
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від „01 ” червня 2016 року № \91~-Л

м. Переяслав-Хмельницький

Про затвердження калькуляції вартості 
виконання робіт комунальним підприємством 
«Виробниче управління житлово -  комунального 
господарства» Переяслав -  Хмельницької 
міської ради Київської області»

Розглянувши звернення начальника комунального підприємства «Виробниче 
управління житлово-комунального господарства» Переяслав -  Хмельницької 
міської ради Київської області» від 11.05.2016 № 198, керуючись статтею 28 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.12 ч.І ст. 7 Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити калькуляції вартості виконання робіт комунальним підприємством 

«Виробниче управління житлово-комунального господарства» Переяслав -  
Хмельницької міської ради Київської області», згідно додатку № 1.

2. КП «Виробниче управління житлово -  комунального господарства» 
Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області» забезпечити якість 
та повноту надання робіт, які зазначені у додатку № 1.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови Карнауха Г.М.

Міський голова Т.В.Костін



Додаток № 1 до рішення виконкому 
від 01 червня 2016 року № 197 - 11

РЕЄСТР ВАРТОСТІ РОБІТ КП «ВУЖКГ»

>№
п/п

Назва виконаних робіт Вартість, грн..

1. Видача погодження на відключення від ц/о 492,43
2. Перевірка ДВК для населення 55,00
3. Виготовлення контейнеру для сміття 1773,55
4. Орендне використання контейнеру для побутового сміття в місяць 52,31
5. Відключення від системи холодного та гарячого водопостачання 81,26
6. Вартість години роботи трактора Т-16 87,22
7. Вартість години роботи трактора МТЗ - 82 136,96
8. Вартість роботи автовишки ЗІЛ -  130 для населення за 1 годину:

з паливом 367,27 К
без палива 125,90

9. Встановлення лічильника для води 55,73
10. Вартість роботи автомобіля ГАЗ 2705 СПГ 65 за годину:

з паливом 70,79
без палива 36,00

11. Вартість газозварювальних робіт в квартирах ( 1 врізка 015-032) 336,75
12. Демонтаж радіатора опалення 3 від’єднанням від трубопроводу 

центрального опалення
79,44

13. Виготовлення решітки для витирання ніг 257,15
14. Прибирання сходинкових кліток 0,40
15. Ксерокс 1 арк. 0,80
16. Заміна лічильника холодної (гарячої) води 58,74*
17. Вартість прочищення 1 м внутрішньої коналізації 18,00
18. Вартість прочищення 1 м дворової каналізації 53,00
19. Вартість робіт на встановлення санітарно-технічних приладів:

- установлення унітазу з приєднаним бачком 199,00
- установка змішувачів 51,00
- установка мийок на одне відділення 127,00
- установка бойлера 1025,00
- заміна сифонів 235,00
- заміна змішувачів з душем 83,00
- заміна вентилів 34,00
- заміна раковини 96,00
Заміна ванн 303,00

20. Вартість електромонтажних робіт:
- установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці 12,00
- установлення штепсельної розетки 12,00
- монтаж світильників (люстр) 125,00
- установка витяжки 56,00

......... •- установлення ДЗВОНИКІВ е.'іектршщйх • лоі О0Лал/^а>\ 36,00

Керуюча справами виконкому


