
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО   КОМІТЕТУ   КІРОВОГРАДСЬКОЇ   МІСЬКОЇ    РАДИ

від „ 6 ” квітня  2010 року                           № 294

          м. Кіровоград

Про  затвердження ЖЕКу № 12 тарифів на 
послуги з утримання гуртожитку та 
прибудинкової території

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”, враховуючи рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради щодо затвердження переліку послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій та наказ департаменту житлово-комунального 
господарства від 15 червня 2009 року № 59 „Про затвердження обсягів виконання 
щорічного поточного ремонту житлових будинків”, на підставі  звернення
ЖЕКу № 12 від 25 березня 2010 року № 214 та протоколу загальних зборів
(громадських слухань) мешканців гуртожитку по вул. В’ячеслава Чорновола, 1-в
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради   

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити ЖЕКу № 12 тарифи  на  послуги  з  утримання   гуртожитку  
та   прибудинкової   території   по вул. В’ячеслава Чорновола, 1-в, що додаються.

2. Керівнику ЖЕКу № 12 укласти договори на надання послуг з утримання 
гуртожитку та прибудинкової території по вул. В’ячеслава Чорновола, 1-в з 
власником гуртожитку, власниками (наймачами) нежитлових приміщень у 
гуртожитку, враховуючи нові розміри тарифів. 

3. Дане рішення набуває чинності через місяць з моменту його прийняття.

Міський голова                                                                                      В. Пузаков  

Алмаєва
24 34 93                 



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради
від „ 6 ” квітня  2010  року

№ 294

Тарифи на послуги 
з утримання гуртожитку та прибудинкової території 

по вул. В’ячеслава Чорновола, 1-в

№ 
п/п

Перелік послуг з утримання гуртожитку та 
прибудинкової території

Вартість послуги, 
грн./1 кв. м

(з урах. ПДВ)
1 2 3
1 Прибирання сходових кліток 0,05548
2 Прибирання прибудинкової території 0,24812

3
Вивезення та знешкодження побутових і
великогабаритних відходів

0,31308

4

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових 
систем теплопостачання, холодного 
водопостачання, водовідведення та зливової 
каналізації

0,32803

5 Дератизація 0,00504

6 Обслуговування димовентиляційних каналів 0,00132

7
Поточний ремонт конструктивних елементів 
гуртожитку

0,05113

7.1 - рулонної покрівлі 0,04020

7.2 - фарбування будинкового газопроводу 0,01093

8
Посипання частини прибудинкової території, 
призначеної для проходу та проїзду,  
протиожеледними сумішами

0,00022

9
Освітлення місць загального користування та 
підвальних приміщень

0,15898

Разом: 1,16140

Тариф 1,1614


