
Тарифи №1  
на послуги з програмування перепусток та цін на пластикові перепустки 

для клієнтів, з якими укладено договір про надання послуг № Х від 29 вересня 2017 р. 
(діють з 01 жовтня 2017 р.) 

 
№ Найменування разової послуги Ціна разової 

послуги/одиниці товару***  
Строк надання 
разової послуги * 

1. Організація програмування 
перепусток (до трьох одиниць) 

378,80 грн. 3 (три) робочі дні 

2. Організація повторного 
програмування перепустки (1 шт) 

49,86 грн 3 (три) робочі 
дні* 

3. Пластикова перепустка (1 одиниця). 94,70 грн/одиниця** 10 (десять) 
робочих днів 

 
* з дати надходження 100 % вартості послуги на поточний рахунок Товариства, але не раніше 
дати погодження заяви Абонента Товариством, та за умови надання Абонентом усієї необхідної 
для надання послуги інформації (зокрема, номерів телефонів, за якими здійснюватиметься 
програмування перепусток).  
**стягується додатково, за заявою Абонента, не включено у вартість послуг «організація 
програмування перепусток» та «організація повторного програмування перепустки». 
*** ціну вказано без врахування коефіцієнту на покриття витрат зі сплати єдиного податку в 
розмірі 0,053 згідно умов Договору про надання послуг № Х від 29 вересня 2017 р. 

 
 



 

Тарифи №2  
на послуги з організації скошування трави та організації скошування чагарника 

для клієнтів, з якими укладено договір про надання послуг № Х від 29 вересня 2017 р., або 
замовниками, з якими не укладено відповідний договір, що діють з 01 жовтня 2017 р. 

(діють з 01 жовтня 2017 р.) 
 

№ Найменування разової послуги Тариф грн за 1 ар 
1. Організація скошування трави 56,98 грн * 
2. Організація скошування чагарника 80,72 грн * 
 
* Тариф вказано без врахування коефіцієнту на покриття витрат зі сплати єдиного податку в 
розмірі 0,053 згідно умов Договору про надання послуг № Х від 29 вересня 2017 р. 
 
 
 



 

Тарифи №3  
на послуги «організація вивезення побутового сміття» та «організація збирання пакетів» 

для клієнтів, з якими укладено договір про надання послуг № Х від 29 вересня 2017 р. 
(вступили в дію з 01 листопада 2017 р.) 

 
№ Найменування разової 

послуги 
Ціна разової 
послуги***  

Строк надання разової послуги * 

1. Організація збирання 
пакетів 

21,63 до кінця календарного місяця з дати оплати 
клієнтом рахунку Товариства, якщо інший 
період не узгоджений сторонами 

 
*** ціну вказано без врахування коефіцієнту на покриття витрат зі сплати єдиного податку в 
розмірі 0,053 згідно умов Договору про надання послуг № Х від 29 вересня 2017 р. 
 
 

 
 
 


