
Комунальне підприємство «Керуюча компанія «Господар» Слобожанської селищної 

ради Дніпровського району Дніпропетровської області є правонаступником прав Сільського 

комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора Степнянської сільської 

ради», створеним на комунальній власності Степнянської сільської ради відповідно Закону 

України «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності» та рішенням ХІV сесії 

Степнянської сільської ради від 31.08.2000 року. Власником Підприємства є Слобожанська 

територіальна громада села Степове, в особі Слобожанської селищної ради. 

 

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 

постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, 

постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Слобожанської 

селищної ради, рішеннями виконавчого комітету Слобожанської селищної ради, 

розпорядженнями голови Слобожанської селищної ради, іншими нормативними актами. 

 

Підприємство зареєстроване за адресою: вул. Центральна, буд. 7, с. Степове, 

Дніпровський район, Дніпропетровська область, 52021, код ЄДРПОУ 31184407 

 

 

Головною метою діяльності Підприємства є: 

 

 виконання функцій управителя багатоквартирними житловими будинками на 

конкурсних та інших засадах (в тому числі за результатом конкурсу, проведеного 

відповідно до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя 

багатоквартирного будинку); комплексне обслуговування об’єктів; утримання 

житлового і нежитлового фонду, що належить до комунальної власності 

Слобожанської територіальної громади 

 надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та 

інших житлово-комунальних послуг, виконання функцій балансоутримувача 

житлового та нежитлового фонду, укладання договорів на надання житлово-

комунальних послуг, контроль за виконанням умов договорів у встановленому 

порядку; надання послуг із вивезення твердих побутових відходів у встановленому 

порядку; 

 надання послуг з благоустрою територій – омолодженню, спилу та викорчовування 

дерев у встановленому порядку; покіс та прибирання скошеної трави у встановленому 

порядку; 

 надання послуг із ремонту житлового та нежитлового фонду, інженерного 

обладнання в установленому порядку; 

 придбання, ремонт, відновлення й експлуатація автомобільного транспорту та його 

реалізація і сервісне обслуговування в установленому порядку; надання транспортних 

послуг юридичним та фізичним особам в установленому порядку; надання в оренду 

автомобільного транспорту та інших видів транспорту; 

 здійснення закупівлі, поставок і реалізації сировини, матеріалів та виробів із них, 

різних видів газу, нафти та інших енергоносіїв й продуктів їх переробки, паливно-

мастильних матеріалів в установленому порядку; 

 здійснення діяльності щодо розрахунку тарифів на послуги з управління 

багатоквартирними будинками, послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкової території в установленому порядку. 

 

 

 

 

 
 


