
                                                                                                                                                     

                                                                   УКРАЇНА   
                                             ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                                      
                                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                        РІШЕННЯ 
 
 15 серпня 2012 р.                                                                                                          № 1277 

Про внесення доповнень до рішення  
виконавчого комітету міської ради від  
28.09.2011р. № 1603 «Про встановлення  
тарифів на послуги з утримання будинків і  
споруд та прибудинкових територій і на  
інші житлово-комунальні послуги» 

 
Розглянувши подані ГТОВ «Мрія», ПП «Східний масив», СК «Агроресурси» та ПП «Сонячне» 
матеріали, що розроблені на основі «Порядку формування тарифів на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій», який затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування 
тарифів на житлово-комунальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 
20.05.2009р. № 529 «Про затвердження Типового договору про надання послуг з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій», з метою приведення тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у відповідність до економічно 
обґрунтованих витрат на їх виробництво, поліпшення якості цих послуг та керуючись ст. 7 
Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 ВИРІШИВ: 

1.Доповнити п. 2 рішення виконавчого комітету міської ради від 28.09.2011р. № 1603 
«Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій і на інші житлово-комунальні послуги» додатком №23 (додається). 

2.Доповнити п.5 розділу2 додатку 15 рішення виконавчого комітету міської ради від 
28.09.2011р. № 1603 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій і на інші житлово-комунальні послуги» даними згідно додатку № 2 
(додається) 

3.Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування в засобах 
масової інформації. 

4.Відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації міської ради 
опублікувати дане рішення в засобах масової інформації. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради В.В. Стемковського. 
 

Міський голова            С.В.Надал 
 
Заступник міського голови – 
керуючий справами                                    О.І.Степанюк   



Додаток №1 
до рішення виконавчого комітету  
міської ради 
від 08.08. 2012р. № 1277 

 
 
Додаток №22 
до рішення виконавчого комітету  
міської ради 
від 28.09. 2011р. № 1603 

 
 
 

Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій без податків 
 

 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови – 
керуючий справами        О.І.Степанюк  
 

№ 
п/п 

Адреса будинку 

Тариф на місяць за 1 
м. кв. загальної площі 
житлових приміщень, 

грн. 

Тариф на місяць за 
1 м. кв. загальної 

площі нежитлових 
приміщень, грн. 

 ГТОВ «Мрія»   

1 вул. Гайова, 6 0,80 - 

 ПП «Східний масив»   

1 вул. Глиняна, 9 1,33 1,04 

2 вул. Весела, 48 1,21 0,94 

3 вул. І. Пулюя, 23 1,53 0,84 

4 вул. Генерала Ю. Тютюнника, 12 1,64 0,92 

 СК «Агроресурси»   

1 вул. Лучаківського, 6 1,32 - 

 ПП «Сонячне»   

1 вул.  Академіка Корольова, 6 1,53 -  


