
У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 квітня 2012 року № 125
м. Нововолинськ

Про коригування тарифів на послуги
з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій

Відповідно  до  пункту  2  статті  28  Закону  України  «Про  місцеве 
самоврядування в Україні» , пункту 2 статі 7 Закону України «Про житлово-
комунальні  послуги»,  погодження  Волинського  обласного  територіального 
відділення Антимонопольного комітету України від 17.04.2012р. №20/1.23-969 
та листа Житлово-комунального об’єднання від 6 квітня 2012 року №187/01-
06, виконавчий комітет Нововолинської міської ради ВИРІШИВ: 

1.Внести зміни до пунктів 1, 2, 4, 5, 6, 7 додатка 1 рішення виконавчого 
комітету Нововолинської міської ради від 06.11.2009р. №362 «Про тарифи на 
послуги  з  утримання  будинків  і  споруд  та  прибудинкових  територій»  та 
викласти його у такій редакції:

№
з/п Житлово-комунальні послуги

Вартість послуги 
на 1 м кв. загальної 
площі у гривнях з 
врахуванням ПДВ

1 Прибирання прибудинкової території 0,3690

2

Технічне обслуговування внутрішньо-
будинкових систем тепло-, водопостачання та 
водовідведення, всього:
в т.ч.
- холодне водопостачання;
- водовідведення;
- центральне опалення;
- гаряче водопостачання

0,3023

0,0969
0,0895
0,1054

0,0105
3 Дератизація 0,0060
4 Обслуговування димовентиляційних каналів 0,0510

5

Поточний ремонт конструктивних елементів, 
інженерних систем і технічних пристроїв 
будинків та елементів зовнішнього благоустрою 
розташованих на прибудинковій території

0,4047



6 Освітлення місць загального користування, 
підвалів 0,0751

7 Енергопостачання для ліфтів 0,0431
8 Технічне обслуговування ліфтів 0,2330

2.Внести  зміни  в  додатки  2,  3,  4  рішення  виконавчого  комітету 
Нововолинської міської ради від 06.11.2009р. №362 «Про тарифи на послуги з 
утримання будинків і  споруд та прибудинкових територій»  виклавши їх у 
редакції додатків 1, 2, 3 до цього рішення.

3.Вважати таким, що втратили чинність:
- пункт 1 рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 

07.10.2010р. №330 «Про зміни до рішення виконкому від 06.11.2009р. №362 
«Про тарифи на  послуги з  утримання будинків  і  споруд та прибудинкових 
територій»;

-  рішення  виконавчого  комітету  Нововолинської  міської  ради  від 
31.01.2011р. №36 «Про зміни до рішення виконкому від 06.11.2009р. №362 
«Про тарифи на  послуги з  утримання будинків  і  споруд та прибудинкових 
територій» та від 07.10.2010р. №330 «Про зміни до рішення виконкому від 
06.11.2009р. №362 «Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій»;

- пункт 2 рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 
27.01.2012р. №36 «Про зміни до рішення виконкому від 06.11.2009р. №362 
«Про тарифи на  послуги з  утримання будинків  і  споруд та прибудинкових 
територій»  та  від  31.01.2011р.  №36 «Про  зміни  до  рішення  виконкому  від 
06.11.2009р. №362 «Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій».

4.Дане рішення набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування 
в міській газеті «Наше місто».

5.Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  першого 
заступника міського голови, секретаря міської ради Рожелюка В.Д.

Міський голова                                                              В.Б.Сапожніков
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