УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
11.07.2013

Нетішин

№ 222/2013

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської ради
від 28 грудня 2011 року № 388

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 28, частини 2 статті 42 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою розгляду листа КП НМР
"Житлово-комунальне об’єднання" від 01 квітня 2013 року № 01-09/585, виконавчий
комітет міської ради в и р і ш и в:
1.Унести до рішення виконавчого комітету міської ради від 28 грудня
2011 року №388 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій" такі зміни:
1.1.додаток 1 пункт 91 викласти у редакції, що додається.
2.Це рішення набирає чинності через 15 днів від дня оприлюднення у газеті
територіальної громади міста "Нетішинський вісник".
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти в.о. першого заступника
міського голови П.С.Скакуна.

Секретар міської ради

М.М.Степаненко

Додаток до рішення
виконавчого комітету міської ради
11.07.2013 № 222/2013
Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Серія 135
91 вул.Михайлова, 14 0,404 0,470 0,171 0,002 0,368 0,221 0,0030,006 0,013 0,043 0,099 0,020
Рентабельність 5%
Разом
ПДВ 20%
Всього:

Секретар міської ради

17

0,082

0,209

Всього тариф для будинків без ліфтів та 1-х
поверхів будинків з ліфтами

16

Всього тариф

15

Диспетчерська аварійна служба по ліфтах і
електромережах

14

Енергопостачання ліфтів

13

Освітлення місць загального користування і
підвалів

12

водо-тепломережі,
водов-ння

11

інші конструк.
елементи

10

гос. дит спортив.
майдан

9

міжпанельні стики

8

Поточний ремонт конструктивних
елементів житлових будинків
(ремонт покрівлі, гермостиків,
господарських,спортивних,дитячи
х майданчиків,ремонт водотепломереж,ремонт дверних
полотен сміттєкамер, підвалів,
техповерхів, заміна розбитого
скла в під’їздах,ремонт цоколя,
відмостки, машинного
приміщення,сміттєкамер в т.ч.

покрівля

Обслуг.димовентиляційних каналів

7

Дезинсекція

6

Дератизація

5

Техобсл.внутр.буд.систем водоп-ня,водовід-ня та
теплоп-ня

4

Технічне обслуговування ліфтів

2

Вивезення побутових відходів (збирання,
перевезення, утилізації, захоронення та
знешкодження)
Прибирання підвалів, технічних поверхів та
покрівлі

Прибирання сходових кліток

1

Прибирання прибудинкової території

№
п/п

Адреса об'єкту

грн.за 1 кв.м загальної площі в місяць

19

20

21

22

23

0,090 0,060 0,121

М.М.Степаненко

2,383
0,112
2,495
0,499
2,99

1,954
0,091
2,045
0,409
2,45

