
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Про встановлення тарифів на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій, які 

надаються Старокостянтинівською житлово-

експлуатаційною конторою 

 

 

Розглянувши звернення Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори 

щодо перегляду тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій у зв’язку із запланованим збільшенням мінімальної заробітної плати з    

01.01.2017 року, збільшенням цін на електроенергію, будівельні матеріали, врахуванням 

витрат на виконання робіт з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем 

гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, 

відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2011 р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до 

формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 р.   

№390, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, які надаються Старокостянтинівською житлово-експлуатаційною конторою, 

згідно з додатком 1. 

2. Затвердити структуру, періодичність, строки надання послуг з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються Старокостянтинівською 

житлово-експлуатаційною конторою, згідно з додатком 2. 

3. Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

для власників, орендарів нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) 

застосовувати у розмірі, що встановлений для будинку, в якому вони знаходяться, 

виключивши вартість таких послуг, як прибирання прибудинкової території, прибирання 

сходових кліток, дератизації та дезінсекції, освітлення місць загального користування. 

4. Встановити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів для ОСББ 

«Європейський вибір» вул.. Ессенська, 31, які надаються Старокостянтинівською 

житлово- експлуатаційною конторою у розмірі 0,49грн. з ПДВ за 1 кв. м загальної площі, 

що перебуває у власності або наймі фізичної чи юридичної особи. 

5. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 

14.04.2016 р. № 134 «Про коригування тарифів на послуги з утримання будинків і  споруд 

та прибудинкових територій по Старокостянтинівській ЖЕК», п.2, п.3, п.4, п.5 
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рішення виконавчого комітету міської ради від 17.07.2008 р. № 353 «Про визначення 

виконавця робіт з технічного обслуговування внутрішньо будинкових інженерних мереж 

водопостачання, водовідведення, теплопостачання та подачі гарячої води», рішення 

виконавчого комітету міської ради від 25.09.2008 року № 471 «Про встановлення розміру 

плати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових інженерних мереж 

водопостачання та водовідведення, які надаються Старокостянтинівським комунальним 

підприємством водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал», рішення 

виконавчого комітету міської ради від 22.09.2016 року № 322 «Про встановлення тарифів 

на послуги з вивезення твердих побутових відходів для інших споживачів (крім 

населення), які надаються Старокостянтинівською житлово-експлуатаційною конторою». 

6. Рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року. 

 

 

 

Міський голова                                          підпис                                    М.Мельничук 

 

 

 
 

                                                  

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету міської 

ради 

29 грудня 2016 року № 422 

Розміри тарифів 

 на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,  

які надаються Старокостянтинівською житлово-експлуатаційною конторою 

 

Адреса Тариф за 1 кв. м загальної площі 

приміщення, що перебуває у 

власності або наймі фізичної чи 

юридичної особи, в місяць 

(грн., з рентабельністю 0%  та 

ПДВ) 

Перелік послуг, що входять до тарифу,  

їх вартість, грн.. без ПДВ 20% 

вул. Ессенська, 6, 8, 10 

вул. Софійська, 7, 9, 13, 

17, 19, 21, 23 

  

 

 

 

3,70 Прибирання сходових кліток    0,45095 

Прибирання прибудинкової території   0,60032 

Освітлення місць загального користування , технічне  

обслуговування та поточний ремонт мереж 

електропостачання та електрообладнання             0,27026 

Вивезення твердих побутових відходів   0,39018 

Дератизація, дезінсекція  0,01809 

Обслуговування димовентиляційних каналів  0,08483 

Поточний ремонт житлового фонду   0,71104 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем  

гарячого та холодного водопостачання, водовідведення,  

централізованого опалення     0,55946 

вул. Ессенська, 15,23 

 

 

 

 

3,23 Прибирання сходових кліток    0,30214 

Прибирання прибудинкової території   0,51190 

Освітлення місць загального користування, технічне  

обслуговування та поточний ремонт мереж 

електропостачання та електрообладнання  0,27026 

Вивезення твердих побутових відходів       0,39018 

Обслуговування димовентиляційних каналів  0,08483 

Поточний ремонт житлового фонду   0,79173 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем   

холодного водопостачання, водовідведення  0,34140 
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Продовження додатку 

1 2 3 

вул. Попова, 14, 20, 28, 28/3, 

30, 30/2, 30/3, 32, 34, 36, 28/1 

(І поверх) 

3,81 

 

Прибирання сходових кліток    0,34726 

Прибирання прибудинкової  території   0,56706 

Освітлення місць загального користування, технічне  

обслуговування та поточний ремонт мереж 

електропостачання та електрообладнання  0,27026 

Вивезення твердих побутових відходів   0,39018 

Дератизація, дезінсекція     0,01809 

Обслуговування димовентиляційних каналів  0,08483 

Поточний ремонт житлового фонду   0,86470 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем   

холодного водопостачання, водовідведення,  

централізованого опалення     0,63386 

Технічне обслуговування ліфтів     0,73699  

Енергопостачання ліфтів      0,10542 

 

вул. Попова, 28/1 (ІІ-ІХ 

поверхи) 

4,82 

вул. Попова, 6   І поверх 3,53 Прибирання сходових кліток    0,33666 

Прибирання прибудинкової території   0,56021 

Освітлення місць загального користування, технічне  

обслуговування та поточний ремонт мереж 

електропостачання та електрообладнання  0,27026 

Вивезення твердих побутових відходів   0,39018 

Обслуговування димовентиляційних каналів  0,08483 

Поточний ремонт житлового фонду   0,72759 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем  

гарячого та холодного водопостачання,водовідведення,  

централізованого опалення     0,57466 

Технічне обслуговування ліфтів    0,73699 

Енергопостачання ліфтів     0,10542 

 

вул. Попова, 6  з ІІ-ІХ поверх 4,54 
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Продовження додатку 

1 2 3 

вул. Попова, 4/1, 4/2, 4/3 

 

3,81 Прибирання сходових кліток    0,49781 

Прибирання прибудинкової території   0,95581 

Освітлення місць загального користування, технічне  

обслуговування та поточний ремонт мереж 

електропостачання та електрообладнання    0,27026 

Вивезення твердих побутових відходів   0,39017 

Обслуговування димовентиляційних каналів  0,08483 

Поточний ремонт житлового фонду   0,70997 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем   

холодного водопостачання, водовідведення  0,26380 

вул. Попова, 9/55, 9/56, 9/57, 

9/58, 9/59, 9/60 

 

3,78 Прибирання сходових кліток    0,12102 

Прибирання прибудинкової території   1,00690 

Освітлення місць загального користування, технічне  

обслуговування та поточний ремонт мереж 

електропостачання та електрообладнання         0,27026 

Вивезення твердих побутових відходів   0,39018 

Обслуговування димовентиляційних каналів       0,08483 

Поточний ремонт житлового фонду          0,77500 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем   

холодного водопостачання, водовідведення,   

централізованого опалення     0,50341 

вул. Попова, 13, 15, 17, 19, 65 3,77 Прибирання сходових кліток        0,30766 

Прибирання прибудинкової території       0,60434 

Освітлення місць загального користування, технічне  

обслуговування та поточний ремонт мереж 

електропостачання та електрообладнання          0,27025  

Вивезення твердих побутових відходів       0,39018 

Обслуговування димовентиляційних каналів       0,08483 

Поточний ремонт житлового фонду          0,82224 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем 
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Продовження додатку 

1 2 3 

  холодного водопостачання,водовідведення,  

централізованого опалення     0,66472 

вул. Франка, 19, 21, 25, 29, 31, 

33 

вул. Прокопюка, 3, 3/1 

вул. Чайковського, 2 

3,89 Прибирання сходових кліток        0,29123 

Прибирання прибудинкової території       0,66230 

Освітлення місць загального користування, технічне  

обслуговування та поточний ремонт мереж 

електропостачання та електрообладнання          0,27026 

Вивезення твердих побутових відходів       0,39018 

Дератизація, дезінсекція          0,01809 

Обслуговування димовентиляційних каналів       0,08483 

Поточний ремонт житлового фонду          0,87656 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем  

гарячого та холодного водопостачання, водовідведення,  

централізованого опалення      0,65220 

вул. Франка, 37, 39, 41 3,89 Прибирання сходових кліток        0,35683 

Прибирання прибудинкової території       0,71253 

Освітлення місць загального користування, технічне  

обслуговування та поточний ремонт мереж 

електропостачання та електрообладнання          0,27025 

Вивезення твердих побутових відходів       0,39018 

Дератизація, дезинсекція          0,01809 

Обслуговування димовентиляційних каналів       0,08483 

Поточний ремонт житлового фонду          0,78200 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем  

гарячого та холодного водопостачання, водовідведення,  

централізованого опалення     0,63194 

вул. Франка, 27, 35 3,89 Прибирання сходових кліток        0,26493 

Прибирання прибудинкової території       0,62822 

Освітлення місць загального користування, технічне  

обслуговування та поточний ремонт мереж 
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Продовження додатку 

1 2 3 

  електропостачання та електрообладнання         0,49065 

Вивезення твердих побутових відходів       0,39017 

Дератизація, дезінсекція          0,01809 

Обслуговування димовентиляційних каналів       0,08483 

Поточний ремонт житлового фонду          0,76080 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем   

холодного водопостачання, водовідведення,  

централізованого опалення     0,60553 

вул. Острозького, 7, 9, 11, 13, 

15, 17, 30, 32, 34, 53, 53/1, 55, 

55/1, 64, 64/1, 66, 68  

вул. Рудяка, 31 

3,89 Прибирання сходових кліток        0,27181 

Прибирання прибудинкової території       0,77795 

Освітлення місць загального користування, технічне  

обслуговування та поточний ремонт мереж 

електропостачання та електрообладнання          0,27026 

Вивезення твердих побутових відходів       0,39018 

Дератизація, дезінсекція          0,01809 

Обслуговування димовентиляційних каналів       0,08483 

Поточний ремонт житлового фонду          0,84040 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем  

холодного водопостачання,водовідведення,  

централізованого опалення     0,59215 

вул. Миру, 4, 6, 8, 10 3,35 Прибирання сходових кліток        0,15099 

Прибирання прибудинкової території       0,50252 

Освітлення місць загального користування, технічне  

обслуговування та поточний ремонт мереж 

електропостачання та електрообладнання          0,27025 

Вивезення твердих побутових відходів       0,39017 

Дератизація, дезінсекція          0,01809 

Обслуговування димовентиляційних каналів       0,08483 

Поточний ремонт житлового фонду          0,79845 

Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем 
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Продовження додатку 

1 2 3 

  холодного водопостачання,водовідведення,  

централізованого опалення      0,56803 

вул. Миру, 1/29, 1/30, 1/31, 

1/32, 1/33 

3,58 Прибирання сходових кліток        0,09623 

Прибирання прибудинкової території       0,86474 

Освітлення місць загального користування, технічне  

обслуговування та поточний ремонт мереж 

електропостачання та електрообладнання          0,27026 

Вивезення твердих побутових відходів       0,39018 

Обслуговування димовентиляційних каналів       0,08483 

Поточний ремонт житлового фонду          0,80198 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем  

холодного водопостачання,водовідведення,  

централізованого опалення      0,47511 

вул. Миру, 1/44 3,23 Прибирання сходових кліток        0,14328 

Прибирання прибудинкової території      0,71578 

Освітлення місць загального користування, технічне  

обслуговування та поточний ремонт мереж 

електропостачання та електрообладнання          0,27025 

Вивезення твердих побутових відходів       0,39015 

Обслуговування димовентиляційних каналів       0,08483 

Поточний ремонт житлового фонду          0,81640 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем   

холодного водопостачання,водовідведення,  

централізованого опалення      0,27098 

вул. Миру, 1/132, 1/133, 1/137 

 

3,85 Прибирання сходових кліток        0,27524 

Прибирання прибудинкової території       0,76336 

Освітлення місць загального користування , технічне  

обслуговування та поточний ремонт мереж 

електропостачання та електрообладнання         0,27026 

Вивезення твердих побутових відходів       0,39018 
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Продовження додатку 

1 2 3 

  Дератизація, дезінсекція          0,01808 

Обслуговування димовентиляційних каналів       0,08482 

Поточний ремонт житлового фонду          0,85921 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем   

холодного водопостачання,водовідведення,  

централізованого опалення      0,54718 

вул. Миру, 1/138, 1/140, 1/141, 

1/142, 1/143, 1/144, 1/145, 

1/146, 1/147, 1/148, 1/149, 

1/150, 1/152, 1/153, 1/154, 

1/155, 1/156, 1/157, 1/158 

3,89 Прибирання сходових кліток        0,31016 

Прибирання прибудинкової території       0,86265 

Освітлення місць загального користування, технічне  

обслуговування та поточний ремонт мереж 

електропостачання та електрообладнання          0,27026 

Вивезення твердих побутових відходів       0,39018 

Дератизація, дезінсекція          0,01809 

Обслуговування димовентиляційних каналів       0,08483 

Поточний ремонт житлового фонду         0,70516 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем  

гарячого та холодного водопостачання,водовідведення,  

централізованого опалення      0,60034 

вул. Миру, 17, 17/1, 11 3,81 Прибирання сходових кліток        0,31435 

Прибирання прибудинкової території       0,73232 

Освітлення місць загального користування, технічне  

обслуговування та поточний ремонт мереж 

електропостачання та електрообладнання          0,27026 

Вивезення твердих побутових відходів       0,39017 

Дератизація, дезінсекція          0,01809 

Обслуговування димовентиляційних каналів       0,08483 

Поточний ремонт житлового фонду          0,83247 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем  

холодного водопостачання, водовідведення,  

централізованого опалення      0,53252 

  

 


