
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від _27.12.2018__№ ___499_ 
            м. Покровськ 

 

Про застосування тарифів на послуги  

з управління багатоквартирним будинком 

 

   

 З метою забезпечення державних соціальних гарантів у сфері житлово-комунального 

обслуговування відповідно до Положення про призначення житлових субсидій, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329), належного санітарно-

гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибирання 

прибудинкових територій житловому фонду, що знаходиться в управлінні ПП «Керуюча 

Компанія «Комфорт», на підставі Постанови Кабінету Міністрів України  від 01.06.2011 року 

«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 

послуги», керуючись ст. 5 Закону України «Про житлово – комунальні послуги»                                 

від 09.11.2017  №2189-VІІІ (зі змінами та доповненнями), статтями 30, 59, 73 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Управителю житлового фонду м. Покровська – ПП «Керуюча Компанія «Комфорт» 

- (Федоров) застосовувати тариф на послуги з управління багатоквартирним будинком, який 

був затверджений  рішенням виконавчого комітету Красноармійської міської ради  від 

20.03.2013 № 87 „Про затвердження побудинкових тарифів на послуги з утримання будинків 

і споруд та при будинкових територій житлового фонду м. Красноармійськ” з 01.01.2019 

року. 

 

2. Управлінню соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької 

області (Бонзюх) року при нарахуванні населенню міста субсидій, пільг, компенсацій 

застосовувати тариф на послуги з управління багатоквартирним будинком, який був 

затверджений  рішенням виконавчого комітету Красноармійської міської ради  від 20.03.2013 

№ 87 „Про затвердження побудинкових тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

при будинкових територій житлового фонду м. Красноармійськ” з 01.01.2019. 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Покровської 

міської ради Донецької області від 30.05.2017 № 143 «Про визначення виконавців (надавачів) 

житлово – комунальних послуг у житловому фонді» зі змінами, внесеними рішенням 

виконавчого комітету міської ради  від 20.12.2017 № 370 з 01.01.2019 року 

 

4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на ПП «Керуюча 

Компанія «Комфорт» (Федоров), контроль – на заступника міського голови Гордієнка Д.В. 

 

 

 

В.о.міського голови         Ю.В.Третяк 


