
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від  30 серпня 2011 року                                                     № 845

м.Кіровоград

Про  затвердження переліку 
послуг  з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій КРЕПу № 11

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 28 Закону України  "Про 
місцеве самоврядування в Україні",  ст. 7, 11, 31, 32  Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», постановою 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», беручи до уваги  клопотання                    
КРЕПу № 11, за результатами громадських слухань виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити перелік послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій КРЕПу №11 згідно з додатком .
          2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток 4  до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 26 жовтня 2009 року  
№ 1209 «Про затвердження переліку послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій».

Міський голова                                                                                        О.Саінсус

Бурченко
245939



Додаток 
                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                         Кіровоградської міської ради
                                                                            від «____»__________ 2011 року
                                                                            № _______

ПЕРЕЛІК
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для 

будинків комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда, 
які перебувають на балансі КРЕПу № 11

№ 
з/п

Перелік послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій

Періодичність 
надання послуг

Строки надання 
послуг

1 2 3 4
1. Прибирання прибудинкової території щоденно графік
2. Вивезення та знешкодження побутових і

великогабаритних відходів
згідно з угодою

3. Технічне обслуговування ліфтів згідно з угодою
4. Енергопостачання для ліфтів постійно
5. Технічне обслуговування внутрішньобудинко-

вих систем теплопостачання, холодного водопос-
тачання, водовідведення та зливової каналізації

постійно

6. Дератизація 1 раз на місяць згідно з угодою
7. Обслуговування димовентиляційних каналів 2 рази на рік згідно з угодою
8. Поточний ремонт конструктивних елементів 

житлових будинків, у тому числі:
покрівель (усіх видів) 1 раз на 5 років графік 
оголовків димовентиляційних каналів 1 раз на 5 років графік
зовнішніх  водостічних труб 1 раз на 5 років графік
внутрішніх водостічних труб 1 раз на 5 років графік
фарбування будинкового газопроводу 1 раз на 5 років графік
заміна розбитого віконного скла в допоміжних 
приміщеннях житлових будинків

1 раз на рік графік

9. Посипання призначеної для проходу та проїзду 
частини прибудинкової території протиожелед-
ними сумішами

Осінньо-зимовий  період

10. Освітлення місць загального користування та 
підвальних приміщень постійно

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства                                             О.Головченко


