
Додаток №1 

до Оголошення про намір 

здійснити зміну тарифів 
 
 
 
 

 
 
 

Складові тарифу на послуги з утримання будинків, 
споруд та прибудинкових територій, 

розрахованих, відповідно до Порядку формування тарифів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 з урахуванням змін, внесених 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 515

: 
 

Адреса будинку:    Григоренка Петра просп, б.14 
 
 

№п/п Найменування послуги Вартість, 

грн/м2 

Періодичність  та строки надання  

послуги 

1 Прибирання прибудинкової території ручним та механізованим способом 0,9417 Щоденно, крім вихідних та 

святкових днів 
2 Прибирання сходових кліток ручним та механізованим способом 0,6600 До 3 поверху щоденно вологе 

прибирання, крім вихідних  та 

святкових днів. Вище 3 поверху 2 

рази на місяць вологе прибирання 

3 Вивезення побутових, великогабаритних, рідких відходів (збирання, зберігання, 

перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення) 

0,2825 
Щоденно. Крім неділі, згідно 

норм накопичення 

4 Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі 0,0000 За потребою 

5 Технічне обслуговування ліфтів 0,3987 У міру необхідності, але не рідше 

1 разу на місяць 

6 Обслуговування систем диспетчеризації 0,0702 У міру необхідності, але не рідше 

1 разу на місяць 

7 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого, холодного 

водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації 

0,7555 У міру необхідності, але не рідше 

1 разу на квартал 

8 Дератизація 0,0032 Один раз на місяць 

9 Дезінсекція 0,0000 Один раз на місяць 

10 Обслуговування димових та вентиляційних каналів 0,0000 Один раз на рік 

11 Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання 

та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та 

димовидалення, а також за наявності інших внутрішньобудинкових 

інженерних систем 

0,3977 
У міру необхідності, але не рідше 

1 разу на місяць 

12 Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових 

систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, 

теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та 

елементів зовнішнього упорядження 

0,1557 
За потребою, але не менше 2 разів 

на рік 

13 Поливання дворів, клумб і газонів 0,0606 За потребою протягом травня, 

червня, липня, серпня 

14 Прибирання і вивезення снігу, посипання призначеної для проходу та 

проїзду частини прибудинкової території протиожеледними сумішами 

(зимове прибирання) 

0,1034 За потребою протягом грудня, 

січня, лютого, березня 

15 Експлуатація номерних знаків на будинках 0,0000 *** 

16 Освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та 

підкачування води 

0,6662 У міру необхідності, але не рідше 

1 разу на тиждень 

17 Енергопостачання для ліфтів 0,2587 Цілодобово 

18 Всього витрат на 1 м2 4,7541  

19 Прибуток (Рентабельність,12%) 0,5705  

20 ПДВ 20 %  

21 Тариф 1 м2 на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, в тому 

числі прибуток та ПДВ 

6,39 
 

22 Тариф 1 м2 на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для 

першого поверху, в тому числі прибуток та ПДВ 

5,51 
 

   
 

 

 


