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03   квітня  2018року                                                   №118 
Про погодження  тарифів  на послуги 

з  утримання будинків і споруд та прибудинкових  

територій по житлового фонду 

Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» 
 
 

Розглянувши лист Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» від 06.09.2017р. №08/53 

та надані до нього розрахунки тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, а також  лист від 27.03.2018р. №08/1575  з наданими до 

нього матеріалами, керуючись Порядком формування тарифів на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869,  п.п.2 ст.7 Закону 

України  «Про житлово-комунальні послуги» та на виконання власних 

повноважень, передбачених у п.п.2 п.«а» ст.28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий  комітет  Комсомольської селищної ради  

ВИРІШИВ: 
1. Погодити тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, що надає Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго» для будинків, які 

перебувають у власності та на балансі Зміївської ТЕС, а саме: 

- для будинку №7(11) по вул. Енергетиків в смт. Слобожанське – 2,73грн./м2 (без 

ПДВ) або 3,28грн./м2 (з ПДВ); 

- для будинку №3(16) по вул. Лермонтова в смт. Слобожанське (крім квартир 

першого поверху) – 3,38грн./м2 (без ПДВ)  або  4,06грнр/м2 ( з ПДВ); 

- для квартир першого поверху будинку №3(16) по вул. Лермонтова в смт. 

Слобожанське – 2,20грн./м2 (без ПДВ) або 2,64грн./м2 (з ПДВ); 

- для будинку №8(20) по вул. Лермонтова в смт. Слобожанське (крім квартир 

першого поверху) – 3,94грн./м2 (без ПДВ)  або 4,73грн/м2 (з ПДВ); 

- для квартир першого поверху будинку №8(20) по вул. Лермонтова в смт. 

Слобожанське – 1,46 грн./м2 (без ПДВ) або 1,75грн./м2 (з ПДВ). 

2. Зобов’язати Зміївську ТЕС ПАТ «Центренерго», як виконавця послуг: 

- здійснювати нарахування сум плати за послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій залежно від їх фактичного надання; 

- здійснювати перерахунок розміру плати у разі надання послуг не в повному 

обсязі. 

3. Зобов’язати Зміївську ТЕС ПАТ «Центренерго», як виконавця послуг, довести до 

відома споживачів інформацію щодо зміни тарифів на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій. 

4. Встановити, що тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, зазначені у п.1 даного рішення, вводяться в дію не 

раніше ніж через 15 днів після повідомлення про це споживачів, відповідно до 

норм  чинного законодавства. 

 



 

5.  З дня запровадження в дію тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, зазначених у п.1 даного рішення,  рішення виконкому 

Комсомольської селищної ради від 12.05.2011 р. №85 «Про встановлення тарифів 

на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій (квартирної плати) 

житлового фонду Зміївської ТЕС», визнати таким, що втратило чинність. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

Комсомольського селищного голови Дубнюка М.М. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Комсомольський селищний голова     Д.М.Діхтяр 


