщень  в розмірі 1,1791 грн. за 1 кв.м;
     нежитлових приміщень в розмірі 1,3340 грн. за 1 кв.м.

3. Рекомендувати     виконавцю   послуг   укласти    договори    зі 
споживачами   послуг з   утримання   гуртожитків   та    прибудинкових
територій  по   вул. Космонавта Попова, 5  та по вул. Героїв Сталінграда, 8
згідно з тарифами, затвердженими пунктами 1, 2 даного рішення.
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      4. Дане рішення набуває чинності  через місяць після його прийняття.

      5. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2, 3, 4 рішення 
виконавчого  комітету  Кіровоградської міської  ради від  23  листопада 
2009 року № 1350 «Про затвердження КРЕПу № 10 тарифів на послуги з 
утримання гуртожитків та прибудинкових територій». 

Міський голова                                                                                  О.  Саінсус

Ященко
243493




