Додаток 1 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.11.2009р. №1160 

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, просп. Маршала Жукова, 9
ЖБК «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ-2»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ-2»
0,271
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ-2»
0,308
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ-2»
0,078
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. 
Позачергові - по мірі необхідності
ЖБК «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ-2»
0,429
5
Дератизація
По мірі необхідності
ЖБК «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ-2»
0,033
6
Дезінсекція
По мірі необхідності
ЖБК «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ-2»
0,038
7
Обслуговування димовентеляційних каналів
Один раз на рік
ЖБК «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ-2»
0,036
8
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території
По мірі необхідності
ЖБК «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ-2»
0,330
9
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно

ЖБК «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ-2»
0,137

Усього:

1,660



Керуюча справами                                                                                       Т. Єршова






Додаток 2 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.11.2009р. №1160

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 28
ЖБК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ-22»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ-22»
0,156
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ-22»
0,297
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ-22»
0,060
4
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ЖБК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ-22»
0,183
6
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ЖБК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ-22»
0,268
6
Дератизація
По мірі необхідності
ЖБК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ-22»
0,035
7
Дезінсекція
По мірі необхідності
ЖБК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ-22»
0,040
8
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ЖБК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ-22»
0,288
9
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖБК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ-22»
0,061
10
Енергопостачання для ліфтів
Постійно
ЖБК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ-22»
0,053

Усього:


1-й поверх

1,205

2-13 - й поверхи

1,441


Керуюча справами                                                                                       Т. Єршова

Додаток 3 до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.11.2009р. №1160 

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Гайдара, 29
ЖБК «ЖОВТНЕВИЙ-6»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «ЖОВТНЕВИЙ-6»
0,169
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «ЖОВТНЕВИЙ-6»
0,262
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК «ЖОВТНЕВИЙ-6»
0,079
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ЖБК «ЖОВТНЕВИЙ-6»
0,508
5
Обслуговування димовентеляційних каналів
Один раз на рік
ЖБК «ЖОВТНЕВИЙ-6»
0,024
6
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ЖБК «ЖОВТНЕВИЙ-6» 
0,573
7
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖБК «ЖОВТНЕВИЙ-6»
0,135

Усього:


1,750




Керуюча справами                                                                                 Т. Єршова





Додаток 4 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.11.2009р. №1160 

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Гайдара, 58
ЖБК «ЯКОРЬ»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м, грн
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,212
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,207
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,068
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові -  по мірі необхідності
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,356
5
Полив дворів, клумб і газонів
Щоденно в спекотну погоду у весняно-літній період
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,009
6
Обслуговування димовентеляційних каналів
Один раз на рік
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,037
7
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,610
8
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,101

Усього:


1,600




Керуюча справами                                                                                 Т. Єршова





Додаток 5 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.11.2009р. №1160 

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Гайдара, 60
ЖБК «ЯКОРЬ»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,332
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,207
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,068
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,416
5
Обслуговування димовентеляційних каналів
Один раз на рік
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,037
6
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,460
7
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,080

Усього:


1,600




Керуюча справами                                                                                 Т. Єршова







Додаток 6 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.11.2009р. №1160
 
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Гайдара, 66
ЖБК «ЯКОРЬ»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м, грн
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,153
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,206
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,068
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,378
5
Обслуговування димовентеляційних каналів
Один раз на рік
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,037
6
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,642
7
Полив дворів, клумб і газонів
Щоденно в спекотну погоду у весняно-літній період
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,009
8
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,107

Усього:


1,600




Керуюча справами                                                                                 Т. Єршова





Додаток 7 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.11.2009р. №1160 


Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Гайдара, 68
ЖБК «ЯКОРЬ»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,222
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,206
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,068
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,370
5
Обслуговування димовентеляційних каналів
Один раз на рік
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,037
6
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,592
7
Полив дворів, клумб і газонів
Щоденно в спекотну погоду у весняно-літній період
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,009
8
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖБК «ЯКОРЬ»
0,096

Усього:


1,600




Керуюча справами                                                                                 Т. Єршова





Додаток 8 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.11.2009р. №1160
 
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, Фонтанська дорога, 16/3
ЖБК «ПРИМОРСЬКИЙ-4»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м, грн 
у місяць (без ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «ПРИМОРСЬКИЙ-4»
0,284
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «ПРИМОРСЬКИЙ-4»
0,303
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК «ПРИМОРСЬКИЙ-4»
0,031
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ЖБК «ПРИМОРСЬКИЙ-4»
0,378
5
Дератизація
По мірі необхідності
ЖБК «ПРИМОРСЬКИЙ-4»
0,028
6
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік
ЖБК «ПРИМОРСЬКИЙ-4»
0,032
7
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ЖБК «ПРИМОРСЬКИЙ-4»
0,234
8
Полив дворів, клумб і газонів
Щоденно в спекотну погоду у весняно-літній період
ЖБК «ПРИМОРСЬКИЙ-4»
0,063
9
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖБК «ПРИМОРСЬКИЙ-4»
0,146
10
Експлуатація номерних знаків на будинках
Постійно
ЖБК «ПРИМОРСЬКИЙ-4»
0,001

Усього:


1,500

Керуюча справами                                                                                 Т. Єршова

Додаток 9 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.11.2009р. №1160

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 107
ЖЕВ АТ "ІНТЕРРАФ"

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м, грн
 в місяць (без ПДВ)










1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖЕВ АТ "ІНТЕРРАФ"
0,273
2
Прибирання сходових кліток
Два рази на тиждень
ЖЕВ АТ "ІНТЕРРАФ"
0,071
3
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:  гарячого і холодного водопостачання, водовідведення,  теплопостачання, зливової каналізації
Планові огляди 2 р. на рік перед поч. та після закін. опалювального сезону. Позачергові – по мірі необхідності 
ЖЕВ АТ "ІНТЕРРАФ"
0,314
4
Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання  та зливової каналізація і технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території
По мірі необхідності
ЖЕВ АТ "ІНТЕРРАФ"
0,041
5
Поливання дворів, клумб та газонів
Щоденно в спекотну погоду у  весняно-літній період
ЖЕВ АТ "ІНТЕРРАФ"
0,047
6
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води  
Постійно
ЖЕВ АТ "ІНТЕРРАФ"
0,127
 
Усього: 
 
 
0,873



Керуюча справами                                                                                 Т. Єршова



Додаток 10 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.11.2009р. №1160 

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Кримська, 67
ЖЕВ АТ "ІНТЕРРАФ"

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м, грн
 в місяць                (без ПДВ)










1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖЕВ АТ "Інтерраф"
0,090
2
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік 
ЖЕВ АТ "Інтерраф"
0,042
3
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ЖЕВ АТ "Інтерраф"
0,303
4
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ЖЕВ АТ "Інтерраф"
0,055
5
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:  гарячого і холодного водопостачання, водовідведення,  теплопостачання, зливової каналізації
Планові огляди 2 р. на рік перед поч. та після закін. опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності 
ЖЕВ АТ "Інтерраф"
0,286
6
Поливання дворів, клумб та газонів
Щоденно в спекотну погоду у весняно-літній період
ЖЕВ АТ "Інтерраф"
0,092
7
Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання  та зливової каналізація і технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території
По мірі необхідності
ЖЕВ АТ "Інтерраф"
0,096
8
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води  
Постійно
ЖЕВ АТ "Інтерраф"
0,146
9
Електроенергія для ліфтів
Постійно
ЖЕВ АТ "Інтерраф"
0,061
 
Усього: 
 
 
                                 для 1-го поверху
 
0,752

                                 для 2-9-го поверхів
 
1,171

Керуюча справами                                                                                 Т. Єршова

Додаток 11 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.11.2009р. №1160
 
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 107/109
ЖЕВ АТ "ІНТЕРРАФ"

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м, грн                в місяць                (без ПДВ)










1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖЕВ АТ "ІНТЕРРАФ"
0,284
2
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:  гарячого і холодного водопостачання, водовідведення,  теплопостачання, зливової каналізації
Планові огляди                 2 р. на рік перед поч. та після закін. опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності 
ЖЕВ АТ "ІНТЕРРАФ"
0,351
3
Поливання дворів, клумб та газонів
Щоденно в спекотну погоду у весняно-літній період
ЖЕВ АТ "ІНТЕРРАФ"
0,035
4
Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання  та зливової каналізація і технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території
По мірі необхідності
ЖЕВ АТ "ІНТЕРРАФ"
0,083
5
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води  
Постійно
ЖЕВ АТ "ІНТЕРРАФ"
0,211
 
Усього: 
 
 
0,964


Керуюча справами                                                                                 Т. Єршова




Додаток 12 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.11.2009р. №1160 

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, Люстдорфська дорога, 170
ЖБК "Малиновський-3

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                                                                                                                                                                                                                     1 кв.м, грн                 в місяць                (без ПДВ)










1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
 ЖБК "Малиновський-3"
0,142
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
 ЖБК "Малиновський-3"
0,201
3
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі
Два рази на рік
 ЖБК "Малиновський-3"
0,059
4
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
 ЖБК "Малиновський-3"
0,275
5
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: гарячого і холодного водопостачання, водовідведення,  теплопостачання, зливової каналізації
Планові огляди                 2 р. на рік перед поч. та після закін. опалювального сезону.  Позачергові - по мірі необхідності 
 ЖБК "Малиновський-3"
0,316
6
Дератизація
По мірі необхідності
 ЖБК "Малиновський-3"
0,025
7
Дезінсекція
По мірі необхідності
 ЖБК "Малиновський-3"
0,029
8
Обслуговування димовентеляційних каналів
По мірі необхідності
 ЖБК "Малиновський-3"
0,027
9
Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання  та зливової каналізація і технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території
По мірі необхідності
 ЖБК "Малиновський-3"
0,368
10
Поливання дворів, клумб і газонів
Щоденно в спекотну  погоду у весняно-літній період
 ЖБК "Малиновський-3"
0,013
11
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води  
Постійно
 ЖБК "Малиновський-3"
0,130
12
Енергопостачання ліфтів
Постійно
 ЖБК "Малиновський-3"
0,062
 
Усього: 
 
 
                   для квартир 1-го поверху
 
 
1,310
 
для квартир 2-9-го поверхів
 
 
1,647


Керуюча справами                                                                                     Т. Єршова

Додаток 13 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.11.2009р. №1160

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 59-Е
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність надання послуг 
Виконавці послуг 
Тарифи за                       1 кв.м, грн
у місяць 
(з ПДВ)










1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,421
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,542
3
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі
Два рази на рік
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,029
4
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,198
5
Обслуговування систем диспетчеризації 
Постійно
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,085
6
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:  гарячого і холодного водопостачання, водовідведення,  теплопостачання, зливової каналізації
Планові огляди 2 рази на рік перед поч. та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності 
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,544
7
Дератизація
Щомісячно
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,013
8
Дезінсекція
По мірі необхідності
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,004
9
Обслуговування димовентиляційних каналів
Щоквартально
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,097
10
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання  та зливової каналізації і технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (у тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків)
По мірі необхідності
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,053
11
Поливання дворів, клумб і газонів
Щоденно в спекотну погоду у весняно-літній період
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,090
12
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води  
Постійно
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,931
13
Енергопостачання ліфтів
Постійно
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,078
14
Експлуатація номерних знаків на будинках 
Постійно
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,001
 
для 1-го поверху
 
2,725
 
для 2-10-го поверхів
 
3,086

Керуюча справами                                                                                        Т. Єршова

Додаток 14 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.11.2009р. №1160

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 59-Ж
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність надання послуг 
Виконавці послуг
Тарифи за 
1 кв. м, грн 
у місяць  
(з ПДВ)










1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
1,015
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,508
3
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі
Два рази на рік
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,056
4
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,415
5
Обслуговування систем диспетчеризації 
Постійно
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,084
6
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:  гарячого і холодного водопостачання, водовідведення,  теплопостачання, зливової каналізації
Планові огляди 2 рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності 
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,379
7
Дератизація
Щомісячно
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,014
8
Дезінсекція
По мірі необхідності
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,004
9
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання  та зливової каналізації, технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (у тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків)
По мірі необхідності
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,005
10
Поливання дворів, клумб і газонів
Щоденно в спекотну погоду у весняно-літній період
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,05
11
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води  
Постійно
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,925
12
Енергопостачання ліфтів
Постійно
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,074
13
Експлуатація номерних знаків на будинках 
Постійно
ТОВ "ЗОЛОТА ЧАЙКА"
0,001
 
для 1-го поверху

2,957
 
для 2-10-го поверхів

3,530


Керуюча справами                                                                                     Т. Єршова

