Скасовано додаток 1 згідно з рішенням №183 від 29.06.2016р.



Додаток 1 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 10.06.2010р. №260

Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, пл. Незалежності, 3
ОСББ «Незалежність»

№ 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           «Незалежність»
0,324

2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ОСББ           «Незалежність»
0,578

3
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівель
Два рази на рік
ОСББ           «Незалежність»
0,031

4
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації 
Планові огляди два рази на рік перед початком та після закінчення опалювального сезону. Позачергові - по мірі необхідності
ОСББ           «Незалежність»
0,478

5
Дезінсекція
По мірі необхідності
ОСББ           «Незалежність»
0,019

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           «Незалежність»
0,092

7
Поливання дворів, клумб і газонів 
Щоденно у спекотну погоду у весняно-літній період
ОСББ           «Незалежність»
0,045

8
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ОСББ           «Незалежність»
0,186

9
Енергопостачання ліфтів
Постійно
ОСББ           «Незалежність»
0,067

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

Усього:


1-й поверх

1,753
6,50

2-9-й поверхи

1,820
6,50


Керуюча справами                                                                                                   Т.М. Єршова
Додаток 2 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 10.06.2010р. №260


Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Водопровідна, 13-а
ВАТ «Стальканат»

№ 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
ВАТ «Стальканат»
0,517
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ВАТ «Стальканат»
0,328
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
ВАТ «Стальканат»

0,240
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
ВАТ «Стальканат»

0,456
5
Дератизація 
По мірі необхідності
ВАТ «Стальканат»
0,045
6
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ВАТ «Стальканат»

0,227
7
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ВАТ «Стальканат»
0,457

Усього:

2,270
 


Керуюча справами                                                                                                   Т.М. Єршова





Додаток 3 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 10.06.2010р. №260


Тарифи на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, розташованого за адресою:
м. Одеса, вул. Багрицького, 5/7
ВАТ «Стальканат»

№ 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
ВАТ «Стальканат»
0,478
2
Прибирання сходових кліток
Щоденно
ВАТ «Стальканат»
0,232
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
ВАТ «Стальканат»

0,353
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
ВАТ «Стальканат»

0,513
5
Дератизація 
По мірі необхідності
ВАТ «Стальканат»
0,038
6
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Постійно
ВАТ «Стальканат»
0,244
7
Вивезення твердих побутових відходів
Щоденно
ВАТ «Стальканат»
0,385

Усього:

2,243




Керуюча справами                                                                                                   Т.М. Єршова







Додаток 4 до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 10.06.2010р. №260

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" 
0,022
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

1,640

2-8-й поверхи

2,009



Керуюча справами                                                                                                       Т.М. Єршова

