
 
 

 
 

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

   від «___» ____________ 2019 року     № ____________ 

 

м.Переяслав-Хмельницький 

 
Про затвердження переліку платних послуг,  

що надаються комунальним підприємством 

Переяслав-Хмельницьке виробниче управління  

комунального господарства 

 

Розглянувши звернення начальника комунального підприємства Переяслав-

Хмельницьке виробниче управління комунального господарства Гриценка А.М. від 

06.06.2019 № 237, на підставі Статуту комунального підприємства Переяслав-

Хмельницьке ВУКГ, затвердженого рішенням міської ради від 06.04.2017 № 123-33-

VII, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити перелік платних послуг, що надаються комунальним підприємством 

Переяслав-Хмельницьке виробниче управління комунального господарства, згідно з 

додатком № 1. 

2. Комунальному підприємству Переяслав-Хмельницьке виробниче управління 

комунального господарства забезпечити якість та повноту надання робіт, які зазначені 

у додатку № 1. 

3. Відповідальність за розрахунок калькуляції вартості виконання робіт та 

додержання правильності застосування переліку платних послуг для населення 

покласти на начальника комунального підприємства Переяслав-Хмельницьке 

виробниче управління комунального господарства Гриценка А.М. 

4. Відділу інформації та комп`ютерного забезпечення виконавчого комітету 

Переяслав-Хмельницької міської ради розмістити дане рішення у розділі «Тарифи» на 

офіційному сайті міста. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Слюсаря О.М. 

 

Міський голова                                                                                    Т.В. Костін 
Слюсар О.М.                                                                                                                                                                                           Гребенщикова О.Ю. 

 

Гайдак В.Г.                                                                                                                                                                                              Медведенко Н.І.. 
 

                                                                                                                                                                                                                  Галенко І.В. 
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                                                                                         Додаток до рішення виконкому 

                                                        №__________від_______________ 
 

                                                                                                                                                                                          

РЕЄСТР ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ 

КП ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВУКГ 
 

№ 

п/

п 

Назва виконаних послуг Вартість,  

грн. 

1 Вартість години роботи екскаватора ЕО-2621:  

 -для населення ( з пальним) 466,79 

 -для населення ( без пального) 165,76 

 -для бюджетних організацій ( з пальним) 509,23 

 -для бюджетних організацій ( без пального) 180,82 

 -для госпрозрахункових організацій ( з пальним) 594,10 

 -для госпрозрахункових організацій ( без пального) 210,96 

2 Вартість години роботи екскаватора ЕО-2628:  

 -для населення ( з пальним) 438,61 

 -для населення ( без пального) 157,16 

 -для бюджетних організацій ( з пальним) 478,49 

 -для бюджетних організацій ( без пального) 171,44 

 -для госпрозрахункових організацій ( з пальним) 558,23 

 -для госпрозрахункових організацій ( без пального) 200,02 

3 Вартість години роботи екскаватора ЕО-3326:  

 -для населення ( з пальним) 659,05 

 -для населення ( без пального) 211,93 

 -для бюджетних організацій ( з пальним) 718,97 

 -для бюджетних організацій ( без пального) 231,19 

 -для госпрозрахункових організацій ( з пальним) 838,79 

 -для госпрозрахункових організацій ( без пального) 269,72 

4 Вартість години роботи автокрана ЗІЛ-133 ГЯ:  

 -для населення ( з пальним) 825,40 

 -для населення ( без пального) 339,12 

 -для бюджетних організацій ( з пальним) 900,43 

 -для бюджетних організацій ( без пального) 369,95 

 -для госпрозрахункових організацій ( з пальним) 1050,50 

 -для госпрозрахункових організацій ( без пального) 431,61 

5 Вартість години роботи бригади по зрізанню дерев з 

використанням автовишки: 

 

 -для населення ( з пальним) 1588,24 

 -для населення ( без пального) 734,89 

 -для бюджетних організацій ( з пальним) 1732,62 

 -для бюджетних організацій ( без пального) 801,71 

 -для госпрозрахункових організацій ( з пальним) 2021,39 
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 -для госпрозрахункових організацій ( без пального) 935,33 

6 Вартість години роботи бригади по зрізанню дерев без 

використання автовишки: 

 

 -для населення ( з пальним) 1061,48 

 -для населення ( без пального) 669,39 

 -для бюджетних організацій ( з пальним) 1157,98 

 -для бюджетних організацій ( без пального) 730,24 

 -для госпрозрахункових організацій ( з пальним) 1350,97 

 -для госпрозрахункових організацій ( без пального) 851,94 

7 Вартість години роботи автовишки ЗІЛ-130:  

 -для населення ( з пальним) 621,60 

 -для населення ( без пального) 160,36 

 -для бюджетних організацій ( з пальним) 678,11 

 -для бюджетних організацій ( без пального) 174,94 

 -для госпрозрахункових організацій ( з пальним) 791,12 

 -для госпрозрахункових організацій ( без пального) 204,08 

8 Вартість години роботи автогрейдера ДЗ-180:  

 -для населення ( з пальним) 628,64 

 -для населення ( без пального) 217,14 

 -для бюджетних організацій ( з пальним) 685,79 

 -для бюджетних організацій ( без пального) 236,88 

 -для госпрозрахункових організацій ( з пальним) 800,09 

 -для госпрозрахункових організацій ( без пального) 276,36 

9 Вартість години роботи трактора МТЗ -80 (311-11 КА):  

 -для населення ( з пальним 462,36 

 -для населення ( без пального) 148,28 

 -для бюджетних організацій ( з пальним) 504,38 

 -для бюджетних організацій ( без пального) 161,76 

 -для госпрозрахункових організацій ( з пальним) 588,46 

 -для госпрозрахункових організацій ( без пального) 188,71 

10 Вартість години роботи трактора МТЗ 320.4 (підмітання 

щіткою): 

 

 -для населення ( з пальним) 190,43 

 -для населення ( без пального) 129,92 

 -для бюджетних організацій ( з пальним) 207,73 

 -для бюджетних організацій ( без пального) 141,74 

 -для госпрозрахункових організацій ( з пальним) 242,36 

 -для госпрозрахункових організацій ( без пального) 165,36 

11 Вартість години роботи трактора МТЗ 320.4 (прибирання 

снігу): 

 

 -для населення ( з пальним) 242,63 

 -для населення ( без пального) 129,92 

 -для бюджетних організацій ( з пальним) 264,68 

 -для бюджетних організацій ( без пального) 141,74 

 -для госпрозрахункових організацій ( з пальним) 308,80 
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 -для госпрозрахункових організацій ( без пального) 165,36 

 -для госпрозрахункових організацій ( без пального) 100,62 

12 Вартість години роботи автомобіля ЗІЛ-130 (41-25 КХР)   

 -для населення ( з пальним) 280,94 

 -для населення ( без пального) 141,14 

 -для бюджетних організацій ( з пальним) 306,49 

 -для бюджетних організацій ( без пального) 153,98 

 -для госпрозрахункових організацій ( з пальним) 357,57 

 -для госпрозрахункових організацій ( без пального) 179,64 

13 Вартість години роботи представника абонентського 

відділу при відключенні квартири від подачі гарячої води  

 

 -для населення 49,92 

14 Вартість години роботи автомобіля ГАЗ-53 АІ 24-66  

 -для населення ( з пальним) 226,01 

 -для населення ( без пального) 143,69 

 -для бюджетних організацій ( з пальним) 246,55 

 -для бюджетних організацій ( без пального) 156,74 

 -для госпрозрахункових організацій ( з пальним) 287,65 

 -для госпрозрахункових організацій ( без пального) 182,87 

 

 

Керуюча справами виконкому                                                        О.Ю. Гребенщикова 
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