Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№208 від 27.04.2010р. 

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 20.05.2009р.  №529 «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 05.04.2007р. №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. 6 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.11.2004р. №677 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій».
2.2.  П. 9 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 30.09.2004р. №578 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій».
2.3.  П. 8 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 05.07.2004р. №331 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій» в частині погодження тарифів для житлового будинку ЖБК «Ленінський-23» за адресою: вул. Паустовського, 25.

2.4.  П. 7 додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 05.07.2004р. №331 «Про погодження плати (тарифів) за утримання будинків та прибудинкових територій» в частині погодження тарифів для житлового будинку ОСББ «Домінік» за адресою: вул. Генерала Петрова, 22 «А».
2.5.  Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради     від 21.08.2008р. №969 «Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій».
2.6.  Додаток 15 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.11.2008р. №1284 «Про погодження тарифів на послуги з 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 – начальника управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Пруцакова В.В.

Міський голова                                                                                        Е. Гурвіц

Керуюча справами                                                                                   Т. Єршова





Додаток 1 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою: 
м. Одеса, вул. Марсельська, 10
ЖБК «Ленінський-10»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн 
у місяць                (без ПДВ)
Тарифи на 1-го мешканця у місяць грн 
(з ПДВ)
1
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК           «Ленінський-10»
0,297

2
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК           «Ленінський-10»
0,267

3
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ЖБК           «Ленінський-10»
0,081

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           «Ленінський-10»
0,413

5
Обслуговування димовентиляційних каналів
По мірі необхідності
ЖБК           «Ленінський-10»
0,035

6
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової  каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території
По мірі необхідності
ЖБК           «Ленінський-10»
0,281

7
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ЖБК             «Ленінський-10»
0,098

8
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ЖБК           «Ленінський-10»
0,128

9
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ЖБК           «Ленінський-10»
-
6,50

Усього:

1,600
6,50



Керуюча справами                                                                                                   Т.М. Єршова


Додаток 2 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою: 
м. Одеса, Люстдорфська дорога, 123, корпус 5
ЖБК «Жовтневий 21»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн 
у місяць                (без ПДВ)
Тарифи на 1-го мешканця у місяць грн 
(з ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «Жовтневий 21»
0,383

2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «Жовтневий 21»
0,249

3
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 21»
0,369

4
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ЖБК «Жовтневий 21»
0,247

5
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ЖБК «Жовтневий 21»
0,139

6
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ЖБК «Жовтневий 21»
0,066

7
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ЖБК «Жовтневий 21»
0,070

8
Енергопостачання ліфтів
Постійно
ЖБК «Жовтневий 21»
0,046

9
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ЖБК «Жовтневий 21»
-
6,50

Усього:




1-й поверх

1,276
6,50

2-9-й поверхи

1,569
6,50


Керуюча справами                                                                                                    Т.М. Єршова



Додаток 3 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Кримська, 72
ЖБК «Приморський-21»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн 
у місяць                (без ПДВ)
Тарифи на 1-го мешканця у місяць грн (з ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ЖБК «Приморський-21»
0,113

2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «Приморський-21»
0,134

3
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі
Два рази на рік
ЖБК «Приморський-21»
0,024

4
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ЖБК «Приморський-21»
0,142

5
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-21»
0,365

6
Дератизація
Щомісячно
ЖБК «Приморський-21»
0,014

7
Дезінсекція
По мірі необхідності
ЖБК «Приморський-21»
0,016

8
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ЖБК «Приморський-21»
0,404

9
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ЖБК «Приморський-21»
0,027

10
Освітлення місць загального користування і підвалів та
підкачування води
Постійно
ЖБК «Приморський-21»
0,162

11
Енергопостачання ліфтів
Постійно
ЖБК «Приморський-21»
0,085

12
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ЖБК «Приморський-21»
-
6,50

Усього:



1-й поверх

1,259
6,50

2-12-й поверхи

1,486
6,50

Керуюча справами                                                                                                     Т.М. Єршова





Додаток 4 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Новосельського, 46-А
ОСББ 46-А по вул. Новосельського Приморського району міста Одеси «МОРЯК»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн 
у місяць                (без ПДВ)
Тарифи на 1-го мешканця у місяць грн 
(з ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ОСББ 46-А по вул. Новосельського Приморського району міста Одеси «МОРЯК»
0,074

2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ОСББ 46-А по вул. Новосельського Приморського району міста Одеси «МОРЯК»
0,755

3
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі
Два рази на рік
ОСББ 46-А по вул. Новосельського Приморського району міста Одеси «МОРЯК»
0,016

4
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ОСББ 46-А по вул. Новосельського Приморського району міста Одеси «МОРЯК»
0,209

5
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
ОСББ 46-А по вул. Новосельського Приморського району міста Одеси «МОРЯК»
0,395

6
Дезінсекція
По мірі необхідності
ОСББ 46-А по вул. Новосельського Приморського району міста Одеси «МОРЯК»
0,015

7
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ОСББ 46-А по вул. Новосельського Приморського району міста Одеси «МОРЯК»
0,126

8
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ОСББ 46-А по вул. Новосельського Приморського району міста Одеси «МОРЯК»
0,013

9
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ОСББ 46-А по вул. Новосельського Приморського району міста Одеси «МОРЯК»
0,317

10
Енергопостачання ліфтів
Постійно
ОСББ 46-А по вул. Новосельського Приморського району міста Одеси «МОРЯК»
0,090

11
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ОСББ 46-А по вул. Новосельського Приморського району міста Одеси «МОРЯК»
-
6,50

Усього:



1-й поверх

1,711
6,50

2-16-й поверхи

2,010
6,50



Керуюча справами                                                                                                     Т.М. Єршова









Додаток 5 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Паустовського, 25
ЖБК «Ленінський-23»

№ 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 «Ленінський-23»
0,635
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ЖБК «Ленінський-23»
0,319
3
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 «Ленінський-23»
0,301
4
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ЖБК «Ленінський-23»
0,006
5
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ЖБК «Ленінський-23»
0,109
6
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ЖБК «Ленінський-23»
0,249

Усього:

1,619





Керуюча справами                                                                                                  Т.М. Єршова


Додаток 6 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 17
СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ «НАДІЯ»

№ 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
СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ «НАДІЯ»
0,312
2
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі
Два рази на рік
СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ «НАДІЯ»
0,062
3
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
СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ «НАДІЯ»
0,563
4
Дератизація
По мірі необхідності
СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ «НАДІЯ»
0,028
5
Дезінсекція
По мірі необхідності
СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ «НАДІЯ»
0,032
6
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ «НАДІЯ»
0,127
7
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ «НАДІЯ»
0,215
8
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ «НАДІЯ»
0,183

Усього:

1,522



Керуюча справами                                                                                              Т.М. Єршова




Додаток 7 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Слєпньова, 2
ОСББ «СЛЄПНЬОВА 2»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн 
у місяць                (без ПДВ)
Тарифи на 1-го мешканця у місяць грн (з ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Два рази на добу
ОСББ «СЛЄПНЬОВА 2»
0,091

2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ОСББ «СЛЄПНЬОВА 2»
0,419

3
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі
Два рази на рік
ОСББ «СЛЄПНЬОВА 2»
0,038

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
ОСББ «СЛЄПНЬОВА 2»
0,252

5
Обслуговування димовентиляційних каналів
Щомісячно
ОСББ «СЛЄПНЬОВА 2»
0,025

6
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ОСББ «СЛЄПНЬОВА 2»
0,123

7
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ОСББ «СЛЄПНЬОВА 2»
0,025

8
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ОСББ «СЛЄПНЬОВА 2»
0,086

9
Енергопостачання ліфтів
Постійно
ОСББ «СЛЄПНЬОВА 2»
0,030

10
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ОСББ «СЛЄПНЬОВА 2»
-
6,50

Усього:



1-й поверх

1,059
6,50

2-10-й поверхи

1,089
6,50



Керуюча справами                                                                                                   Т.М. Єршова




Додаток 8 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Тіниста, 15
ОСББ «Світанок»

№ 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
ОСББ «Світанок»
0,187
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ОСББ «Світанок»
0,470
3
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі
Два рази на рік
ОСББ «Світанок»
0,022
4
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ОСББ «Світанок»
0,172
5
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
ОСББ «Світанок»
0,244
6
Технічне обслуговування  та  поточний  ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення
Постійно
ОСББ «Світанок»
0,022
7
Дератизація
По мірі необхідності
ОСББ «Світанок»
0,010
8
Дезінсекція
По мірі необхідності
ОСББ «Світанок»
0,012
9
Обслуговування димовентиляційних каналів
Щомісячно
ОСББ «Світанок»
0,027
10
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ОСББ «Світанок»
0,215
11
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ОСББ «Світанок»
0,034
12
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ОСББ «Світанок»
0,206
13
Енергопостачання ліфтів
Постійно
ОСББ «Світанок»
0,072
14
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ОСББ «Світанок»
0,135

Усього:


1-й поверх

1,584

2-14-й поверхи

1,828


Керуюча справами                                                                                                       Т.М. Єршова

Додаток 9 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, Люстдорфська дорога, 144, корпус 4
ОСББ «ПРОМІНЬ-1»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн 
у місяць                (без ПДВ)
Тарифи на               1-го мешканця у місяць грн          (з ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,267

2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,293

3
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі
Два рази на рік
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,055

4
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,221

5
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
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,353

6
Дератизація
По мірі необхідності
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,023

7
Дезінсекція
По мірі необхідності
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,026

8
Обслуговування димовентиляційних каналів
Щомісячно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,041

9
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,211

10
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,024

11
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,200

12
Енергопостачання ліфтів
Постійно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,057

13
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
-
6,50

Усього:



1-й поверх

1,493
6,50

2-9-й поверхи

1,771
6,50



Керуюча справами                                                                                                     Т.М. Єршова

Додаток 10 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, Люстдорфська дорога, 144, корпус 5
ОСББ «ПРОМІНЬ-1»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн 
у місяць                (без ПДВ)
Тарифи на 1-го мешканця у місяць грн 
(з ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,245

2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,373

3
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі
Два рази на рік
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,036

4
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,227

5
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
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,400

6
Дератизація
По мірі необхідності
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,021

7
Дезінсекція
По мірі необхідності
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,024

8
Обслуговування димовентиляційних каналів
Щомісячно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,015

9
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,211

10
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,024

11
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,175

12
Енергопостачання ліфтів
Постійно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,052

13
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
-
6,50

Усього:



1-й поверх

1,524
6,50

2-9-й поверхи

1,803
6,50



Керуюча справами                                                                                                          Т.М. Єршова



Додаток 11 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, Люстдорфська дорога, 144, корпус 6
ОСББ «ПРОМІНЬ-1»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн 
у місяць                                         (без ПДВ)
Тарифи на 1-го мешканця у місяць грн (з ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,248

2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,457

3
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі
Два рази на рік
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,047

4
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,213

5
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
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,317

6
Дератизація
По мірі необхідності
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,019

7
Дезінсекція
По мірі необхідності
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,022

8
Обслуговування димовентиляційних каналів
Щомісячно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,023

9
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,211

10
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,024

11
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,161

12
Енергопостачання  ліфтів
Постійно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
0,058

13
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ОСББ «ПРОМІНЬ -1»
-
6,50

Усього:



1-й поверх

1,529
6,50

2-9-й поверхи

1,800
6,50

Керуюча справами                                                                                                       Т.М. Єршова


Додаток 12 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Довженка, 6
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ" 
№ 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
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ" 
0,278
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ" 
0,506
3
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ" 
0,167
4
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ" 
0,137
5
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
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ" 
0,360
6
Обслуговування димовентиляційних каналів
Щомісячно
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ" 
0,137
7
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ" 
0,136
8
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ" 
0,014
9
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ" 
0,190
10
Енергопостачання ліфтів
Постійно
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,065
11
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ" 
0,134

Усього:


1-й поверх

1,755

2-8-й поверхи

2,124



Керуюча справами                                                                                                       Т.М. Єршова


Додаток 13 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Довженка, 6 А
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"

№ 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
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,181
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,475
3
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,168
4
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,144
5
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
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,366
6
Обслуговування димовентиляційних каналів
Щомісячно
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,019
7
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,302
8
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,040
9
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,145
10
Енергопостачання ліфтів
Постійно
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,044
11
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ДП "НАШ СЕРВІС" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,132

Усього:


1-й поверх

1,660

2-8-й поверхи

2,016


Керуюча справами                                                                                                     Т.М. Єршова

Додаток 14 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Довженка, 4
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"

№ 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
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,293
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,393
3
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,141
4
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,142
5
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
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"

0,399
6
Обслуговування димовентиляційних каналів
Щомісячно
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,020
7
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"

0,213
8
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,006
9
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,239
10
Енергопостачання  ліфтів
Постійно
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,048
11
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,070

Усього:


2-9-й поверхи

1,964


Керуюча справами                                                                                                     Т.М. Єршова






Додаток 15 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Довженка, 4 А
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"

№ 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
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,390
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,287
3
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,133
4
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,145
5
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
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"

0,371
6
Обслуговування димовентиляційних каналів
Щомісячно
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,020
7
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,276
8
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,020
9
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,218
10
Енергопостачання ліфтів
Постійно
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,052
11
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ДП "НАША ЗАБОТА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,070

Усього:


1-й поверх

1,652

2-9-й поверхи

1,982
Керуюча справами                                                                                                     Т.М. Єршова

Додаток 16 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, пров. Цегляний, 3/1
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"

№ 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
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,169
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,370
3
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,176
4
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,166
5
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
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,404
6
Обслуговування димовентиляційних каналів
Щомісячно
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,019
7
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,211
8
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,026
9
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,214
10
Енергопостачання ліфтів
Постійно
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,054
11
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,152

Усього:


1-й поверх

1,565

2-8-й поверхи

1,961


Керуюча справами                                                                                                    Т.М. Єршова


Додаток 17 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, провулок Цегляний, 7
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"

№ 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
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,162
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,752
3
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,138
4
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,160
5
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
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,395
6
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,200
  7
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,020
8
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,192
9
Енергопостачання  ліфтів
Постійно
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,079
10
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,102

Усього:


1-й поверх

1,823

2-12-й поверхи

2,200



Керуюча справами                                                                                                   Т.М. Єршова

Додаток 18 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Довженка, 2
ДП "НАША УВАГА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"

№ 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
ДП "НАША УВАГА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,277
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ДП "НАША УВАГА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,513
3
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ДП "НАША УВАГА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,157
4
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ДП "НАША УВАГА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,131
5
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
ДП "НАША УВАГА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,327
6
Обслуговування димовентиляційних каналів
Щомісячно
ДП "НАША УВАГА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,019
7
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ДП "НАША УВАГА" ПП ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,217
8
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ДП "НАША УВАГА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,048
9
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ДП "НАША УВАГА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,207
10
Енергопостачання ліфтів
Постійно
ДП "НАША УВАГА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,071
11
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ДП "НАША УВАГА" ПП "ЖЕК "НАШ ДІМ"
0,153

Усього:


1-й поверх

1,761

2-8-й поверхи

2,120

Керуюча справами                                                                                                   Т.М. Єршова

Додаток 19 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 18
ДП «СК-СЕРВІС»

№ 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 «СК-СЕРВІС»
0,142
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ДП «СК-СЕРВІС»
0,641
3
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі
Два рази на рік
ДП «СК-СЕРВІС»
0,006
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
ДП «СК-СЕРВІС»
0,343
5
Технічне обслуговування  та  поточного 
ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення
Постійно
ДП «СК-СЕРВІС»
0,139
6
Дератизація
По мірі необхідності
ДП «СК-СЕРВІС»
0,004
7
Дезінсекція
По мірі необхідності
ДП «СК-СЕРВІС»
0,001
8
Обслуговування димовентиляційних каналів
Щомісячно
ДП «СК-СЕРВІС»
0,013
9
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ДП «СК-СЕРВІС»
0,115
10
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ДП «СК-СЕРВІС»
0,026
11
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ДП «СК-СЕРВІС»
0,193
12
Енергопостачання  ліфтів
Постійно
ДП «СК-СЕРВІС»
0,066
13
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ДП «СК-СЕРВІС»
0,062

Усього:

1,751

Керуюча справами                                                                                                      Т.М. Єршова


Додаток 20 
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 22 а
ОСББ «ДОМІНІК»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн 
у місяць                (без ПДВ)
Тарифи на 
1-го мешканця у місяць грн 
(з ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ОСББ «ДОМІНІК»
0,403

2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ОСББ «ДОМІНІК»
0,391

3
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі
Два рази на рік
ОСББ «ДОМІНІК»
0,055

4
Технічне обслуговування ліфтів
Постійно
ОСББ «ДОМІНІК»
0,194

5
Обслуговування систем диспетчеризації
Постійно
ОСББ «ДОМІНІК»
0,090

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
ОСББ «ДОМІНІК»
0,344

7
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації  і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій  території
По мірі необхідності
ОСББ «ДОМІНІК»
0,302

8
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ОСББ «ДОМІНІК»
0,026

9
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ОСББ «ДОМІНІК»
0,121

10
Енергопостачання  ліфтів
Постійно
ОСББ «ДОМІНІК»
0,024

11
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ОСББ «ДОМІНІК»
-
6,50

Усього:




1-й поверх

1,642
6,50

2-10-й поверхи

1,950
6,50


Керуюча справами                                                                                                      Т.М. Єршова


Додаток 21 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208
Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, пров. Чайковського, 14 «А»
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн 
у місяць                (без ПДВ)
Тарифи на 1-го мешканця у місяць грн (з ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,359

2
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
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,420

3
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової  каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території
По мірі необхідності
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,375

4
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,035

5
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,138

6
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
-
6,50

Усього:

1,327
6,50



Керуюча справами                                                                                                   Т.М. Єршова






Додаток 22 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208 

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, пров. Чайковського, 14 «Б»
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн 
у місяць                (без ПДВ)
Тарифи на 1-го мешканця у місяць грн (з ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,333

2
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
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,390

3
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової  каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території
По мірі необхідності
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,382

4
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,035

5
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,185

6
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
-
6,50

Усього:

1,325
6,50



Керуюча справами                                                                                                   Т.М. Єршова





Додаток 23 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, пров. Чайковського, 14 «В»
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн 
у місяць                (без ПДВ)
Тарифи на 1-го мешканця у місяць грн (з ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,334

2
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
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,349

3
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової  каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території
По мірі необхідності
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,473

4
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,035

5
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,133

6
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
-
6,50

Усього:

1,324
6,50



Керуюча справами                                                                                                   Т.М. Єршова







Додаток 24 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.04.2010р. №208

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 
розташованого за адресою:
м. Одеса, пров. Чайковського, 14 «Г»
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»

№ з/п
Найменування послуг (робіт)
Періодичність  надання послуг
Виконавці послуг 
Тарифи за                 1 кв.м,  грн 
у місяць                (без ПДВ)
Тарифи на 1-го мешканця у місяць грн (з ПДВ)
1
Прибирання прибудинкової території
Щоденно
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,284

2
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
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,332

3
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової  каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території
По мірі необхідності
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,473

4
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,035

5
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
0,200

6
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ОСББ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
-
6,50

Усього:

1,324
6,50



Керуюча справами                                                                                                   Т.М. Єршова

