смщсски

одЕсью
мIсьm Е".
виконАвчий

горQдскоИ совЕяр

испоіIнитЕrlьный
комитЕт

комIтЕт

р1шЕння

рЕшЕниЕ
№_#_з_L_

г. оде-

зI, 05 d,0I8

гт
Про

встановлеіпm

тарифiв

037484

€

на

постіуm з утримаішя і5удиIуку i
сIюруд та прZібудинково[ територi.L.`

розтатIюваних за а`дресою: м. Одеса.
вуjl.

Канат.ча.

наIliонально.і.
техноjюгjй

114,

для

академi.і.

одесысо.і.

харчовж

Вi,шовiдно до пiдпункту 2 пуш:ту «а>> част1інн ] стапi 28, статтi 52

`3аюнv Укра.i.ни .`.`Про мiсцеве само!3рядування о Уfсра!.нi», стmеГі 7, 3 [ Закс`ну

`.`/I`iіJ`'і.Нzl {tllРi? ЖИТJЮВО-ЮМУIіdjТоh`` НССJ1УПi>), ГіОРЯі-{1`Ч,,Г фОРМ}'ВаН{-Ll ТЭ|)ИфiВ

н{` jі``GJГУГр[ 3 У.Ті.Иt`іання бУд1Ъ;!?

i

спорУд Та прнб?,.ТіШ]КОВо1 тер!ітор:`і.,`

'jатве,пд)ь`еного постановою Каб;.неrгу Мiнiстрiв Укра.!.ни вiд (і|

qервня

2011 і.3с,Iqі № 869, Порядку дов:дення до сііоживачiв iнфорі,іацi[ пр® пере]тiк
жm.лttво-mэмунаjіьшх послу1; струкг:уру цiн/тарифiв, змiну цiн/тарифiв з

обГрунтуванмм .і-і. необхiдIюстi та про враэqгва±]ш вiдповiдно.і. позшi.L.

тфшорiаjт.ьних громад, затвердженого наказом МiНстерства реIiонального
розвиі-ку, буд!вництва та `житлово-комунаjlьного господарства Укра.і`ни
вiд 30 лигшя 20'L2 рокjJ № 300, ро3гшIувши подання Одесько .... наIjiОнапьно.і.

'академi.і. харqових технологi`d щодо ют.аноыежя тарифiв нэ пос,чіг`и з

:rкр"ан-Jtя будішку i сг.ор}д та пр}[будинково.і. територi.і., викоI{o.віmй комiтет
Одесько.і. ьiiськr.t.і. радн

вирн-L-!т`в.
!. Встановити тарнфи iia ііосл}" з утримання будинк.\J i спору,T 'Lпi
іTріiбудтшково.t.
територiТ,
розгашованих
за
адресою:
м
Одеса,
Еу.Iт, Канатна,114, для Одесью`і. напiсінатIьно.і. академiI харчових техноjlогiй
(.подаtться\.
= Одесьв.iii Ещiоlг1lьнiГi акjщемi.1.
т,.1рцфг. 'jа3на'iеlп: у пунЁ1i ! !l`ь11го

харт.овItХ 1`ехн-ljuчогй д|.`т3е-ти
рillт"т+1` до вi,цома пi|пlовilтщи}:
уRра1`ни

додаток

з : вв-аЖат-и~ таТк-йh hі6 втра+ило чинність, рIшення виконавчого

до рiшсн" виконавчого ксtмiтету

Одесько.і. мiсрко.I. ра`ди вiд 24 листоIіада 2016 року Jч-g 377 «Про встансtвjгiенi:;;

тарифiв на пgслу" з утримання будинку i споруд та прибудинково`і` територi.і.,

розташованих за адресою: м. Одеса. вул. Канатна,

3:еБЬіК.0.ЬМ;.СЬ#ади

П4, для Одесько.і

№Lз3

нацiонально.і.'акаjіемi.і.харчовихтехнологiй».

4. Це рiшення набирас чинностj з дня його офiцiйного оприлюднення.
Тарифи на послуги з утримання будинку i споруд та
прибудинково.і. територi.і., розташованих 3а адресою: м. Одеса,

5. Контроль 3а викОнанням цього рiшення покjіас" на 3астугIника
мiською голови Вугеjіьмана П.В.

вул. Канатна, 114, для Одесько.і. нацiОнаjіьно.і. академi.і. харчових технологiй

Структура тарифу

ПерiОдичність

(найменування послуг (робiт)

надання послуг

Розмiр тарифу
за ] кв.м, на мLсяць.грн(зпдв)

ЩодеLіно заграфiком

0,468

ЩОденно 3а

11,50 на I -го мешканця

графiком

понад суми тарифу

Щоденно 3а

2,702

Ng

Мiський голова

Г. Труханов

з/п

L Прибирання сходових ктііток
2.

Керуюча справами

О. Оііiщенко
3.

ВИВе3еННЯ ПОбУі`ови х ВідХОдіВ

Прибирання прибудинково'і`

графiком

територi`,`

Поливання дворi8, клумб ;
4.

газонiв

5.

Освiтлення мiсць загальною

Jцо,l,...lт`,_`

користування i пiдвалiв та

,

спекотну погодуУВеСНЯНО-JliТНiйпер',Од

0. l 04

Постiйно

0,559

пiдкачування води
'

6.

Прибирання і вивезення снігу.

посипання частини
приоудинковоі

За необхiдност.і
у 3ИмОВИй ПеРiОд

0,004

територi.і., призначено.і. дття прох

оду та
про.і.зду, протиожеледними

сумiшами
з,837

Всього

Керуюча сііравами

ёсf

Q. Он.іщенко

