
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Про внесення змін та доповнень до 

рішення виконавчого комітету 

міської ради від 14.04.2016 року 

№134 

 

Розглянувши лист Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори від   

12.09.2016 р. № 428, в зв’язку з введенням в експлуатацію очисних споруд в мікрорайоні    

ІІ вокзалу, відповідно до 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», Законом України «Про житлово-

комунальні послуги», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету міської ради від 

14.04.2016 року №134 «Про коригування тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій по Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній 

конторі», а саме: 

1) в п. 7 додатку 1 для будинків по вул. Стуса, 1, вул. Стуса, 2, вул. Стуса, 3,             

вул. Стуса, 4, пров. Дорожній, 5, вул. 20-ї Дистанції колії, 3, вул. 20-ї Дистанції колії, 5,     

вул. Меджибіжська, 31 виключити з переліку послуг, що входять до складу тарифу на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, послугу «викачка 

септика» та встановити відкоригований тариф за 1 кв. м загальної площі квартири у 

розмірі 1,39 грн. з ПДВ; 

2) в п. 8 додатку 1 для будинків по вул. Гончара, 19, вул. Гончара, 21,                       

вул. 20-ї Дистанції колії, 2, вул. 20-ї Дистанції колії, 4, вул. 20-ї Дистанції колії, 6,            

вул. Вернадського, 6 виключити з переліку послуг, що входять до складу тарифу на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, послугу «викачка 

септика в районі ІІ вокзалу» та встановити відкоригований тариф за 1 кв. м загальної 

площі квартири у розмірі 1,54 грн. з ПДВ; 

3) викласти пункт 5 рішення в наступній редакції: 

«п.5 Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі тарифи на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, без врахування послуг з 

викачки септика, для будинків по вул. Стуса, 1, вул. Стуса, 2, вул. Стуса, 3, вул. Стуса, 4,            

пров. Дорожній, 5, вул. 20-ї Дистанції колії, 3, вул. 20-ї Дистанції колії, 5,                         

вул. Меджибіжська, 31, вул. Гончара, 19, вул. Гончара, 21, вул. 20-ї Дистанції колії, 2,     

вул. 20-ї Дистанції колії, 4, вул. 20-ї Дистанції колії, 6, вул. Вернадського, 6 застосовувати 

по мірі підключення до мережі централізованого водовідведення.» 
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4) пункт 5 рішення вважати пунктом 6. 

2. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення у засобах масової 

інформації. 

 

 

 
 

Заступник міського голови                                підпис                                   В. Камінська 

 

 


