
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 Р І  Ш Е Н Н Я 
 

31.05.2017 р.                                         Летичів                                              № ___  
  

Про затвердження скоригованих тарифів на  
послуги з утримання будинків, 
споруд та прибудинкових територій 

 

 

Розглянувши звернення Летичівського КГП «Злагода» про затвердження 

скоригованих тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій, в 

зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, з метою відшкодування 

витрат на виробництво даних послуг відповідно до Постанови КМУ № 869 від 

01.06.2011р. “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 

утримання будинків та споруд та прибудинкової території”,  згідно ст. 28 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком селищної ради 

 
В И Р І Ш  И В: 

 1. Затвердити скориговані тарифи на утримання будинків, споруд та 
прибудинкових територій для КГП «Злагода» з урахуванням податку на додану 
вартість згідно додатку 1. 

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню у засобах масової інформації. 
3. Рішення набуває чинності з 20.06.2017 року. 

4. Зобов’язати КГП «Злагода» довести до відома споживачів про 

коригування тарифів на утримання будинків, споруд та прибудинкових 
територій у відповідності до вимог Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» в термін не пізніше як до 05.06.2017 року. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника селищного голови О.Ліщинського. 
 

 

 

Селищний голова                                                                            І.Тисячний         

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 



Додаток 1 

до рішення виконкому 

Летичівської селищної ради 

№ __ від 31.05.2017 р. 

  

Т А Р И Ф И 

        на утримання 1 м
2

 житла для різних категорій будинків  

по Летичівському КГП «Злагода» 

 

 1. 0,52 грн. за м
2
 з ПДВ – для житлових будинків за адресою: 

Соборна (Леніна), 1, 3, 31, 31а, 38, 68/1, 68/2, 68/3 

вул. Кармалюка, 2, 4, 8 
вул. Автопарківська, 4а 
вул. Савіцького Юрія (50-річчя Жовтня), 18, 20, 26, 27, 28, 33, 39, 59, 

80/1, 86, 88, 90, 98 
вул. Осліковського, 4, 4/1, 8 
вул. І.Франка, 24 
вул. 1-го Травня, 1/1 
провул. Шкільний, 4а 
вул. Панасюка, 9, 14а, 19 
вул. Шірпала Леоніда (Белавіна), 7 
вул. Горького, 12 
вул. Радянська, 4 
вул. Свердлова, 5 
вул. Комарова, 19а 

Перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій: 

 вивезення побутових відходів (збирання, перевезення, утилізація); 

 освітлення місць загального користування, підвалів. 

 

2. 0,46 грн. за м
2
 з ПДВ – для житлових будинків за адресою: 

вул. Кармалюка, 34 
вул. Савіцького Юрія (50-річчя Жовтня), 16, 35 
вул. І.Франка, 26 
вул. Автопарківська, 2/1 
вул. Я.Галана, 6 
вул. Терешкової, 7 

Перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій: 

 вивезення побутових відходів (збирання, перевезення, утилізація). 
 

 

 

Заступник селищного голови                                                         О. Ліщинський 

                            


