









Додаток                             
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№

Тарифи на послуги
з утримання будинку i споруд та прибудинкової території, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, 4-А,
для ОСББ “На Скворцова”
        
№ з/п

Структура тарифу  
 (найменування послуг (робіт)

Періодичність надання послуг

Виконавці послуг
Розмір тарифу за 1 кв.м, грн
(без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ОСББ              “На Cкворцова”
0,532
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ОСББ                  “На Скворцова”
0,297
3
Вивезення побутових відходів
Щоденно
ОСББ                  “На Скворцова”
0,102
4
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі
Два рази на рік
ОСББ                  “На Скворцова”
0,012
5
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ОСББ                  “На Скворцова”
0,147
6
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:  гарячого і холодного водопостачання, водовідведення,  теплопостачання, зливної каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону.  Позачергові - по мірі необхідності
ОСББ                  “На Скворцова”
0,450
7
Дератизація
По мірі необхідності
ОСББ                  “На Скворцова”
0,005
8
Дезінсекція
По мірі необхідності
ОСББ                  “На Скворцова”
0,006
9
Обслуговування димовентиляційних каналів
По мірі необхідності
ОСББ                  “На Скворцова”
0,018
10
Технічне обслуговування  та  поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення

По мірі необхідності
ОСББ                  “На Скворцова”
0,019
11
Поливання дворів, клумб і газонів
Щоденно
у спекотну
погоду у
весняно-літній період
ОСББ                  “На Скворцова”
0,021
12
Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової 
території,  призначеної  для  проходу та проїзду,  протиожеледними 
сумішами 
По мірі необхідності у зимовий період

ОСББ                  “На Скворцова”
0,001
13
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води  
Постійно
ОСББ                  “На Скворцова”
0,222
14
Енергопостачання ліфтів
Постійно
ОСББ                  “На Скворцова”
0,108
Усього
1,940
  



Керуюча справами								Т. Герасименко                                                                                                                     



Проект решения исполнительного комитета Одесского городского совета 
«Об установлении тарифов на услуги
по содержанию дома и сооружений и придомовой территории, расположенных по адресу: г. Одесса, 
ул.  Скворцова, 4-А
для ОСМД “На Скворцова”

Суть вопроса:
Реализация собственных полномочий исполнительного комитета Одесского городского совета, установленных Законом Украины «О местном самоуправлении» и Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах» по установлению тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий для организаций, предприятий всех форм собственности.
Установление тарифов на услуги по содержанию дома  и придомовой территории, находящихся по адресу: ул. Гайдара, 34 для ОСМД “На Скворцова”.


Ожидаемый результат:
Установление тарифов:
1) позволит жильцам жилого дома контролировать предоставление услуг и начисление оплаты за них;
2) обеспечит жильцам дома № 4-А по ул. Скворцова предоставление      14-ти услуг с определенными периодичностью и качеством по экономически обоснованным тарифам.
3) обеспечит получение субсидий и льгот потребителями услуг, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством.
Возможные риски:
Учитывая, что перечень услуг и тарифы, которые устанавливаются, обсуждались на общем собрании жильцов, риски практически отсутствуют. Протокол общего собрания предоставлен.

Финансовый результат:
Введение экономически обоснованных тарифов позволит обеспечить все затраты ОСМД “На Скворцова” на содержание дома и придомовой территории, необходимым уровнем финансирования в 2012 году, своевременную выплату заработной платы и оплату за энергоносители.

