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На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 30.07.2012 року № 390 Дніпропетровський 
національний університет залізничного транспорту ім. ак. В.Лазаряна пропонує на розгляд 
обгрунтування причин зміни тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій.  

Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обгрунтованого рівня.  
 

Розрахункові тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій складають (з ПДВ): 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 9 № 10

Прибирання сходових 
клітин

5 разів 
на 

тиждень
0,3517 0,4666 0,3684 0,4739 0,4691 0,4789 0,4212 0,4711 0,4776

Прибирання прибудинкової 
території, прибирання снігу 
в зимовий період

5 разів 
на 

тиждень 1,3571 0,6499 1,2062 0,8715 0,9705 0,9459 1,1540 0,8004 0,5340
Технічне обслуговування 
внутрішньобудинкових 
систем тепло-
водопостачання і 
водовідведення

2 рази на 
місяць

0,2910 0,3364 0,2880 0,3451 0,3265 0,3279 0,2876 0,3570 0,3743

Дератизація
1 раз на 
2 місяці 0,0517 0,0310 0,0422 0,0446 0,0598 0,0598 0,0358 0,0198 0,0268

Дезинсекція
кожного 
місяця 0,0499 0,0299 0,0407 0,0430 0,0576 0,0577 0,0345 0,0191 0,0258

Обслуговування 
димовентиляційних каналів

2 рази на 
рік 0,0227 0,0388 0,0542 0,0805 0,0716 0,0726 0,0635 0,1018 0,1081

Поточний ремонт 
конструктивних елементів, 
інженерних систем і 
технічних пристроїв 
будинків та елементів 
зовнішнього благоустрою

2 рази на 
рік

0,5847 1,1145 0,4719 0,5238 0,6603 0,6667 0,5907 0,4830 0,6323

Витрати з посипання 
призначеної для проходу та 
проїзду частини 
прибудинкової території 
протиожеледними сумішами

2 місяця 
на рік

0,0043 0,0021 0,0038 0,0028 0,0031 0,0030 0,0036 0,0025 0,0017
Освітлення місць загального 
користування постійно 0,1772 0,2346 0,2142 0,2212 0,2119 0,2150 0,2261 0,2009 0,2496
Разом вартість утримання 2,89 2,90 2,69 2,61 2,83 2,83 2,82 2,46 2,43

Будинок
Назва статті

грн./кв.м

Періодич
ність 

надання 
послуги

 
 



Розрахунок тарифів виконано відповідно до Порядку формування тарифів на  
послуги з утримання будинків і сборуд та прибудинкових територій, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869. 

 
Діючі тарифи на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

(Рішення виконкому міської ради від 14.05.2009 № 1141) не покривають в данний час витрат 
університету, перш за все через зростання цін на енергоносій. Також зросли ціни на 
обслуговування, матеріали, необхідні для проведення ремонтних робіт, збільшилась вартість 
послуг, що виконуються спеціалістами підприємства.  

 
Згідно із законодавчими актами університет зобов’язаний підвищувати заробітну 

плату (у діючому тарифі закладений середньорічний розмір мінімальної заробітної плати 643,17 
грн., а на сьогоднішній день – 1218,00 грн.), відсоток збільшення середньорічної мінімальної 
заробітної плати 89,375%. 

 
Динаміка зміни ціни на електроенергію(з ПДВ) 

закладено у розрахунках 
 Показники станом на Відсоток збільшення тарифу до 

затвердженого в 2009 році  01.05.2009р.          01.05.2015р. 
Ціна на електроенергію, 

грн. за 1 кВ/год 0,2436 0,6300 158,62% 

 
    
 

Враховуючи вищевикладене, виникла об’єктивна необхідність змінити тарифи на 
послуги з утримання будинків і сборуд та прибудинкових територій. Зауваження та пропозиції 
приймаються протягом 15 днів з моменту публікації за адресою: 49010 м.Дніпропетровськ, вул. 
Лазаряна, 2 тел.: 776-58-36, 373-15-15 


