
                             

Увага! 

Оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Знам'янської міської 

ради про встановлення скоригованої вартості послуги з технічного 

обслуговування одного базового ліфта у житлових будинках м. Знам'янка 
        Коригування тарифу викликано  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 %. З 2010 року вартість послуги не переглядалась, за 

цей час підвищився розмір мінімальної заробітної плати з 744,0 грн. до 1378,0 грн., а також збільшено коефіцієнт 

терміну експлуатації ліфтів., який застосовуються під час розрахунку вартості постуги. 

 

 

                                                                                                               
Україна 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

 

Проект  Рішення 

 
від  листопада  2015  р.                         №  

м. Знам`янка 

 

Про встановлення скоригованої вартості 

послуги з технічного обслуговування  

одного базового ліфта у житлових  

будинках м. Знам’янка 

 

Розглянувши  звернення керівника  ПП “Олександріяліфт”  Тримбача  А.С. 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.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”  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 Заруцького 

А.А. 

Міський голова      І.Крижановський 



 

                                 Додаток 

 

Вартість технічного обслуговування ліфта  

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

що  враховують  термін  експлуатації  ліфтів. 

 

Адреса будинку Вартість за 1 кв. м загальної площі  

вул. Луначарського, 34 п.4 0,71 

вул. Луначарського,34 п.1,2,3 0,99 

вул.Трудова,7 п.1,3 0,61 

вул. Трудова,7 п.2 0,53 

вул. Матросова,28 п.1,4 0,82 

вул. Матросова,28 п.2,3 0,72 

вул.Фрунзе,122А 0,52 

вул. Фрунзе,122 п.1,2 0,72 

вул. Фрунзе,122 п.3 0,57 

вул. Фрунзе,122 п.4 0,61 

вул. Фрунзе,122 п.5 0,70 

вул. Фрунзе,91 п.1,3 0,86 

вул. Фрунзе, 91 п.2 0,73 

вул. Калініна, 109 п.1,2,3,4, 0,59 

 

Секретар  виконкому    Л.Меренкова 

 

 
Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб приймаються до ПП "Олександріяліфт" за адресою : 

м. Олександрія, вул. Леніна,109-А, або за тел. 2-26-52, (05235) 3-50-62, на протязі 14 календарних днів з дня 

оприлюднення проекту рішення. З більш повною інформацією щодо зміни тарифу можна ознайомитись на 

сайті Знам'янської міської ради. 

 

 

 

 

Розрахунок вартості технічного обслуговування ліфтів 2015р. 

 
Розрахунок тарифу ліфти 
2010р. 
  

2010 
затверджений 
тариф 
 

2010 проект 
  
новий тариф 
  
  

Різниця – план до затв. 
тарифу грн. та   
% підвищення 

 Одиниця виміру грн. 
грн.\ 
1 м² 

 

грн. 
грн.\ 1 
м² 

%в 
тарифі 

 

грн. % 

Зароб.плата 39571,4 0,107 106566,74 0,199 49,84 66995,34 269,3 

Нарахування 14055,75 0,038 41049,51 0,076 19,2 26993,76 292,0 

Матеріали 25164,22 0,068 25164,22 0,047 11,77 0 100 

Адмінвитрати 20842,85 0,056 20842,85 0,038 9,75 0 100 

Всього 99634,22 0,270 193623,32 0,362 90,56 93989,1 194,3 

Единий податок 10% (4%) 11070,46 0,030 20169,0 0,037 9,43 9098,54 182,2 

Всього 

110704,6
9 0,300 213792,32 0,400 100,00 103087,63 193,1 

Загальна площа 538545   538545         

Середня площа на  ліфт, кв.м. 1538,7   1538,7         

Тариф (вартість на 1 кв.м.) 0,30   0,40     0,10 133,3 

Кількість ліфтів 20   20      0  100 

Загальна кількість ліфтів 350   350      0  100 

Базова вартість одного ліфта в 
місяць з єд.под. 461,27   639,01     177,74 138,5 

мін з/пл 744   1378     634 185,2 

 

 


