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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

     1.8. Юридична адреса підприємства -  м. Кіровоград, вул. Велика 
Перспективна, 41. 
 

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 
     2.2. Предметом діяльності Підприємства є: 
     - проведення поточних і капітальних ремонтів будинку міської ради та інших 
будівель і споруд, що знаходяться на балансі, їх сантехнічного, опалювального 
та іншого обладнання; 
     - проведення прибирання та санітарного обслуговування вищевказаних 
будівель і приміщень та прилеглої території; 
     - виконання платних ремонтно-будівельних робіт (послуг) іншим 
організаціям та окремим особам на договірній основі; 
     - укладення договорів з установами та організаціями, що орендують 
приміщення в будинку міської ради та в інших будівлях, які знаходяться на 
балансі виконкому, контроль за виконанням договорів оренди; 
     - для забезпечення основної мети діяльності Підприємство може 
встановлювати взаємовигідне співробітництво, господарські, соціально-
культурні та інші зв’язки з державними, приватними, 
кооперативними,громадськими підприємствами та організаціями в України та 
за її межами; 
     - виконання робіт, поставка продукції, надання послуг в кредит на умовах, 
передбачених домовленістю сторін; 
     - організація громадського харчування, місць торгівлі продовольчими і 
непродовольчими товарами, оптової та роздрібної торгівлі з метою 
обслуговування громадян, а також юридичних осіб; 
     - утворення власної виробничої бази для виробництва продукції, товарів, 
надання послуг, в тому числі шляхом участі в різного роду підприємствах; 
     - матеріально-технічне і сировинне забезпечення підприємств, організацій і 
установ; 
     - спорудження та експлуатація платних стоянок для легкових та вантажних 
автомобілів, надання населенню та організаціям транспортно-експедиційних 
послуг; 
     - будівництво і реставрація об’єктів виробничого та соціально-побутового 
призначення; 
     - фінансування проектно-дослідних робіт, розробки проектно-
конструкторської документації, будівництва та експлуатації готелів, 
спортивних комплексів та споруд, об’єктів соціального та культурно-
побутового призначення; 
     -  здійснення бартерних (товарообмінних) операцій, проведення 
взаємозаліків; 
     - купівля, продаж, обмін, оренда нерухомого майна і транспортних засобів; 



     - постачання та реалізація електроенергії, природного газу, твердого палива, 
нафтопродуктів; 
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     - організація рекламно-видавницької, рекламно-виставочної, редакційно-
видивницької діяльності, в тому числі організація та проведення комерційних 
семінарів, виставок-продажів, бізнес-турів, в тому числі за участю громадян та 
юридичних осіб; 
     - заготівля (в тому числі від населення), вирощування, переробка, реалізація 
сільськогосподарської продукції; 
     - оптова та роздрібна торгівля медикаментами; 
     - інвестування розробок нових зразків і технологій для виробництва товарів 
народного споживання, виробництво цих товарів, а також виробів виробничо-
технічного  призначення, продукції народних промислів; 
     - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги 
продовольчого асортименту; 
     - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою 
продовольчого асортименту; 
     - роздрібна торгівля пальним; 
     - здавання в оренду власного нерухомого майна; 
     - діяльність ринків; 
     - роздрібна торгівля з лотків та на ринках; 
     - купівля і продаж нерухомості і усіх видів майна; 
     - оптова торгівля будівельними матеріалами та конструкціями; 
     - будівництво будівель; 
     - монтаж металевих конструкцій; 
     - розбирання та знесення будівель; земляні роботи; 
     - монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; 
     - будівництво інших споруд; 
     - монтаж та встановлення збірних конструкцій; 
     - інші роботи з завершення будівництва; 
     - здійснення функції замовника-забудовника; 
     - електромонтажні роботи; 
     - пусконалагоджувальні роботи; 
     - проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт; 
     - оренда машин та устаткування, прокат побутових виробів і предметів 
особистого вжитку; 
     - діяльність автомобільного вантажного транспорту; 
     - оренда автомобілів; 
     - здавання під найм автомобілів; 
     - здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів 
автомобільним транспортом; 
     - сервісне обслуговування автодоріг, автотехобслуговування та організація і 
робота авто зупинок; 
     - транспортне оброблення вантажів; складське господарство; 
     - організація перевезення вантажів; 



     - діяльність таксі; 
     - діяльність агентств нерухомості; 
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     - діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту, 
консультування з питань комерційної діяльності та управління; 
     - адвокатська діяльність, нотаріальна та інша юридична діяльність; 
     - діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії; 
     - оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним 
устаткуванням; 
     - надання інших комерційних послуг; 
     - надання побутових послуг населенню; 
     - посередництво в торгівлі товарами широкого вжитку; 
     - інші види оптової торгівлі; 
     - ремонт, сервісне обслуговування та експлуатація об’єктів, обладнання і 
технічних засобів цивільного та промислового значення; 
     - надання послуг, пов’язаних з охороною державної, колективної та 
приватної власності, а також охороною громадян; 
     - монтаж, ремонт та профілактичне обслуговування засобів охоронної 
сигналізації; 
     - організація туризму; 
     - ремонт побутової техніки; 
     - оптова торгівля паливом; 
     - оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин; 
     - посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими 
тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 
     - посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту; 
     - дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки; 
     - консультування з питань комерційної діяльності та управління; 
     - рекламна діяльність; 
     - оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого 
призначення, не віднесеними до інших групувань; 
     - оптова торгівля електропобутовими приладами; 
     - технічні випробування та дослідження; 
     - посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими 
виробами; 
     - посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами; 
     - оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та 
тютюновими виробами; 
     - оптова та роздрібна торгівля електропобутовими товарами, радіо- і 
телевізійними товарами; 
     - роздрібна торгівля поза магазинами; 
     - діяльність ресторанів, кафе, барів та їдалень; 
     - виробництво, переробка, зберігання та збут сільськогосподарської 
продукції і сировини, включаючи придбання у населення за готівку; 



     - надання транспортних послуг, включаючи внутрішні та міжнародні 
перевезення, в тому числі вантажні, надання у прокат транспорту та інших 
технічних засобів; 
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     - організація та проведення культурно-масових заходів: лекцій, конференцій, 
семінарів, виставок, виставок-продажів, ярмарок тощо; 
     - валютне обслуговування фізичних осіб та організація з цією метою пунктів 
обміну іноземних валют; 
     - надання послуг по охороні об’єктів приватної, колективної чи державної 
власності; 
     - надання послуг по складуванню та зберіганню товарів та продукції, в тому 
числі надання консигнаційних послуг; 
     - надання поліграфічних послуг та виготовлення поліграфічної продукції, 
надання рекламно- інформаційних послуг; 
     - створення інфраструктур для надання різноманітних сервісних послуг в 
галузі зв’язку та страхування (виступати як страхова організація, а також як 
страховий агент, який діє за дорученням страхової організації та від її імені без 
отримання ліцензії), імпортно-експортних операцій, інформаційних послуг 
представникам вітчизняного та іноземного підприємництва; 
     - здійснення операцій з рухомим та нерухомим майном як на Україні, так і за 
її межами; 
     - надання консультаційних, інформаційних послуг юридичним та фізичним 
особам; 
     - зовнішньоекономічна діяльність; 
     - благодійна діяльність; 
     - здійснення інших видів діяльності відповідно до вимог чинного 
законодавства. 
     У випадку, коли окремі види діяльності підлягають ліцензуванню та 
патентуванню, Підприємство зобов’язане отримати відповідну ліцензію у 
порядку, передбаченому чинним законодавством України.          
 
 
 
 
Директор КП «Управління будинками 
Кіровоградської міської ради»                                                              М. Кучер                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 


