
                                                                                                                                              
У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
від 27 січня 2012 р.№ 36 
м.Нововолинськ 

Про зміни до рішень виконкому від 06.11.2009р.
№362 „Про тарифи на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових 
територій” та від 31.01.2011р. №36
„Про зміни до рішення виконкому від
06.11.2009р. №362 „Про тарифи на послуги з
 утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій”

Відповідно до п.2. ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в  Україні",  п.2  ст.7  Закону України  „Про житлово-комунальні  послуги”, 
рішення  виконавчого  комітету  від  26.01.2012р.  №8  „Про  вартість 
технічного  обслуговування  ліфтів”,  на  підставі  листа житлово-
комунального  об’єднання  від  12.01.2012р. від  №15/01-06,  виконавчий 
комітет Нововолинської міської ради ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до пункту 8 додатку 1 рішення виконавчого комітету 
Нововолинської міської ради від 06.11.2009р. №362 „Про тарифи на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, виклавши його в 
такій редакції:

2.Внести зміни в рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради 
від 31.01.2011р. №36„Про зміни до рішення виконкому від 06.11.2009р. №362 
„Про тарифи на  послуги з  утримання будинків  і  споруд та  прибудинкових 
територій” та від 07.10.2010р.  №330 „Про зміни до рішення виконкому від 
06.11.2009р. №362 „Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій”, а саме:
- в додатку 1 замінити в графі 13 цифру 0,2868 на 0,2330, а в пунктах 45 і 186 в 
графі 14 цифру 1,4279 на 1,3741;

№ 
з/п Назва послуг Вартість послуг на 1 кв.м загальної площі у 

гривнях з ПДВ

8. Технічне 
обслуговування ліфтів 0,2330



- в додатку №3 замінити в графі 10 цифру 0,2868 на 0,2330, а в пунктах 134, 
157, 165, 166, 168, 175,і 182 в графі 11 цифру 1,1477 на 1,0939 і в графі 16 
цифру 1,4279 на 1,3741.
          3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Нововолинської міської ради від 22.12.2010р. №423 „Про зміни до рішення 
виконкому  від  06.11.2009р.  №362„Про  тарифи  на  послуги  з  утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій” та від 07.10.2010р. №330 „Про 
зміни до рішення виконкому від 06.11.2009р. №362„Про тарифи на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”.
          4.  Дане  рішення  набирає  чинності  через  30  днів  після  його 
опублікування в міській газеті „Наше місто”
          5Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  першого 
заступника міського голови, секретаря міської ради Рожелюка В.Д.

Міський голова                                                               В.Б.Сапожніков 
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