
                                                                                                                                                                                                                            Додаток №1 

 

 

                                                                                                            ШАНОВНІ  МЕШКАНЦІ! 

У зв’язку з тим що з 2009 року тариф по утриманню житлових  будівель та прибудинкової території  не переглядався   і у зв’язку зі  збільшенням мінімальної 

заробітної платні   на 430 %, збільшенням  ціни на енергоносії  на 375 %,  матеріалів на 426 %, с 01.04.2018р водиться новий тариф по вашому дому . 

№ 

п/

п 

АДРЕСА Діючий 

тариф 

грн./м2 з 

ПДВ 

Новий  

тариф                    

грн/м2           

з ПДВ 

 

Перелік послуг та їх вартість, періодичність  надання послуг 

1 пр. Маяковського 3 0.99 4.91 № 

п/п 

Назва робіт      Вартість 

грн/м2 

без ПДВ 

Періодичність виконування 

1 Прибирання сходових кліток 0.31 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 1.27 5 раз в тиждень 

3  Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.15 2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.07 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.08 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 1.37 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.15 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.02 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

 

0.14 згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання  

0.28 щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.24 щоденно 

 

2 пр. Маяковського 3а 1.44 4.57 1 Прибирання сходових кліток 0.42 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 1.12 5 раз в тиждень 

3  Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.20   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.05 згідно переліку 



5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.05 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 1.17 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.12 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.03 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.15  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.24              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.25 щоденно 

 

3 пр. Маяковського 5 1.03 4.78 1 Прибирання сходових кліток 0.46 1 раз в тиждень  

2  Прибирання прибудинкової території 1.36 5 раз в тиждень  

3  Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.21   2 раза в тиждень  

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.06 згідно переліку 

 

 

 

 

 

 

 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.06 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 1.06 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.14 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.02 1 раз в місяць  

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.11  згідно плана робіт  

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.25                щоденно  

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік  

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.24 щоденно  

 

4 вул.. Правди / 

Л.Жаботинського 39 

1.01 3.95 1 Прибирання сходових кліток 0.38 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 0.94 5 раз в тиждень 

3  Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.19   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.06 згідно переліку 



5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.06 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 1.01 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.14 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.02 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.13  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.22              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.13 щоденно 

 

5 вул. Правди / 

Л.Жаботинського 49 

1.35 5.12 1 Прибирання сходових кліток 0.34 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 1.77 5 раз в тиждень 

3  Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.17   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.07 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.08 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 1.00 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.14 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.03 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.14  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.27              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.25 щоденно 

 

6 бул Центральний 21 0.95 3.78 1 Прибирання сходових кліток 0.30 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 0.87 5 раз в тиждень 

3  Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.26   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.00 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 0.07 згідно переліку 



водопостачання (х/вп) 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 0.97 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.13 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.01 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.12  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.23              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.02 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.17 щоденно 

 

7 вул. Панфіловців / 

М.Гончаренко 11 

1.03 4.09 1 Прибирання сходових кліток 0.47 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 0.67 5 раз в тиждень 

3  Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.14   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.07 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.07 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 1.09 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.18 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.02 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.14  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.30              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.25 щоденно 

 

8 вул. Патріотична 16 2.20 9.83 1 Прибирання сходових кліток 0.15 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 3.59 5 раз в тиждень 

3  Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.05   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.08 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.10 згідно переліку 



6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 3.43 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.32 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.03 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.09  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.18              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.16 щоденно 

 

9 пер Дружний 11 1.46 5.24 1 Прибирання сходових кліток 0.12 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 1.82 5 раз в тиждень 

3  Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.11   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.03 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.04 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 1.27 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.16 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.03 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.14  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.30              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.34 щоденно 

 

10 вул. Рекордна 11 0.93 7.31 1 Прибирання сходових кліток 0.22 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 2.97 5 раз в тиждень 

3  Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.27   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.03 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.03 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 1.60 згідно переліку 



7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.11 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.03 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.16  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.33              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.33 щоденно 

 

11 пр. Металургів 23 1.33 5.04 1 Прибирання сходових кліток 0.21 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 1.43 5 раз в тиждень 

3  Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.20   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.03 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.04 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 1.48 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.10 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.03 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.16  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.24              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.27 щоденно 

 

12 пер Дружний 12 1.57 5.20 1 Прибирання сходових кліток 0.13 1 раз в тиждень 

2 Прибирання прибудинкової території 1.89 5 раз в тиждень 

3 Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.17   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.03 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.04 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 1.28 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.16 згідно переліку 



8 Дератизація і дезинсекція 0.02 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.14  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.29              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.17 щоденно 

 

13 вул. Патріотична 14 1.44 8.89 1 Прибирання сходових кліток 0.16 1 раз в тиждень 

2 Прибирання прибудинкової території 3.60 5 раз в тиждень 

3 Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.26   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.06 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.07 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 2.27 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.29 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.02 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.18  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.18              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

 

0.31 щоденно 

 

14 вул. Патріотична 18 1.58 8.26 1 Прибирання сходових кліток 0.16 1 раз в тиждень 

2 Прибирання прибудинкової території 3.58 5 раз в тиждень 

3 Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.26   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.06 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.07 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 1.77 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.31 згідно переліку 



8 Дератизація і дезинсекція 0.02 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.15  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.18              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.31 щоденно 

 

15 вул. Дивногорська 3 1.08 9.28 1 Прибирання сходових кліток 0.14 1 раз в тиждень 

2 Прибирання прибудинкової території 3.19 5 раз в тиждень 

3 Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.25   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.09 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.11 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 2.84 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.34 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.03 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.17  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.22              щоденно 

11 Затрати на обслуговування  

димовентиляційних каналів 

0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.34 щоденно 

 

     

16 вул. Дивногорська 3а 2.22 10.37 1 Прибирання сходових кліток 0.16 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 3.14 5 раз в тиждень 

3 Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.25   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.09 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.10 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 3.58 згідно переліку 



7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.36 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.03 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.16  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.22              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.54 щоденно 

 

17 вул. Дивногорська 5а 1.06 9.53 1 Прибирання сходових кліток 0.16 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 3.21 5 раз в тиждень 

3 Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.26   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.09 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.11 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 2.86 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.35 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.03 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.17  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.22              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.47 щоденно 

 

18 вул. Дивногорська 7 2.40 9.32 1 Прибирання сходових кліток 0.16 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 3.19 5 раз в тиждень 

3 Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.26   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.09 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.11 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 2.84 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.33 згідно переліку 



8 Дератизація і дезинсекція 0.03 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.17  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.22              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.36 щоденно 

 

19 вул. Дивногорська 7а 2.26 9.56 1 Прибирання сходових кліток 0.15 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 3.22 5 раз в тиждень 

3 Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

 

0.26   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.09 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.11 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 2.87 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.34 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.03 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.15  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.22              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.52 щоденно 

 

20 вул. Возєднання 

України  15 

1.21 8.58 1 Прибирання сходових кліток 0.16 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 3.20 5 раз в тиждень 

3 Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.29   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.07 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.08 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 2.22 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.29 згідно переліку 



8 Дератизація і дезинсекція 0.02 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.18  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.37              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

 

0.26 щоденно 

 

21 вул. Возєднання 

України  17 

2.05 9.32 1 Прибирання сходових кліток 0.16 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 3.20 5 раз в тиждень 

3 Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.25   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.09 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.10 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 2.74 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.29 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.03 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.18  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.43              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.29 щоденно 

 

22 вул. Возєднання 

України 19 

1.25 8.05 1 Прибирання сходових кліток 0.15 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 3.20 5 раз в тиждень 

3 Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.30   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.06 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.07 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 1.81 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.30 згідно переліку 



8 Дератизація і дезинсекція 0.02 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

 

0.18  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.38              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.23 щоденно 

 

23 вул. Шаумяна / 

Гетьманська 3а 

2.03 5.78 1 Прибирання сходових кліток 0.18 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 2.14 5 раз в тиждень 

3 Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.30   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.08 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.10 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 0.75 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.38 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.02 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.18  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.52              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.16 щоденно 

 

24 вул. Союзна / 

Добровольчих 

батальйонів 26 

2.56 8.72 1 Прибирання сходових кліток 0.15 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 4.44 5 раз в тиждень 

3 Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.33   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.00 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.14 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 1.31 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.35 згідно переліку 



8 Дератизація і дезинсекція 0.01 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.19  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.14              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.02 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.19 щоденно 

 

25 вул. Союзна / 

Добровольчих 

батальйонів 28 

2.72 9.13 1 Прибирання сходових кліток 0.15 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 4.80 5 раз в тиждень 

3 Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.33   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.00 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.14 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 1.34 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.35 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.01 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.17  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.14              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.02 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.16 щоденно 

 

26 вул. Союзна / 

Добровольчих 

батальйонів 30 

2.59 8.78 1 Прибирання сходових кліток 0.14 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 

 

4.78 5 раз в тиждень 

3 Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.31   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.00 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.13 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 1.21 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.32 згідно переліку 



8 Дератизація і дезинсекція 0.01 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.17  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.13              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.02 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.10 щоденно 

 

27  вул. Початкова 80 3.08 9.58 1 Прибирання сходових кліток 0.11 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 4.37 5 раз в тиждень 

3 Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.40   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.00 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.10 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 2.04 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.27 згідно переліку 

8 Дератизація і дезинсекція 0.06 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.17  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.17              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.03 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

 

0.26 щоденно 

 

28 пер Текстильний 17а 1.99 9.62 1 Прибирання сходових кліток 0.13 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 4.50 5 раз в тиждень 

3 Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.20   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.00 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.10 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 2.10 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.28 згідно переліку 



8 Дератизація і дезинсекція 0.04 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.18  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

0.28              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.03 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

0.18 щоденно 

 

29 вул. О. Матросова 

23а 

1.41 8.77 1 Прибирання сходових кліток 0.28 1 раз в тиждень 

2  Прибирання прибудинкової території 1.09 5 раз в тиждень 

3 Вивезення та утилізація твердих побутових і 

негабаритних відходів 

0.19   2 раза в тиждень 

4 Обслуговування внутрішніх мереж гарячого 

водопостачання (г/вп) 

0.08 згідно переліку 

5 Обслуговування внутрішніх мереж холодного 

водопостачання (х/вп) 

0.09 згідно переліку 

6 Обслуговування внутрішніх мереж  водовідведення (в/від) 1.04 згідно переліку 

7 Обслуговування внутрішніх мереж опалення (опал) 0.16 згідно переліку 

8 Дератизація і дезінсекція 

 

 

0.29 1 раз в місяць 

9 ПР конструктивних элементів, інженерних систем і 

технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 

благоустрою 

0.17  згідно плана робіт 

10 ТО і ремонт мереж електропостачання і 

електрообладнання 

1.84              щоденно 

11 Затрати на обслуговування димовентиляційних каналів 0.01 1-2 раза в рік 

12 Освітлення місць загального користування та підкачка 

води 

2.07 щоденно 
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