
                                       

 

                                                                                                               
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

 

  Рішення 

 
від     15   січня   2016  р.                        № 14 

м. Знам`янка 

 

Про встановлення скоригованої  

вартості послуги з технічного  

обслуговування одного базового  

ліфта у житлових будинках  

м. Знам’янка 
 

Розглянувши  повторне звернення керівника  ПП “Олександріяліфт”  Тримбача  А.С. за 

результатами проведеної наради щодо зменшення вартості послуги з технічного 

обслуговування ліфтів у м. Знам'янка та  надані  розрахункові  матеріали щодо  

коригування вартості  послуги з  технічного  обслуговування  одного  базового  ліфта  у  

житлових  будинках  м. Знам'янка, пов’язані із приведенням розрахунків складових витрат 

у собівартості послуг до фактичного рівня цін, що затверджені на державному рівні, а 

саме: збільшенням розміру мінімальної заробітної плати  по відношенню до розміру в 

діючому тарифі на 85,2 %, керуючись ст.ст.7, 11, 31, 32 Закону України „Про житлово-

комунальні послуги”, наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України від 09.11.2006 року № 369 „Про затвердження 

Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем 

диспетчеризації”, наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 року №150 ”Про 

затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд”, ст.28 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Встановити для ПП „Олександріяліфт” скориговану вартість послуги з технічного 

обслуговування одного базового ліфта та  вартість  технічного   обслуговування  

ліфта  за  1  кв. м загальної  площі житла  (без  урахування  вартості  електроенергії  

на  роботу  ліфтів) згідно з додатком. 

2. Рекомендувати керівнику ПП „Олександріяліфт” Тримбачу  А.С. протягом місяця  

після прийняття рішення укласти договори на технічне обслуговування ліфтів і 

ліфтового обладнання  з  користувачами  ліфтів. 

3. Редактору  газети  “Знам’янські  вісті” Коленченко  Н.І. оприлюднити дане рішення 

в міській газеті. 

4. Дане рішення набуває чинності через 15 днів з дати  оприлюднення в міській газеті  

“Знам’янські  вісті”. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови. 

 

 

 

Міський голова      С.Філіпенко  

 

 

 



 

                    Додаток 

         до рішення виконавчого 

         комітету 

         від   15    січня 2016 р.№ 14 

 

 

Вартість технічного обслуговування   

одного  ліфта 

 

 

№ 

з/п 

Статті  витрат Витрати, грн./ліфт 

ПП”Олександріяліфт” 

1. Прямі матеріальні витрати 104,85 

2. Прямі витрати на оплату праці 304,47 

3. Інші прямі витрати 66,98 

4. Загальновиробничі та адміністративні витрати 86,85 

5. Загальна собівартість 1 базового ліфта 563,15 

6. Єдиний податок 5% 29,63 

7 Всього вартість з урахуванням єдиного податку  592,78 

8. Коефіцієнти, що 

враховують термін 

експлуатації ліфтів 

15-20 років 0,3 

20-25 років 0,5 

25-30 років 0,8 

більше 30 років 1,5 

9.  Коефіцієнт, що враховує форму обслуговування 

(повна) 

1,0 

 

 

Скоригована вартість технічного обслуговування ліфта  

 за  1  кв. м  загальної  площі  житла   із застосуванням   коефіцієнтів,   

що  враховують  термін  експлуатації  ліфтів 

 
 

Адреса будинку Вартість за 1 кв. м загальної площі  

вул. Луначарського, 34 п.4 0,66 

вул. Луначарського,34 п.1,2,3 0,92 

вул.Трудова,7 п.1,3 0,57 

вул. Трудова,7 п.2 0,50 

вул. Матросова,28 п.1,4 0,77 

вул. Матросова,28 п.2,3 0,67 

вул.Фрунзе,122А 0,49 

вул. Фрунзе,122 п.1,2 0,68 

вул. Фрунзе,122 п.3 0,53 

вул. Фрунзе,122 п.4 0,57 

вул. Фрунзе,122 п.5 0,65 

вул. Фрунзе,91 п.1,3 0,80 

вул. Фрунзе, 91 п.2 0,68 

вул. Калініна, 109 п.1,2,3,5 0,55 

вул. Калініна, 109 п.4 0,54 

 

  

 

 

 


