Додатки 33, 34 даного рішення скасовано згідно з рішенням виконкому №183 від 29.06.2016р.



Рішення
виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
№173 від 11.02.2009р.
                                                               

Про погодження тарифів на послуги
з утримання будинків та прибудинкових
територій


	Відповідно до пп. 2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р.  № 560 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», рішення Одеської міської ради від 05.04.2007 р. № 1173-V «Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг  у м. Одеса», виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ:

1.  Погодити житлово-будівельним кооперативам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, підприємствам та організаціям  тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій (додаються).

2. Вважати такими, що втратили чинність:
2.1. П. 15 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 30.09.2004 р. № 578 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій».
2.2. П. 34 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 05.07.2004 р. № 331 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій». 
2.3. П. 1 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 05.07.2004 р. № 331 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій» у частині погодження тарифів для житлового будинку ТОВ «Комплекс».
2.4. П. 49 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 05.07.2004 р. № 331 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій».
2.5. П. 6 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 05.07.2004 р. № 331 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій» у частині погодження тарифів для житлового будинку ОСББ «Колізей».
2.6. П. 1 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.03.2005 р. № 135 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій» у частині погодження тарифів для житлового будинку ОСББ «РІДНА ГАВАНЬ».
2.7. П. 1 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 04.08.2005 р. № 403 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій» у частині погодження тарифів для житлових будинків ТОВ «СКАТ».
2.8. П. 73 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 30.08.2004 р. № 491 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій».
2.9. П. 27 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 05.07.2004 р. № 331 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій».
2.10. Додаток 18 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.11.2007 р. № 1300 «Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій».
2.11. П. 29 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 05.07.2004 р. № 331 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій».
2.12. Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.11.2008 р. № 1284 «Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій».
2.13. П. 78 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 05.07.2004 р. № 331 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій».
2.14. П. 5 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 30.09.2004 р. № 578 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій» в частині погодження тарифів для житлових будинків ЖБК «Вимпел-2».
2.15. П. 35 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 30.08.2004 р. № 491 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій».

3.  Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Тельвака М.М.



Міський голова                                                                    Е. Гурвіц

Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 

Додаток 1 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Малиновського, 1/1
ОСББ «КОЛІЗЕЙ»
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ОСББ «КОЛІЗЕЙ»
0,437
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ОСББ «КОЛІЗЕЙ»
0,127
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ОСББ «КОЛІЗЕЙ»
0,100
4
Технічне обслуговування ліфтів 
Постійно
ОСББ «КОЛІЗЕЙ»
0,149
5
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ОСББ «КОЛІЗЕЙ»
0,039
6
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ОСББ «КОЛІЗЕЙ»
0,349
7
Дератизація
По мірі необхідності
ОСББ «КОЛІЗЕЙ»
0,024
8
Дезінсекція
По мірі необхідності
ОСББ «КОЛІЗЕЙ»
0,028
9
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ОСББ «КОЛІЗЕЙ»
0,289
10
Поливання дворів, клумб і газонів
Щоденно в спекотну погоду у весняно-літній період
ОСББ «КОЛІЗЕЙ»
0,026
11
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ОСББ «КОЛІЗЕЙ»
0,150
12
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ОСББ «КОЛІЗЕЙ»
0,179
13
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
ОСББ «КОЛІЗЕЙ»
0,097
14
Інші витрати 
Щомісячно 
ОСББ «КОЛІЗЕЙ»
0,006

Усього:


для 1-го поверху


1,715

для 2-10-го поверхів


2,000


Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 


Додаток 2 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Генерала Швигіна, 34, б
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
№ 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
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,614
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,215
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,100
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,216
5
Дератизація
По мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,026
6
Дезінсекція
По мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,031
7
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,001
8
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,125
9
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,007
10
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,154
11
Інші витрати 
Щомісячно 
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,012

Усього:


1,501


Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 

Додаток 3 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Спиридонівська, 26
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
№ 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
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,593
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,334
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,173
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,276
5
Дератизація
По мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,046
6
Дезінсекція
По мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,054
7
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,001
8
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,071
9
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,009
10
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,154
11
Інші витрати 
Щомісячно 
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,016

Усього:


1,727


Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 


Додаток 4 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 30
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
№ 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
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,282
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,110
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,072
4
Технічне обслуговування ліфтів 
Постійно
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,133
5
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,468
6
Дератизація
По мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,019
7
Дезінсекція
По мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,023
8
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,002
9
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,126
10
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,006
11
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,192
12
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,059
13
Інші витрати 
Щомісячно 
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,002

Усього:




для 1-го поверху


1,302

для 2-9-го поверхів


1,494

Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 


Додаток 5 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 21
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
№ 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
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,283
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,223
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,072
4
Технічне обслуговування ліфтів 
Постійно
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,175
5
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,470
6
Дератизація
По мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,019
7
Дезінсекція
По мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,023
8
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,002
9
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,126
10
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,007
11
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,163
12
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,060
13
Інші витрати 
Щомісячно 
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,004

Усього:




для 1-го поверху


1,392

для 2-9-го поверхів


1,627

Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 


Додаток 6 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Коблевська, 10/12
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
№ 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
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,564
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,281
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,122
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,235
5
Дератизація
По мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,032
6
Дезінсекція
По мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,038
7
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,001
8
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,114
9
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,006
10
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,155
11
Інші витрати 
Щомісячно 
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,014

Усього:


1,562



Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 




Додаток 7 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса,  Фонтанська дорога, 67, а
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
№ 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
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,218
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,094
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,046
4
Технічне обслуговування ліфтів 
Постійно
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,311
5
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,308
6
Дератизація
По мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,011
7
Дезінсекція
По мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,013
8
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,001
9
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,184
10
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,026
11
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,173
12
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,080
13
Інші витрати 
Щомісячно 
УЖГСР ВАТ «Чорноморгідробуд»
0,007

Усього:




для 1-го поверху


1,081

для 2-16-го поверхів


1,472

Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 


Додаток 8 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 81, к.1
ЖБК «Іллічівський-36»
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК 
«Іллічівський-36»
0,206
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК 
«Іллічівський-36»
0,174
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК 
«Іллічівський-36»
0,029
4
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ЖБК 
«Іллічівський-36»
0,071
5
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ЖБК 
«Іллічівський-36»
0,284
6
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ЖБК 
«Іллічівський-36»
0,140
7
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ЖБК 
«Іллічівський-36»
0,051
8
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ЖБК 
«Іллічівський-36»
0,001
9
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖБК 
«Іллічівський-36»
0,066
10
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
ЖБК 
«Іллічівський-36»
0,090
11
Інші витрати 
Щомісячно 
ЖБК 
«Іллічівський-36»
0,001

Усього:




для 1-го поверху


0,952

для 2-10-го поверхів


1,113


Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 

Додаток 9 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.



Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Героїв Сталінграда, 68
ТОВ «Комплекс»
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ТОВ «Комплекс»
0,126
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ТОВ «Комплекс»
0,695
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ТОВ «Комплекс»
0,076
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ТОВ «Комплекс»
0,258
5
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ТОВ «Комплекс»
0,097
6
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ТОВ «Комплекс»
0,005
7
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ТОВ «Комплекс»
0,079
8
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ТОВ «Комплекс»
0,193

Усього:


1,529




Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 





Додаток 10 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.




Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Героїв Сталінграда, 70
ТОВ «Комплекс»
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ТОВ «Комплекс»
0,124
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ТОВ «Комплекс»
0,619
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ТОВ «Комплекс»
0,075
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ТОВ «Комплекс»
0,304
5
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ТОВ «Комплекс»
0,095
 6
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ТОВ «Комплекс»
0,086
7
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ТОВ «Комплекс»
0,211

Усього:


1,514




Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 







Додаток 11 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.



Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Героїв Сталінграда, 72
ТОВ «Комплекс»
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ТОВ «Комплекс»
0,127
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ТОВ «Комплекс»
0,583
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ТОВ «Комплекс»
0,077
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ТОВ «Комплекс»
0,291
5
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ТОВ «Комплекс»
0,098
 6
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ТОВ «Комплекс»
0,078
7
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ТОВ «Комплекс»
0,204

Усього:


1,458




Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 








Додаток 12 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Малиновського, 17
ЖБК «Учитель-3»
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «Учитель-3»
0,253
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «Учитель-3»
0,197
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК «Учитель-3»
0,009
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ЖБК «Учитель-3»
0,228
5
Дератизація
По мірі необхідності
ЖБК «Учитель-3»
0,009
6
Дезінсекція
По мірі необхідності
ЖБК «Учитель-3»
0,011
7
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
ЖБК «Учитель-3»
0,027
8
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ЖБК «Учитель-3»
0,545
9
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ЖБК «Учитель-3»
0,026
 10
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ЖБК «Учитель-3»
0,005
11
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖБК «Учитель-3»
0,107
12
Інші витрати 
Щомісячно 
ЖБК «Учитель-3»
0,045

Усього:


1,462


Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 




Додаток 13 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса,  Фонтанська дорога, 9, б
ОСББ «РІДНА ГАВАНЬ» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ОСББ
«РІДНА ГАВАНЬ»
0,343
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ОСББ
«РІДНА ГАВАНЬ»
0,532
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ОСББ
«РІДНА ГАВАНЬ»
0,136
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ОСББ
«РІДНА ГАВАНЬ»
0,355
5
Дератизація
По мірі необхідності
ОСББ
«РІДНА ГАВАНЬ»
0,027
6
Дезінсекція
По мірі необхідності
ОСББ
«РІДНА ГАВАНЬ»
0,029
7
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
ОСББ
«РІДНА ГАВАНЬ»
0,002
8
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ОСББ
«РІДНА ГАВАНЬ»
0,211
9
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ОСББ
«РІДНА ГАВАНЬ»
0,077
 10
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ОСББ
«РІДНА ГАВАНЬ»
0,034
11
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ОСББ
«РІДНА ГАВАНЬ»
0,107
12
Інші витрати 
Щомісячно 
ОСББ
«РІДНА ГАВАНЬ»
0,015

Усього:


1,868


Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 



Додаток 14 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Малиновського, 61
ЖБК «Іллічівський-Ювілейний-1» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «Іллічівський-Ювілейний-1»
0,268
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «Іллічівський-Ювілейний-1»
0,197
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК «Іллічівський-Ювілейний-1»
0,133
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ЖБК «Іллічівський-Ювілейний-1»
0,375
5
Дератизація
По мірі необхідності
ЖБК «Іллічівський-Ювілейний-1»
0,027
6
Дезінсекція
По мірі необхідності
ЖБК «Іллічівський-Ювілейний-1»
0,031
7
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ЖБК «Іллічівський-Ювілейний-1»
0,120
8
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ЖБК «Іллічівський-Ювілейний-1»
0,037
 9
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ЖБК «Іллічівський-Ювілейний-1»
0,083
10
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖБК «Іллічівський-Ювілейний-1»
0,171
11
Інші витрати 
Щомісячно 
ЖБК «Іллічівський-Ювілейний-1»
0,004

Усього:


1,446


Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 



Додаток 15 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.


Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса,  Французький бульвар, 43
ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова 
Академії медичних наук України» 
№ 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
ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії 
ім. В.П.Філатова 
Академії медичних наук України» 
0,521
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії 
ім. В.П.Філатова 
Академії медичних наук України» 
0,368
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії 
ім. В.П.Філатова 
Академії медичних наук України» 
0,134
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії 
ім. В.П.Філатова 
Академії медичних наук України» 
0,302
5
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії 
ім. В.П.Філатова 
Академії медичних наук України» 
0,282
6
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова 
Академії Медичних Наук України» 
0,091
 7
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії 
ім. В.П.Філатова 
Академії медичних наук України» 
0,131
8
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії 
ім. В.П.Філатова 
Академії медичних наук України» 
0,124
9
Інші витрати 
Щомісячно 
ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії 
ім. В.П.Філатова 
Академії медичних наук України» 
0,053

Усього:


2,006

Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 


Додаток 16 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, просп. Добровольського, 116
ЖБК «Іллічівський 25» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «Іллічівський 25»
0,448
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «Іллічівський 25»
0,102
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК «Іллічівський 25»
0,029
4
Технічне обслуговування ліфтів 
Постійно
ЖБК «Іллічівський 25»
0,378
5
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ЖБК «Іллічівський 25»
0,212
6
Дератизація
По мірі необхідності
ЖБК «Іллічівський 25»
0,006
7
Дезінсекція
По мірі необхідності
ЖБК «Іллічівський 25»
0,008
8
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ЖБК «Іллічівський 25»
0,024
9
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ЖБК «Іллічівський 25»
0,012
 10
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ЖБК «Іллічівський 25»
0,009
11
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖБК «Іллічівський 25»
0,031
12
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
ЖБК «Іллічівський 25»
0,087
13
Інші витрати 
Щомісячно 
ЖБК «Іллічівський 25»
0,001

Усього:




для 1-го поверху


0,882

для 2-12-го поверхів


1,347

Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 

Додаток 17 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Марсельська, 44
ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС» 
№ 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
ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС»
0,421
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС»
0,442
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС»
0,062
4
Технічне обслуговування ліфтів 
Постійно
ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС»
0,272
5
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС»
0,317
6
Дератизація
По мірі необхідності
ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС»
0,001
7
Дезінсекція
По мірі необхідності
ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС»
0,001
8
Обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення
Щомісячно 
ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС»
0,044
9
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС»
0,121
10
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС»
0,092
 11
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС»
0,084
12
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС»
0,139
13
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС»
0,078

Усього:




для 1-го поверху


1,724

для 2-10-го поверхів


2,074

Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 

Додаток 18 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.




Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 30
ЖБК «КИТОБОЙ-5» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «КИТОБОЙ-5»
0,160
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «КИТОБОЙ-5»
0,188
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК «КИТОБОЙ-5»
0,115
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ЖБК «КИТОБОЙ-5»
0,337
5
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ЖБК «КИТОБОЙ-5»
0,139
6
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ЖБК «КИТОБОЙ-5»
0,036
 7
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ЖБК «КИТОБОЙ-5»
0,033
8
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖБК «КИТОБОЙ-5»
0,136
9
Інші витрати 
Щомісячно 
ЖБК «КИТОБОЙ-5»
0,006

Усього:


1,150



Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 

Додаток 19 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Марсельська, 42
ОСББ «Чорномор`є» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ОСББ «Чорномор`є»
0,352
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ОСББ «Чорномор`є»
0,161
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ОСББ «Чорномор`є»
0,057
4
Технічне обслуговування ліфтів 
Постійно
ОСББ «Чорномор`є»
0,196
5
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ОСББ «Чорномор`є»
0,069
6
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ОСББ «Чорномор`є»
0,214
7
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ОСББ «Чорномор`є»
0,062
 8
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ОСББ «Чорномор`є»
0,114
9
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ОСББ «Чорномор`є»
0,161
10
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
ОСББ «Чорномор`є»
0,071
11
Інші витрати 
Щомісячно 
ОСББ «Чорномор`є»
0,011

Усього:




для 1-го поверху


1,132

для 2-14-го поверхів


1,468


Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 

Додаток 20 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Сахарова, 28
ОСББ «УЮТ» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ОСББ «УЮТ»
0,262
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ОСББ «УЮТ»
0,189
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ОСББ «УЮТ»
0,057
4
Технічне обслуговування ліфтів 
Постійно
ОСББ «УЮТ»
0,255
5
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ОСББ «УЮТ»
0,056
6
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ОСББ «УЮТ»
0,228
7
Дератизація
По мірі необхідності
ОСББ «УЮТ»
0,017
8
Дезінсекція
По мірі необхідності
ОСББ «УЮТ»
0,020
9
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
ОСББ «УЮТ»
0,014
10
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ОСББ «УЮТ»
0,248
11
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ОСББ «УЮТ»
0,158
 12
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ОСББ «УЮТ»
0,053
13
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ОСББ «УЮТ»
0,107
14
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
ОСББ «УЮТ»
0,058
15
Інші витрати 
Щомісячно 
ОСББ «УЮТ»
0,004

Усього:




для 1-го поверху


1,357

для 2-14-го поверхів


1,726

Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 

Додаток 21 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса,  Дніпропетровська дорога, 122
ОСББ «МРІЯ-122» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ОСББ «МРІЯ-122»
0,595
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ОСББ «МРІЯ-122»
0,554
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ОСББ «МРІЯ-122»
0,062
4
Технічне обслуговування ліфтів 
Постійно
ОСББ «МРІЯ-122»
0,223
5
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ОСББ «МРІЯ-122»
0,075
6
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ОСББ «МРІЯ-122»
0,302
7
Дератизація
По мірі необхідності
ОСББ «МРІЯ-122»
0,015
8
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ОСББ «МРІЯ-122»
0,035
  9
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ОСББ «МРІЯ-122»
0,012
10
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ОСББ «МРІЯ-122»
0,111
11
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
ОСББ «МРІЯ-122»
0,087
12
Інші витрати 
Щомісячно 
ОСББ «МРІЯ-122»
0,004

Усього:




для 1-го поверху


1,69

для 2-14-го поверхів


2,075


Т.в.о. керуючої справами                                                   Т.Г. Фідірко 

Додаток 22 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.


Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, просп. Добровольського, 101
ЖБК «Ленінський-12» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «Ленінський-12»
0,365
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «Ленінський-12»
0,365
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК «Ленінський-12»
0,061
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ЖБК «Ленінський-12»
0,351
5
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ЖБК «Ленінський-12»
0,062
  6
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ЖБК «Ленінський-12»
0,031
7
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖБК «Ленінський-12»
0,160
8
Інші витрати 
Щомісячно 
ЖБК «Ленінський-12»
0,005

Усього:


1,400



Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 




Додаток 23 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Красна, 8
ПП «РМЗ-Красная» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ПП «РМЗ-Красная»
0,799
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ПП «РМЗ-Красная»
0,219
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ПП «РМЗ-Красная»
0,110
4
Технічне обслуговування ліфтів 
Постійно
ПП «РМЗ-Красная»
0,163
5
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ПП «РМЗ-Красная»
0,468
6
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ПП «РМЗ-Красная»
0,144
7
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ПП «РМЗ-Красная»
0,047
  8
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ПП «РМЗ-Красная»
0,014
9
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ПП «РМЗ-Красная»
0,162
10
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
ПП «РМЗ-Красная»
0,074

Усього:




для 1-го поверху


1,963

для 2-9-го поверхів


2,200


Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 



Додаток 24 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.




Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Шилова, 27
ВАТ «ЕЛАКС» 
№ 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
ВАТ «ЕЛАКС»
0,256
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ВАТ «ЕЛАКС»
0,758
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ВАТ «ЕЛАКС»
0,263
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ВАТ «ЕЛАКС»
0,510
5
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ВАТ «ЕЛАКС»
0,082
  6
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ВАТ «ЕЛАКС»
0,037
7
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ВАТ «ЕЛАКС»
0,544
8
Інші витрати 
Щомісячно 
ВАТ «ЕЛАКС»
0,010

Усього:


2,460



Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 







Додаток 25 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Топольова, 18/2
ТОВ «СКАТ» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ТОВ «СКАТ» 
0,293
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ТОВ «СКАТ» 
0,171
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ТОВ «СКАТ» 
0,053
4
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ТОВ «СКАТ» 
0,114
5
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ТОВ «СКАТ» 
0,260
6
Дератизація
По мірі необхідності
ТОВ «СКАТ» 
0,012
7
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
ТОВ «СКАТ» 
0,004
8
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ТОВ «СКАТ» 
0,347
 9
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ТОВ «СКАТ» 
0,104
10
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ТОВ «СКАТ» 
0,111
11
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
ТОВ «СКАТ» 
0,062

Усього:




для 1-го поверху


1,355

для 2-10-го поверхів


1,531


Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 



Додаток 26 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Топольова, 18
ТОВ «СКАТ» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ТОВ «СКАТ» 
0,261
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ТОВ «СКАТ» 
0,145
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ТОВ «СКАТ» 
0,064
4
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ТОВ «СКАТ» 
0,081
5
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ТОВ «СКАТ» 
0,278
6
Дератизація
По мірі необхідності
ТОВ «СКАТ» 
0,016
7
Дезінсекція
По мірі необхідності
ТОВ «СКАТ» 
0,018

Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
ТОВ «СКАТ» 
0,006
8
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ТОВ «СКАТ» 
0,345
 9
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ТОВ «СКАТ» 
0,111
10
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ТОВ «СКАТ» 
0,136
11
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
ТОВ «СКАТ» 
0,085

Усього:




для 1-го поверху


1,380

для 2-10-го поверхів


1,546


Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 

Додаток 27 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Топольова, 10
ТОВ «СКАТ» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ТОВ «СКАТ» 
0,260
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ТОВ «СКАТ» 
0,170
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ТОВ «СКАТ» 
0,037
4
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ТОВ «СКАТ» 
0,113
5
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ТОВ «СКАТ» 
0,314
6
Дератизація
По мірі необхідності
ТОВ «СКАТ» 
0,015
7
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
ТОВ «СКАТ» 
0,004
8
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ТОВ «СКАТ» 
0,299
  9
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ТОВ «СКАТ» 
0,081
10
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ТОВ «СКАТ» 
0,143
11
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
ТОВ «СКАТ» 
0,091

Усього:




для 1-го поверху


1,323

для 2-10-го поверхів


1,527


Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 


Додаток 28 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 50, а
ТОВ «СКАТ» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ТОВ «СКАТ» 
0,328
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ТОВ «СКАТ» 
0,351
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ТОВ «СКАТ» 
0,089
4
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ТОВ «СКАТ» 
0,114
5
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ТОВ «СКАТ» 
0,296
6
Дератизація
По мірі необхідності
ТОВ «СКАТ» 
0,019
7
Дезінсекція
По мірі необхідності
ТОВ «СКАТ» 
0,022
8
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
ТОВ «СКАТ» 
0,007
9
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ТОВ «СКАТ» 
0,327
 10
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ТОВ «СКАТ» 
0,027
11
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ТОВ «СКАТ» 
0,114
12
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
ТОВ «СКАТ» 
0,172

Усього:




для 1-го поверху


1,580

для 2-8-го поверхів


1,866


Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 

Додаток 29 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 43/2
ТОВ «СКАТ» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ТОВ «СКАТ» 
0,332
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ТОВ «СКАТ» 
0,139
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ТОВ «СКАТ» 
0,067
4
Технічне обслуговування ліфтів 
Постійно
ТОВ «СКАТ» 
0,217
5
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ТОВ «СКАТ» 
0,108
6
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ТОВ «СКАТ» 
0,316
  7
Дератизація
По мірі необхідності
ТОВ «СКАТ» 
0,017
8
Дезінсекція
По мірі необхідності
ТОВ «СКАТ» 
0,020
9
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
ТОВ «СКАТ» 
0,005
10
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ТОВ «СКАТ» 
0,362
 11
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ТОВ «СКАТ» 
0,110
12
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ТОВ «СКАТ» 
0,139
13
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
ТОВ «СКАТ» 
0,053

Усього:




для 1-го поверху


1,507

для 2-10-го поверхів


1,885

Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 

Додаток 30 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Базарна, 5, «А»
по філії «Ідеал» ДП «ДИРЕКЦІЯ ВЕРСТАТОБУД» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
Філія «Ідеал» ДП «ДИРЕКЦІЯ ВЕРСТАТОБУД»
0,258
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
Філія «Ідеал» ДП «ДИРЕКЦІЯ ВЕРСТАТОБУД»
0,102
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
Філія «Ідеал» ДП «ДИРЕКЦІЯ ВЕРСТАТОБУД»
0,049
4
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
Філія «Ідеал» ДП «ДИРЕКЦІЯ ВЕРСТАТОБУД»
0,078
5
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
Філія «Ідеал» ДП «ДИРЕКЦІЯ ВЕРСТАТОБУД»
0,331

6
Дератизація
По мірі необхідності
Філія «Ідеал» ДП «ДИРЕКЦІЯ ВЕРСТАТОБУД»
0,228
7
Дезінсекція
По мірі необхідності
Філія «Ідеал» ДП «ДИРЕКЦІЯ ВЕРСТАТОБУД»
0,262
8
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
Філія «Ідеал» ДП «ДИРЕКЦІЯ ВЕРСТАТОБУД»
0,001
9
Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення
Постійно
Філія «Ідеал» ДП «ДИРЕКЦІЯ ВЕРСТАТОБУД»
0,384
10
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
Філія «Ідеал» ДП «ДИРЕКЦІЯ ВЕРСТАТОБУД»
0,019
 11
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
Філія «Ідеал» ДП «ДИРЕКЦІЯ ВЕРСТАТОБУД»
0,149
12
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
Філія «Ідеал» ДП «ДИРЕКЦІЯ ВЕРСТАТОБУД»
0,182
13
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
Філія «Ідеал» ДП «ДИРЕКЦІЯ ВЕРСТАТОБУД»
0,082

Усього:




для 2-12-го поверхів


2,125


Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 


Додаток 31 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Героїв Сталінграда, 78
 ЖЕД ТОВ «Одеська хутрова фабрика»
№ п/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи 
за 1 кв.м, грн. у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖЕД ТОВ «Одеська хутрова фабрика»
0,233
2
Прибирання прибудинкової території
Два рази на добу
ЖЕД ТОВ «Одеська хутрова фабрика»
0,384
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖЕД ТОВ «Одеська хутрова фабрика»
0,039
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення й зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ЖЕД ТОВ «Одеська хутрова фабрика»

0,568
5
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ЖЕД ТОВ «Одеська хутрова фабрика»
0,152
6
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ЖЕД ТОВ «Одеська хутрова фабрика»
0,032
7
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖЕД ТОВ «Одеська хутрова фабрика»
0,193
8
Інші витрати
Щоденно
ЖЕД ТОВ «Одеська хутрова фабрика»
0,002

Усього 

1,603



Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 



Додаток 32 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Сахарова, 36
по філії ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС»  
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС»
0,289
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС»
0,138
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС»
0,012
4
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС»
0,080
5
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС»
0,331
6
Дератизація
По мірі необхідності
ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС»
0,004
7
Дезінсекція
По мірі необхідності
ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС»
0,005
8
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС»
0,064
9
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС»
0,319
10
Ремонт обладнання спортивних, дитячих і господарських майданчиків
По мірі необхідності
ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС»
0,131
11
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС»
0,029
 12
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС»
0,078
13
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС»
0,127
14
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС»
0,070

Усього:




для 1-го поверху


1,527

для 2-15-го поверхів


1,677

Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 

Додаток 33 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.



Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 86
ОСББ «Мрія-5» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг
Тарифи за                 1 кв.м,  грн.
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ОСББ "Мрія-5"

0,365
2
Прибирання прибудинкової території
Два рази на добу
ОСББ "Мрія-5"
0,247
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ОСББ "Мрія-5"
0,164
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ОСББ "Мрія-5"
0,241
5
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ОСББ "Мрія-5"
0,093
6
Поливання дворів, клумб і газонів
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ОСББ "Мрія-5"
0,037
7
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ОСББ "Мрія-5"
0,010
8
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ОСББ "Мрія-5"
0,101
9
Інші витрати
Щомісячно
ОСББ "Мрія-5"
0,012

Усього:


1,270




Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 



Додаток 34 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 86, А
ОСББ «Мрія-5» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг
Тарифи за                 1 кв.м,  грн.
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ОСББ "Мрія-5"

0,339
2
Прибирання прибудинкової території
Два рази на добу
ОСББ "Мрія-5"
0,211
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ОСББ "Мрія-5"
0,076
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ОСББ "Мрія-5"
0,293
5
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ОСББ "Мрія-5"
0,169
6
Поливання дворів, клумб і газонів
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ОСББ "Мрія-5"
0,026
7
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ОСББ "Мрія-5"
0,010
8
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ОСББ "Мрія-5"
0,134
9
Енергопостачання для ліфтів
Постійно
ОСББ "Мрія-5"
0,051
10
Інші витрати
Щомісячно
ОСББ "Мрія-5"
0,012

Усього:




для 1-го поверху


1,270

для 2-8-го поверхів


1,320



Т.в.о. керуючої справами                                                   Т.Г. Фідірко 

Додаток 35
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 59/5
ОСББ «НАШ ДОМ № 83» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ОСББ «НАШ ДОМ
 № 83» 
0,373
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ОСББ «НАШ ДОМ
 № 83» 
0,207
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ОСББ «НАШ ДОМ
 № 83» 
0,094
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ОСББ «НАШ ДОМ
 № 83» 
0,382
5
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
ОСББ «НАШ ДОМ
 № 83» 
0,002
6
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ОСББ «НАШ ДОМ
 № 83» 
0,012
  7
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ОСББ «НАШ ДОМ
 № 83» 
0,126
8
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ОСББ «НАШ ДОМ
 № 83» 
0,144
9
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
ОСББ «НАШ ДОМ
 № 83» 
0,060

Усього:




для 1-го поверху


1,340

для 2-9-го поверхів


1,400



Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 




 



Додаток 36
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Прохоровська, 3/5
ДП ЖЕК ВАТ «Нептун» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (з ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ДП ЖЕК ВАТ «Нептун» 
0,559
2
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ДП ЖЕК ВАТ «Нептун» 
0,223
3
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ДП ЖЕК ВАТ «Нептун» 
0,433
4
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ДП ЖЕК ВАТ «Нептун» 
0,337
5
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ДП ЖЕК ВАТ «Нептун» 
0,093
  6
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ДП ЖЕК ВАТ «Нептун» 
0,019
7
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ДП ЖЕК ВАТ «Нептун» 
0,104

Усього:


1,768




Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 








Додаток 37
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Левітана, 67
ЖБК «ВИМПЕЛ-14» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «ВИМПЕЛ-14» 
0,301
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «ВИМПЕЛ-14» 
0,128
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК «ВИМПЕЛ-14» 
0,009
4
Технічне обслуговування ліфтів 
Постійно
ЖБК «ВИМПЕЛ-14» 
0,250
5
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ЖБК «ВИМПЕЛ-14» 
0,036
6
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ЖБК «ВИМПЕЛ-14» 
0,298
7
Дератизація
По мірі необхідності
ЖБК «ВИМПЕЛ-14» 
0,006
8
Дезінсекція
По мірі необхідності
ЖБК «ВИМПЕЛ-14» 
0,006
9
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
ЖБК «ВИМПЕЛ-14» 
0,001
10
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ЖБК «ВИМПЕЛ-14» 
0,524
11
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ЖБК «ВИМПЕЛ-14» 
0,038
 12
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ЖБК «ВИМПЕЛ-14» 
0,003
13
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖБК «ВИМПЕЛ-14» 
0,113
14
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
ЖБК «ВИМПЕЛ-14» 
0,085
15
Інші витрати 
Щомісячно 
ЖБК «ВИМПЕЛ-14» 
0,032

Усього:




для 1-го поверху


1,459

для 2-14-го поверхів


1,830

Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 


Додаток 38
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, Люстдорфска дорога, 142 к.1
ЖБК «ВИМПЕЛ-20» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «ВИМПЕЛ-20» 
0,208
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «ВИМПЕЛ-20» 
0,341
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК «ВИМПЕЛ-20» 
0,075
4
Технічне обслуговування ліфтів 
Постійно
ЖБК «ВИМПЕЛ-20» 
0,249
5
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ЖБК «ВИМПЕЛ-20» 
0,310
6
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ЖБК «ВИМПЕЛ-20» 
0,110
7
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ЖБК «ВИМПЕЛ-20» 
0,118
 8
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ЖБК «ВИМПЕЛ-20» 
0,008
9
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖБК «ВИМПЕЛ-20» 
0,070
10
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
ЖБК «ВИМПЕЛ-20» 
0,041
11
Інші витрати 
Щомісячно 
ЖБК «ВИМПЕЛ-20» 
0,001

Усього:




для 1-го поверху


1,241

для 2-9-го поверхів


1,531


Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 




Додаток 39
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Левітана, 71
ЖБК «ВИМПЕЛ-15» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «ВИМПЕЛ-15» 
0,320
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «ВИМПЕЛ-15» 
0,284
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК «ВИМПЕЛ-15» 
0,057
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ЖБК «ВИМПЕЛ-15» 
0,267
5
Дератизація
По мірі необхідності
ЖБК «ВИМПЕЛ-15» 
0,016
6
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
ЖБК «ВИМПЕЛ-15» 
0,040
7
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ЖБК «ВИМПЕЛ-15» 
0,042
8
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ЖБК «ВИМПЕЛ-15» 
0,019
 9
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ЖБК «ВИМПЕЛ-15» 
0,009
10
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖБК «ВИМПЕЛ-15» 
0,100
11
Електроенергія для ліфтів 
Постійно
ЖБК «ВИМПЕЛ-15» 
0,055
12
Інші витрати 
Щомісячно 
ЖБК «ВИМПЕЛ-15» 
0,002

Усього:




для 1-го поверху


1,156

для 2-9-го поверхів


1,211


Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 


Додаток 40
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Гайдара, 48
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
0,241
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
0,275
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
0,077
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
0,413
5
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
0,014
6
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
0,194
 7
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
0,165
8
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
0,099
9
Інші витрати 
Щомісячно 
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
0,001

Усього:


1,479



Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 











Додаток 41
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Варненська, 12/3
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
0,166
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
0,169
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
0,059
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
0,379
5
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
0,014
6
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
0,197
 7
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
0,151
8
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
0,132
9
Інші витрати 
Щомісячно 
ЖБК «ВИМПЕЛ-2» 
0,004

Усього:


1,271



Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 








Додаток 42
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. І. Рабіна, 47
ЖБК «Гідробудівельник-2» 
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (без ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «Гідробудівельник-2» 
0,398
2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «Гідробудівельник -2» 
0,108
3
Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК «Гідробудівельник -2» 
0,015
4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ЖБК «Гідробудівельник -2» 
0,305
5
Обслуговування димовентиляційних каналів
Один раз на рік 
ЖБК «Гідробудівельник -2» 
0,032
6
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ЖБК «Гідробудівельник -2»
0,011
7
Дератизація
По мірі необхідності
ЖБК «Гідробудівельник -2»
0,012
8
Дезінсекція
По мірі необхідності
ЖБК «Гідробудівельник -2»
0,014
9
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
ЖБК «Гідробудівельник -2» 
0,741
 10
Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
ЖБК «Гідробудівельник -2» 
0,002
11
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
ЖБК «Гідробудівельник -2» 
0,117
12
Інші витрати 
Щомісячно 
ЖБК «Гідробудівельник -2» 
0,008

Усього:


1,763



Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 


Додаток 43
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Космонавтів, 23/3
Одеське будівельно-монтажного експлуатаційне управління № 1 служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Одеської залізниці
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (з ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
Одеське будівельно-монтажного експлуатаційне управління № 1 служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Одеської залізниці
0,229
2
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
Одеське будівельно-монтажного експлуатаційне управління № 1 служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Одеської залізниці

0,397
3
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
Одеське будівельно-монтажного експлуатаційне управління № 1 служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Одеської залізниці
0,510
  4
Підготовка жилих будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
Одеське будівельно-монтажного експлуатаційне управління № 1 служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Одеської залізниці
0,157
5
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
Одеське будівельно-монтажного експлуатаційне управління № 1 служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Одеської залізниці
0,169
6
Інші витрати 
Щомісячно 
Одеське будівельно-монтажного експлуатаційне управління № 1 служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Одеської залізниці
0,003

Усього:


1,465


Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 


Додаток 44
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№173 від 11.02.2009р.
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Космонавтів, 25/3
Одеське будівельно-монтажного експлуатаційне управління № 1 служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Одеської залізниці
№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн. 
у місяць                (з ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
Одеське будівельно-монтажного експлуатаційне управління № 1 служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Одеської залізниці
0,234
2
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
Одеське будівельно-монтажного експлуатаційне управління № 1 служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Одеської залізниці

0,412
3
Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
По мірі необхідності
Одеське будівельно-монтажного експлуатаційне управління № 1 служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Одеської залізниці
0,544
  4
Підготовка жилих будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
Один раз на рік перед початком опалювального сезону
Одеське будівельно-монтажного експлуатаційне управління № 1 служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Одеської залізниці
0,164
5
Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
Постійно
Одеське будівельно-монтажного експлуатаційне управління № 1 служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Одеської залізниці
0,169
6
Інші витрати 
Щомісячно 
Одеське будівельно-монтажного експлуатаційне управління № 1 служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Одеської залізниці
0,003

Усього:


1,526


Т.в.о. керуючої справами                                                   Т. Фідірко 

