
Про затвердження перел
послуг, якi надаrоться ко
пцприсмством <Iрпiн

Розглянувши поданн
на послугlа у вiдповiднi
пiдвищенtlя якостi ком
групи з перевiрки об
lншl платнl послуги, к
01.06.2011 М869 <Про з
житлово-комунальнi
послуги)), <Про мiсце
Iрпiнськоi MicbKoi ради

ВИРIШИts:

1. Затвердити перелi
хiмiчних та бактерiологi

2. Затвердити п
пiдприемс,гвом "Iрпiн

3. Затвердити платн
0,287 грн. за м3 (з ПДВ).

4. Комунальному пi
IIлатних послуг вiдповiд

5. Ввес,ги в дiю платн
законодавством.

6. Вважати таким, щ
Iрпiнськоi MicbKoi ради
платних послуг, якi нада

7. КонтроJIь за викон
голови, згiдно з розпgдi;

мiський голова l{ytltlиttl
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Сума.грн(зпl(l])
l
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|'|р MlTxa

1 грула ].1 rрупа

фiзичнi сlсоби
( iндивiдуальнi

житловi будинки )

iншi спожиsачi
( пiдпри,:мова, об'екти

пiдпри€мницькоТ дiяльностi та

фiзичнi осо(iи, чlо здiйснюють
будiвництво будиrrкiв 2-х та бiльфе

кварrир) та iншi'

L

Вартiсrь на sидачу довiFки про
вiдсутнiсrь за боргованqстi (

купiвля/ продаж квартйр)l,

без виТзду на n сце 35,00

з виiздом Конт

по8торногФ знl

;;-т
гrя rtоказникiв|

100,00

2

Вартiсгь послуг з технiч ого
t/

ня

1 лiчильнr 65,00 170,00

огляду та опломбувань 2 лiчильнч 80,00

повторноrо опломбува 3 лiчильники 90,00

лiчильникiв sоди 4 лiчильниt<и 100,00

3

Bapтicтb послуг усrаноqки та

опломбчвання механiчrlrоrо

лiчильника холодноi воВи д.ля

мешканцiв TayHxayciB TJ

лvплркгiя ]

лiчильник кла( С 01S мм 575,00 !;75,00

Без

Bap,l

никi

шry|
вар1

Ic]l,i л

фм
эфiв
)ф,i п

ання

чиль-

lлекry
а

lлива

4

BapтicTb послуг

опломбування
чоано]ки та 0|5 2о00.00

Без ан l-|я

{иль-

лекry

а

,lива

Фzо 2000,00

J,Ф25 2000,00 варт

ник€Фзz 2000,00 (0м

автономним живленняц та Ф4о 2000,00 шryt :qiв

вбудованим рааlомоду|ем Фsо 2000,00 варт cli

Ф65 2000,00

Ф 100 2000,00
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Вартiсгь послуr автомаu
вивезенню cToKiB

[ ГА3-3307 та ГАЗ-З309} |""""

м. lрпiнь 255,00 350,00 без )а}:у]

сIi r]]

cli с

)HHrl

iM та

)Ki8
м. Буча,

эмт.ВорзелF,сл ,.гостомель 275,00 з70,00
Jd},
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Вартiсrь послуr на npoM]""*y

мереж

водопоовiд - 1 од
800,00 )ез )4ry{

cli п

фт

l ння

лива,
,KiBканалiзацiя - 1 110,00

,dl.,l

7
Вартiсrь послуr автомаtцини зlл-4з2921 ],25м3

900,00 Без эdrУl анl{я

ливаiлососа на вiдкачку сrокiв мАз_5340 в2 - бм3 1200,00
та ст кls

8

l

|св зсх SlT[ м, STEtt - 1rод 450,00 ьез ання

лива
Bapтlcтb послуг екска8а]ора

JcB JS 175 W 1год 600,00 варт п

9 Вартiсrь послуг автокра мАз - 3579 1год 650,00
Без t

8аот

,r,

п

lнl{я
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Jартiсfь послуr на тимч

зiдключення вiд мереж
,liдключення ix, пiсля ol

rаборгованосri

tcoBe

та

лати

вiдключеннd боI

комунальноrо с(

кни Ki в
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ся BapTicTb

ll технlки
{никi9 приват}l [,о 2000,00зiдключенн1 бо1

]ектору

11

BapтicTb робiт по пiдготфвцi та

видачi технiчних умов н[

пiдключення до мереж

250,00 8000,00будинкiв, якl здi

2021року )

i в {:ксплYатац )до

водопостачання
(мя будинкiв, яl

експлуатацiк) пi(

1000,00 8000,00здаються в

rя 2021 року)

12

Bapтiстb робiт по внесеiню змiн водоп 0стача ння 250,0о :;00,00

технiчнi умови на при€lнання до_.

мереж та подовження тгрмlнy дll водовiдведення 250,00 :i00,00

13 BapтicTb послуr ювання 1,50 1,50
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