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В IДПОВ IДЬ НА IНФОРМА ЦIЙПJУЙ ЗАПИТ

У ,Щепартаментi економiки та iнвестицiй на виконання доручення
виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoT державноi
адмiнiстрацii), опрацьовано ваш iнформацiйний запит та, в межах компетенцiТ,
повiдомляемо наступне.

Законом Украiни <Про житлово-комун€Lльнi послуги)) визначено, що
тарифи на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй

органами мiсцевого
самоврядування на пiдставi розрахункiв економiчно обrрунтованих планових
(нормативних) витрат, виконаних суб'сктами господарювання - виконавцями
послуг.

Порядок формування тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд
та прибудинкових територiй затверджений постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд 01.06.201 1 J\b 869.

Попереднi тарифи на послуги з утримання булинкiв i споруд та
прибулинкових територiй длябудинку за адресою вул. Петра Калнишевського
(колишня назва Михайла Майорова), 7 для ТОВ (УПРАВ-ДОМ>
встановлювапись розпорядженням виконавчого органу КиТвськоi мiськоi ради
(КиiвськоI MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд I1.07 .2012 М 1 191 .

зареестрованим в Головному управлiннi юстицiТ у MicTi Киевi З0.07.2012 за
Jф 53/970, заlrежно вiд TepMiHiB оплати споживачами, в розмiрi:
- З,69 грн (з ПДВ) за 1 кв. м заг€шьноi площi квартири, в разi оплати пiсля 20
числа мiсяця, що настае за розрахунковим;



- 3,48 грн (з ПДВ) за 1 кв. м заг€шьноi площi квартири, в разi оплати не пiзнiше
20 числа мiсяця, що настас за розрахунковим;

На сьогоднi, тарифи на послуги з утримання будинкiв i споруд та
прибудинкових територiй для зазначеного булинку встановлено

розпорядженням виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi
мiськоi державноi адмiнiстрацii) вiд 03.04.20t7 J\Ъ 386, зареестрованим в
Головному територiальному управлiннi юстицii у MicTi Кисвi 20.04.20|7 за
Nр 77l|669 в розмiрi 6,05 грн (з ПЩВ) за 1 кв. м заг€Lльноi площi квартири.

Порядком формування тарифiв на послуги з утримання булинкiв i
споруд та прибулинкових територiй передбачений механiзм коригування
тарифiв у разi коли, протягом строку дiI тарифiв змiнюються ставки податкiв i
зборiв (обов'язкових платежiв), piBeHb заробiтноi плати у виконавця
вiдповiдно до законодавства, цiни (тарифи) на пzlпивно-енергетичнi та
матерiальнi ресурси. У разi здiйснення коригування тарифiв виконавцi послуг,
вiдповiдно до законодавства, надають розрахунки тарифiв до органу мiсцевого
самоврядування для встановлення тарифiв на новому piBHi.

Для зазначеного булинку тариф на послуги у розмiрi 4,З5 грн

розпорядженнями виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) не затверджувався.

Одночасно iнформуемо, що функцii iз здiйснення державного контролю
(нагляду) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та

застосування державних регульованих цiн наданi Головному управлiнню
!ержпродспоживслужби в м. Киевi до якого Ви можете звернутися.
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