
Інформація КП «Власівські мережі» для споживачів смт Власівка  

про наміри здійснити зміну тарифів  

на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій  

(в частині вартості технічного обслуговування ліфтів) 

(у відповідності до вимог Порядку доведення до споживачів інформації про перелік 

житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з 

обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних 

громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України 30.07.2012 р. № 390.) 

     

№ 

з/п 

Вулиця, № 

будинку, 

Розмір діючого тарифу, 

грн./кв.м. 

Відсоток 

відшкодування 

затвердженим 

тарифом 

собівартості 

Дата, коли тариф 

востаннє 

переглядався 

Загальний розмір тарифу 

(з ПДВ), грн./кв.м. 

Відсоток 

підвищення 

тарифу, % 

1 Висоцького,  

4,  

з ліфтами 

(3-10 

поверхи) 

2,72 ( в т.ч. 

технічне 

обслуговування 

ліфтів 0,38) 85,5 

16 грудня 

2016 р. 

3,18 ( в т.ч. 

технічне 

обслуговування 

ліфтів 0,84) 

16,9 

2 Східна,  5,  

з ліфтами 

(2-9 

поверхи) 

2,70 ( в т.ч. 

технічне 

обслуговування 

ліфтів 0,38) 86,8 

16 грудня 

2016 р. 

3,11 ( в т.ч. 

технічне 

обслуговування 

ліфтів 0,78) 15,2 

 

Перелік послуг, що входять до складу послуги з утримання будинків та прибудинкових 

територій, періодичність та строки їх надання: 

1.  вивезення та утилізація твердих побутових і негабаритних відходів - 5 днів на 

тиждень (понеділок-п’ятниця)  по смт. Власівка, 

2.  прибирання прибудинкової території - щоденно, окрім неділі, 

3.  дератизація (обробка або розкладення отрутохімікатів у підвальних приміщеннях, 

технічних підпіллях) - 1 раз на рік, 

4.  дезінсекція (обробка хімічним розчином підвальних приміщень, технічних підпіль) - 1 

раз на рік, 

5.  освітлення місць загального користування: зовнішній огляд електрообладнання з 

вибірковою перевіркою та ревізією контактних з’єднань та стану проводів у 

з’єднувальних коробках та щитах (до квартирних електролічильників) – по мірі 

необхідності; пошук місць ушкоджень електромереж (крім квартирних) та їх усунення 

– при ушкодженні; ревізія і дрібний ремонт групових розподілювальних та запобіжних 

щитків і перехідних коробок, заміна перегорілих лампочок у місцях загального 

користування – 4 рази в рік, 

6.  обслуговування димовентиляційних каналів – 1 раз на рік, 

7.  підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період: ремонт 

віконних коробок,плетіння на сходових клітинах і фурнітури;  стекління віконних і 

дверних плетінь у під’їздах житлових будинків, ремонт дверних коробок, дверних 



 полотнин вхідних дверей і фурнітури – при ушкодженні, але не рідше ніж 1 раз на 

3 роки, 1 раз на рік при ушкодженні; закриття продухів у підвалах - 1 раз на рік; 

придбання посипочних матеріалів – по мірі необхідності. 

8.  поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв 

будинку: очищення дахів та покрівель від сміття – по мірі необхідності; закріплення 

окремих сталевих та шиферних листів на спусках – при порушенні кріплення та 

сповзанні; усунення течі - дрібний ремонт м’якої покрівлі у місцях протікання – у 

випадку протікання; перевірка кріплення водостічних труб, колін, воронок, жолобів – 

1 раз на рік; прочищення зливових водостоків від сміття – 1 раз на рік; дрібний ремонт 

оголовків димо-вентканалів (укріплення та заміна окремих цеглин цегляної кладки) – у 

разі руйнування; підтримуючий ремонт сходових кліток – 1 раз на 5 років; розшивання 

тріщин та забивання нещільностей, а також вибоїн козирків і ганків під’їздів 

цементним розчином – у разі їх ушкодження, 

9.   енергопостачання ліфтів: електроенергія для роботи електродвигунів ліфтів - 

постійно, 

10. технічне обслуговування ліфтів: перевірка роботи та технічного стану ліфтів і 

систем, виконання ремонтів та забезпечення безперебійної і безпечної роботи ліфтів – 

виконується згідно з укладеними договорами на технічне обслуговування із 

сторонніми організаціями. 

11. ремонт обладнання господарських майданчиків: періодичні технічні огляди 

обладнання спортивних, дитячих, господарських майданчиків – 2 рази на рік; дрібний 

ремонт лавок біля під’їздів, заміна місцями інших дерев’яних конструкцій – по мірі 

необхідності; фарбування обладнання спортивних, дитячих і господарських 

майданчиків, в тому числі лав, турніків, інших елементів благоустрою прибудинкової 

території – 1 раз на рік. 

     Причини перегляду тарифів: підвищення вартості технічного обслуговування ліфтів 

спеціалізованою організацією ПП «Олександріяліфт», а саме підвищення заробітної 

плати, збільшення матеріальних витрат в зв’язку з підвищенням цін. 

 

      Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань 

приймаються протягом 15 днів з дня опублікування даного оголошення за адресою: 

27552, смт . Власівка м. Світловодська, вул. Лівобережна, 9. 


