
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від „__” ____________ 2017 року                          №___

Про встановлення КП “ПВК Геркон” 
вартості  послуги  з технічного 
обслуговування одного базового
ліфта у житлових будинках

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 пункту “а” 
ст. 28 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7, 31, 32 
Закону України “Про житлово-комунальні  послуги”,  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”, 
враховуючи  звернення  КП  „ПВК  Геркон”  від  11  січня  2017  року  №  2, 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В:
 
1.  Встановити  КП  “ПВК  Геркон”  вартість  послуги  з  технічного 

обслуговування  одного  базового  ліфта  у  житлових  будинках  згідно  з 
додатком.

2.  Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  рішення  виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 09 серпня 2010 року № 709 “Про 
погодження КП “ПВК Геркон” розрахунку  вартості  послуги  з технічного 
обслуговування  одного  базового  ліфта  у  житлових  будинках”  та  рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської  міської ради від 23 січня 2013 року 
№  30  “Про  внесення  доповнень  до  рішення  виконавчого  комітету 
Кіровоградської  міської  ради  від  09  серпня  2010  року  №  709  “Про 
погодження КП “ПВК Геркон” розрахунку  вартості  послуги  з технічного 
обслуговування одного базового ліфта у житлових будинках”.

3.  Рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному 
веб-сайті Кіровоградської міської ради.

Міський голова                                                                                     А. Райкович

Москаленко  24 34 93



      Додаток 
     до рішення виконавчого комітету
     Кіровоградської міської ради
     “___”________________2017
      № ___

ВАРТІСТЬ
послуги з технічного обслуговування одного базового ліфта 

КП “ПВК Геркон”

Структура планових витрат Витрати, 
грн/ліфт

1 2
Прямі матеріальні витрати 179,00
Прямі витрати на оплату праці 208,70
Загальновиробничі та адміністративні витрати 93,45
Загальна собівартість 1 базового ліфта 481,15
Коефіцієнт складності системи керування 1,2
Коефіцієнт  віддаленості  від  опорного  пункту  на  відстань 
більше як 0,5 км

0,02

Коефіцієнт,  що  враховує 
термін експлуатації ліфта

від 15 до 20 років 0,3

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

Базова ціна на місяць з ПДВ на 1 зупинку* 28,87

*кожен поверх вище або нижче 9-го додавати або віднімати

Начальник управління економіки А. Паливода
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