
                                                                                           
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

10 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 26 червня 2018 року             № 10-41 

м.Кам’янка 

 

Про встановлення коефіцієнту 

орендної ставки за договором найму 

соціального житла  

 

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та взявши до уваги протокольне рішення громадської комісії з 

житлових питань виконкому, міська рада  

 

                                          В И Р І Ш И ЛА: 

 

  1. Встановити коефіцієнт орендної ставки вартості найму соціального житла 

5 %  відповідно до розрахунку за найм соціального житла придбаного для дітей 

сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування (додаток 1). 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

соціально-гуманітарних питань, культури та спорту. 

 

  Міський голова                                                                           В.І. Тірон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Додаток 1 

до рішення сесії Кам’янської міської ради 

від  26.06.2018  року №  10-41 

                                   

РОЗРАХУНОК 

плати за найм житла 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. № 

155 «Про затвердження Порядку розрахунку плати за соціальне житло» плата 

за найм житла обчислюється виходячи з балансової вартості житлового 

будинку певної групи капітальності з урахуванням строку служби цього 

будинку за формулою 

Пн = Б : С : 12 міс. : Sзп * S * К1, 

де Пн – плата за наймання соціального житла; 

Б – балансова вартість житлового будинку; 

С – строк служби житлового будинку; 

Sзп – загальна площа будинку житлового фонду соціального 

призначення; 

S – загальна площа приміщення, зайнятого наймачем та членами його 

сім’ї; 

К1 – коефіцієнт споживчої якості квартири (будинку). 

Вулиця Ярослава Мудрого (Горького), 1А кв. 30 

Балансова вартість будинку, грн. 14 436 053,92 

Строк служби житлового будинку, років 60 

Місяців 12 

Загальна площа будинку, м2 1796,9 

Загальна площа квартири, м2 62,9 

Коефіцієнт якості квартири 1,1 

Пн = 14436053,92:60:12:1796,9*62,9*1,1 = 768,35 

Плата за найм житла, грн. м2/міс 768,35 

Коефіцієнт споживчої якості квартири (будинку) вул.. Ярослава Мудрого, 1А 

                        Кя = 1 + К1 + К2 + К3 + К4, 

К1 = для територій, розташованих на окраїні, або районів з 

незручним транспортним зв'язком з центром міста 

                        К1 = -(0,1 - 0,2); 

К2 = для територій, де рівень шуму,  загазованість  та  інші  види 

забруднення відповідають нормативним вимогам, 

                             К2 = 0,0; 

К3 = для будинків з кам'яними стінами з цегли та керамічних 

блоків 



                        К3 = +(0,5 - 1,0); 

К4 = при наявності в будинку усіх видів благоустрою 

                              К4 = 0; 

Кя = 1-0,2-0,2+0,5+0 =1,1  

Вартість найму соціального житла становить 768,35 грн./міс. 

Вулиця Пушкіна, 39 кв. 10 

Балансова вартість будинку 652 346,19 

Строк служби житлового будинку 60 

Місяців 12 

Загальна площа будинку 2436,9 

Загальна площа квартири 45,3 

Коефіцієнт якості квартири 2,5 

Пн = 652346,19:60:12:2436,9*45,3*2,5 = 42,11 

Плата за найм житла, грн. м2/міс 42,11 

Коефіцієнт споживчої якості квартири (будинку) вул.. Пушкіна, 39 

                        Кя = 1 + К1 + К2 + К3 + К4, 

К1 =     для центральних районів населеного пункту 

                        К1 = +(1,0 - 1,5); 

К2 = для територій, де рівень шуму,  загазованість  та  інші  види 

забруднення відповідають нормативним вимогам, 

                             К2 = 0,0; 

К3 = для будинків з кам'яними стінами з цегли та керамічних 

блоків 

                        К3 = +(0,5 - 1,0); 

К4 =     при наявності в будинку усіх видів благоустрою 

                              К4 = 0; 

Кя = 1+1,0+0,0+0,5+0,0 = 2,5 

Вартість найму соціального житла становить 42,11 грн./міс. 

 

РОЗРАХУНОК  

вартості найму соціального житла із застосуванням понижуючого 

коефіцієнта 

1) Вулиця Ярослава Мудрого (Горького), 1А кв. 30:  



768,35 грн./міс * 5% = 38,42 грн./міс 

2) Вулиця Пушкіна, 39 кв. 10:  

42,11 грн./міс * 5% = 2,11 грн./міс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


