
                                                                                                                    

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 22.02.2018 р. № 392 

 м. Вінниця 
 

Про встановлення базової вартості   

платних послуг, які надаються  

міським комунальним підприємством 

«Адміністративно-технічний центр» 

 

Керуючись  підпунктом 2 пункту  «а»  статті 28,  частиною 1 ст.52, частиною 

6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою 

колегії Державного комітету Української РСР у справах будівництва і архітектури 

від 26.06.1991р. №24 «Про базові показники вартості проектно-планувальних та 

інших робіт по наданню платних послуг замовникам в Українській РСР», наказом  

Міністерства регіонального розвитку  та  будівництва України від  24.11.2008р.  

№ 532 «Про затвердження індексу  до розцінок для визначення розміру плати за 

виконання робіт»,  рішенням  виконавчого  комітету  міської ради від 23.04.2015р  

№ 833 «Про  затвердження  порядку та умов надання платних послуг  МКП  

«Адміністративно-технічний центр», положенням затвердженим рішенням  

виконавчого комітету  міської ради від 17.04.2014р. № 950 «Про супровід робіт, 

пов’язаних з порушенням об’єктів благоустрою на території м. Вінниці» та листа 

міського   комунального  підприємства «Адміністративно-технічний центр»  від 

26.12.2017р № 06-1/621, виконавчий комітет міської ради   
  

ВИРІШИВ: 
 

    1. Встановити  базову вартість  платних послуг, які надає міське  комунальне 

підприємство «Адміністративно-технічний центр», згідно   з додатком. 

  2. Департаменту  у справах  засобів  масової інформації  та зв’язків  з 

громадськістю міської ради забезпечити  оприлюднення  даного рішення  в 

засобах масової інформації.  

  3. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення в засобах масової 

інформації.  

  4. З дня запровадження даного рішення визнати  таким, що втратило  чинність 

рішення виконавчого комітету міської ради від 26.03.2015 року №605 «Про  

встановлення вартості платних послуг, які надаються  міським  комунальним 

підприємством  «Адміністративно-технічний центр».  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського 

голови М. Форманюка.  

  

Міський голова                                      С. Моргунов 

 



 

 

 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 22.02.2018 р. № 392 

 

Базова вартість платних послуг,  які надає міське комунальне 

підприємство  «Адміністративно-технічний центр» 

№ 

з/п 

 

Обґрунтування базових 

показників вартості 

(БПВ)* 

 

 

Назва послуг 

Вартість 

без ПДВ, 

грн. 

Вартість 

з ПДВ, 

грн. 

 

1 

55.2.4, 29.1,  65.2,  2.22, 

25.4, 54.4, 17.5, 32.4,  

32.5, 63.16, 32.21. 

Видача довідки  про стан  об’єктів 

(елементів) благоустрою на місці 

виконання робіт. 

764,85 917,82 

 

 

2 

55.2.4, 21.1, 65.2, 2.22, 

25.4,  2.23 
Супровід робіт, пов’язаних з 

тимчасовим порушенням об’єктів   

благоустрою при складуванні 

будівельних матеріалів. 

113,42 136,10 

 

3 

55.2.4, 29.1, 65.2, 2.22, 

54.3, 54.4, 30.8,  25.4,  

54.4, 32.7, 68.4, 63.16, 

32.21 

Супровід робіт, пов’язаних з 

порушення об’єктів   благоустрою 

1542,46 1850,95 

 

4 

55.2.4,  29.1, 65.2, 2.22., 

27.6.1, 63.6, 54.3, 30.8, 

54.4, 32.4, 68.4, 32.5, 

63.16, 32.21 

Видача технічних умов на розробку 

схем комплексного благоустрою 

1121,13 1345,36 

 

 

5 

55.2.4,  29.1, 65.2, 2.22., 

27.6.1, 63.6, 25.4 30.8, 

54.4, 32.4, 68.4, 32.5, 

63.16, 32.21 

Видача технічних умов на 

благоустрій прилеглої території, 

водовідведення зливових та талих 

вод при будівництві,  

реконструкції  та    капремонті   

об'єктів, в т.ч. тимчасових споруд 

1121,13 1345,36 

*Постанова колегії Державного комітету УРСР у справах будівництва і  архітектури 

від  26.06.1991  № 24  "Про  базові показники вартості проектно-планувальних та інших 

робіт по наданню платних послуг замовникам в УРСР", Наказ Міністерства регіонального 

розвитку та будівництва України від 24.11.2008 р. №532  «Про затвердження індексу  до 

розцінок для визначення розміру плати за виконання робіт». 

 

 В.о. керуючого  справами виконкому                                С. Чорнолуцький



 

 

Міське комунальне підприємство «Адміністративно-технічний центр»  

  

Козак Віталій Євгенійович  

  

Начальник МКП «АТЦ»  


