
 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят восьмої  сесії 

 

22.05.2019 р.                                       Летичів                                               № 2 
 

 
Про затвердження нормативів для одиниці 
створеної потужності об’єкту будівництва 
по Летичівській селищній раді на 2019 рік  
 
 

 Керуючись статтями 26, 31, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 40 Закону України «Про  регулювання містобудівної діяльності», 

статтею 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» та наказ Мінрегіону «Про показники опосередкованої 

вартості спорудження житла за регіонами України» від 06.12.2018 р. № 335 

Летичівська селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Затвердити  нормативи для одиниці створеної потужності об’єкту будівництва 
по Летичівській селищній раді на 2019 рік (додаються).. 

2. Виконання даного рішення покласти на першого заступника селищного голови 

Ліщинського О.В. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (голова комісії Самолюк М.М.)    

 

 

 

 

Селищний голова                                                                І. Тисячний  

 

 

 

 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/126386


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення 68 сесії Летичівської  

селищної  ради від «22».05.2019 р.  

№ 2 
 

 

 

 нормативи для одиниці створеної потужності об’єкту будівництва по Летичівській 

селищній раді на 2019 рік: 

 

№ 

з/п 

Вид 

створеної одиниці потужності 

Одиниця  

потужності 

Вартість 

створення  

одиниці 

потужності, грн. 

1 2 3 4 

  Житлові будинки     

1 Житлові будинки багатоквартирні  1 кв.м 
 
загальної площі квартир 11404,00 

2 
Житлові будинки садибного типу 

загальною площею більше 300 кв.м 
1 кв.м загальної площі будинку 19101,00 

  
 

             Нежитлові будівлі 
  

3 Адміністративні будинки 1 кв.м загальної площі будівлі 21687,00 

  

 11404,00 грн. -  вартість спорудження 1 кв.м  загальної площі квартир багатоквартирних 

житлових будинків (з урахуванням ПДВ), згідно показників опосередкованої вартості 

спорудження житла за регіонами України та затверджених  
наказом Мінрегіону від 06.12.2018 за №335 «Про показники опосередкованої вартості 

спорудження житла за регіонами України») 

 

 19101,00 грн. – вартість будівництва 1 кв.м  загальної площі будинків садибного типу з 

господарськими будівлями (з урахуванням ПДВ), згідно листа Мінрегіону від 17.10.2018 

за 7/15.3/10900-18 «Про індекси зміни вартості станом на 01 жовтня 2018 року»).  

 

 21687,00 грн. – вартість будівництва 1 кв.м  загальної площі адміністративних будинків 

(з урахуванням ПДВ), згідно листа Мінрегіону від 17.10.2018 за 7/15.3/10900-18 «Про індекси 

зміни вартості станом на 01 жовтня 2018 року» .  

 

 В подальшому при розрахунках розміру пайової участі замовників будівництва 

(реконструкції) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

Летичівської селищної ради на момент укладення Договору про пайову участь користуватися 

відповідними показниками опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України 

та відповідною опосередкованою вартістю будівництва об’єктів соціального призначення, 

згідно останньої на той час інформації Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України.          

 

http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/nakaz-vid-06.12.2018-----335.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/nakaz-vid-06.12.2018-----335.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Vihidniy-list_DLRKS1455179__Z3GJ0GEW1.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Vihidniy-list_DLRKS1455179__Z3GJ0GEW1.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Vihidniy-list_DLRKS1455179__Z3GJ0GEW1.pdf

