
                                                           З В І Т

                     про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території                                                                                                     

                    в складі послуги з управління  багатоквартирними будинками

                      за період з 01 жовтня 2021 року по 31 липня 2022 року (10 місяців)

                 м. Тернопіль,           Бульвар С.Петлюри 1

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території     313059 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території       274663 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                              82450 грн.

№ Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території Використано коштів 

п/п та поточний ремонт спільного майна будинку (далі - витрати) на утримання будинку

та прибуд. території

за період з 01 жовтня 2021р 

по 31 липня 2022 р.

(10 місяців)

1 2 3

1. Перелік робіт (послуг)

1.1. Технічне обслуговувавння внутрішньобудинкових систем:

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого 34490

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів 49850

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 4750

1.5. Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики 

та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових

інженерних систем (у разі їх  наявносты

1.6. Поточний ремонт конструктивних елементів,технічних пристроїв  66130

будинків та елементів зовнішнього упорядження що розміщені

на закріпленій в установленому порядку при.території 

( в т.ч.спортивних,дитячих майданчиків)

1.7. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 40550

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, 

водопостачання, зливової каналізації, електропостачання

1.8. Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та 

димовидалення а також інших 



 внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявн)

1.9. Прибирання  прибудинкової території, прибирання   снігу, 31680

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 43900

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 1420

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 26800

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 299570

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 313303

                                                           З В І Т

                     про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території                                                                                                     

                    в складі послуги з управління  багатоквартирними будинками

                      за період з 01 жовтня 2021 року по 31 липня 2022 року (10 місяців)

                 м. Тернопіль,           бульвар С.Пеплюри 2

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території    199247 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території      177494 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                              40346 грн.

№ Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території Використано коштів 

п/п та поточний ремонт спільного майна будинку (далі - витрати) на утримання будинку

та прибуд. території

за період з 01 жовтня 2021р 

по 31 липня 2022 р.

(10 місяців)

1 2 3

1. Перелік робіт (послуг)

1.1. Технічне обслуговувавння внутрішньобудинкових систем:



     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого 23800

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів 23300

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 2910

1.5. Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики 

та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових

інженерних систем (у разі їх  наявносты

1.6. Поточний ремонт конструктивних елементів,технічних пристроїв  41825

будинків та елементів зовнішнього упорядження що розміщені

на закріпленій в установленому порядку при.території 

( в т.ч.спортивних,дитячих майданчиків)

1.7. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 24045

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, 

водопостачання, зливової каналізації, електропостачання

1.8. Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та 

димовидалення а також інших 

 внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявн)

1.9. Прибирання  прибудинкової території, прибирання   снігу, 28800

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 23950

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 1995

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 20420

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 191045

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 199920

                                                           З В І Т

                     про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території                                                                                                     

                    в складі послуги з управління  багатоквартирними будинками



                      за період з 01 жовтня 2021 року по 31 липня 2022 року (10 місяців)

                 м. Тернопіль,           бульвар С.Петлюри 6 

                             (адреса будинку)

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території    197575 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території      180817 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                              43772 грн.

№ Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території Використано коштів 

п/п та поточний ремонт спільного майна будинку (далі - витрати) на утримання будинку

та прибуд. території

за період з 01 жовтня 2021р 

по 31 липня 2022 р.

(10 місяців)

1 2 3

1. Перелік робіт (послуг)

1.1. Технічне обслуговувавння внутрішньобудинкових систем:

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого 23730

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів 30850

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 2800

1.5. Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики 

та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових

інженерних систем (у разі їх  наявносты

1.6. Поточний ремонт конструктивних елементів,технічних пристроїв  41850

будинків та елементів зовнішнього упорядження що розміщені

на закріпленій в установленому порядку при.території 

( в т.ч.спортивних,дитячих майданчиків)

1.7. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 24260

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, 

водопостачання, зливової каналізації, електропостачання

1.8. Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та 

димовидалення а також інших 

 внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявн)

1.9. Прибирання  прибудинкової території, прибирання   снігу, 23540



посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 25665

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 759

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 23989

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 197443

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 206483

                                                           З В І Т

                     про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території                                                                                                     

                    в складі послуги з управління  багатоквартирними будинками

                      за період з 01 жовтня 2021 року по 31 липня 2022 року (10 місяців)

                 м. Тернопіль,           Вул.Бр.Бойчуків 7 

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території    423933 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території       390290 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                              84476 грн.

№ Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території Використано коштів 

п/п та поточний ремонт спільного майна будинку (далі - витрати) на утримання будинку

та прибуд. території

за період з 01 жовтня 2021р 

по 31 липня 2022 р.

(10 місяців)

1 2 3

1. Перелік робіт (послуг)

1.1. Технічне обслуговувавння внутрішньобудинкових систем:

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого 44795

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів 66610



1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 5800

1.5. Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики 

та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових

інженерних систем (у разі їх  наявносты

1.6. Поточний ремонт конструктивних елементів,технічних пристроїв  88935

будинків та елементів зовнішнього упорядження що розміщені

на закріпленій в установленому порядку при.території 

( в т.ч.спортивних,дитячих майданчиків)

1.7. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 48540

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, 

водопостачання, зливової каналізації, електропостачання

1.8. Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та 

димовидалення а також інших 

 внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявн)

1.9. Прибирання  прибудинкової території, прибирання   снігу, 56240

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 62384

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 1990

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 29350

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 404644

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 424158

                                                           З В І Т

                     про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території                                                                                                     

                    в складі послуги з управління  багатоквартирними будинками

                      за період з 01 жовтня 2021 року по 31 липня 2022 року (10 місяців)

                 м. Тернопіль,           Вул.15 квітня 2



1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території     228623 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території        203284 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                              68397 грн.

№ Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території Використано коштів 

п/п та поточний ремонт спільного майна будинку (далі - витрати) на утримання будинку

та прибуд. території

за період з 01 жовтня 2021р 

по 31 липня 2022 р.

(10 місяців)

1 2 3

1. Перелік робіт (послуг)

1.1. Технічне обслуговувавння внутрішньобудинкових систем:

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого 24450

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів 35000

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 2990

1.5. Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики 7582

та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових

інженерних систем (у разі їх  наявносты

1.6. Поточний ремонт конструктивних елементів,технічних пристроїв  38400

будинків та елементів зовнішнього упорядження що розміщені

на закріпленій в установленому порядку при.території 

( в т.ч.спортивних,дитячих майданчиків)

1.7. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 27110

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, 

водопостачання, зливової каналізації, електропостачання

1.8. Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та 

димовидалення а також інших 

 внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявн)

1.9. Прибирання  прибудинкової території, прибирання   снігу, 27750

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 30830



(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 1250

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 32850

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 228212

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 238376

                                                           З В І Т

                     про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території                                                                                                     

                    в складі послуги з управління  багатоквартирними будинками

                      за період з 01 жовтня 2021 року по 31 липня 2022 року (10 місяців)

                 м. Тернопіль,           Вул.15 квітня 4

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території    287173 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території      268470 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                              46854 грн.

№ Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території Використано коштів 

п/п та поточний ремонт спільного майна будинку (далі - витрати) на утримання будинку

та прибуд. території

за період з 01 жовтня 2021р 

по 31 липня 2022 р.

(10 місяців)

1 2 3

1. Перелік робіт (послуг)

1.1. Технічне обслуговувавння внутрішньобудинкових систем:

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого 31110

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів 49950

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 4310

1.5. Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики 



та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових

інженерних систем (у разі їх  наявносты

1.6. Поточний ремонт конструктивних елементів,технічних пристроїв  55350

будинків та елементів зовнішнього упорядження що розміщені

на закріпленій в установленому порядку при.території 

( в т.ч.спортивних,дитячих майданчиків)

1.7. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 31550

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, 

водопостачання, зливової каналізації, електропостачання

1.8. Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та 

димовидалення а також інших 

 внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявн)

1.9. Прибирання  прибудинкової території, прибирання   снігу, 40550

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 36600

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 1160

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 23450

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 274030

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 287453

                                                           З В І Т

                     про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території                                                                                                     

                    в складі послуги з управління  багатоквартирними будинками

                      за період з 01 жовтня 2021 року по 31 липня 2022 року (10 місяців)

                 м. Тернопіль,           Вул.15 квітня 6

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території     394850 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території        357635 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                              75703 грн.



№ Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території Використано коштів 

п/п та поточний ремонт спільного майна будинку (далі - витрати) на утримання будинку

та прибуд. території

за період з 01 жовтня 2021р 

по 31 липня 2022 р.

(10 місяців)

1 2 3

1. Перелік робіт (послуг)

1.1. Технічне обслуговувавння внутрішньобудинкових систем:

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого 40855

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів 66300

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 5780

1.5. Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики 

та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових

інженерних систем (у разі їх  наявносты

1.6. Поточний ремонт конструктивних елементів,технічних пристроїв  84655

будинків та елементів зовнішнього упорядження що розміщені

на закріпленій в установленому порядку при.території 

( в т.ч.спортивних,дитячих майданчиків)

1.7. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 40880

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, 

водопостачання, зливової каналізації, електропостачання

1.8. Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та 

димовидалення а також інших 

 внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявн)

1.9. Прибирання  прибудинкової території, прибирання   снігу, 51995

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 56970

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 1850

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 27820



 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 377105

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 394987

                                                           З В І Т

                     про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території                                                                                                     

                    в складі послуги з управління  багатоквартирними будинками

                      за період з 01 жовтня 2021 року по 31 липня 2022 року (10 місяців)

                 м. Тернопіль,          вул.15 Квітня 7

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території    501565 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території       449710 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                            137204 грн.

№ Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території Використано коштів 

п/п та поточний ремонт спільного майна будинку (далі - витрати) на утримання будинку

та прибуд. території

за період з 01 жовтня 2021р 

по 31 липня 2022 р.

(10 місяців)

1 2 3

1. Перелік робіт (послуг)

1.1. Технічне обслуговувавння внутрішньобудинкових систем:

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого 53920

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів 83040

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 7230

1.5. Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики 

та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових

інженерних систем (у разі їх  наявносты

1.6. Поточний ремонт конструктивних елементів,технічних пристроїв  103680



будинків та елементів зовнішнього упорядження що розміщені

на закріпленій в установленому порядку при.території 

( в т.ч.спортивних,дитячих майданчиків)

1.7. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 57300

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, 

водопостачання, зливової каналізації, електропостачання

1.8. Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та 

димовидалення а також інших 

 внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявн)

1.9. Прибирання  прибудинкової території, прибирання   снігу, 58400

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 76855

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 2300

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 37125

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 479850

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 502335

                                                           З В І Т

                     про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території                                                                                                     

                    в складі послуги з управління  багатоквартирними будинками

                      за період з 01 жовтня 2021 року по 31 липня 2022 року (10 місяців)

                 м. Тернопіль,           Вул.15 Квітня 8

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території    290555 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території      260032 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                              61610 грн.

№ Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території Використано коштів 

п/п та поточний ремонт спільного майна будинку (далі - витрати) на утримання будинку



та прибуд. території

за період з 01 жовтня 2021р 

по 31 липня 2022 р.

(10 місяців)

1 2 3

1. Перелік робіт (послуг)

1.1. Технічне обслуговувавння внутрішньобудинкових систем:

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого 31600

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів 49200

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 4510

1.5. Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики 

та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових

інженерних систем (у разі їх  наявносты

1.6. Поточний ремонт конструктивних елементів,технічних пристроїв  60275

будинків та елементів зовнішнього упорядження що розміщені

на закріпленій в установленому порядку при.території 

( в т.ч.спортивних,дитячих майданчиків)

1.7. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 31570

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, 

водопостачання, зливової каналізації, електропостачання

1.8. Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та 

димовидалення а також інших 

 внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявн)

1.9. Прибирання  прибудинкової території, прибирання   снігу, 38200

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 38050

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 1850

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 23500

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 278755



3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 291757

                                                           З В І Т

                     про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території                                                                                                     

                    в складі послуги з управління  багатоквартирними будинками

                      за період з 01 жовтня 2021 року по 31 липня 2022 року (10 місяців)

                 м. Тернопіль,           Вул.Бр.Бойчуків 3

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території    201728 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території       178810 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                              46545 грн.

№ Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території Використано коштів 

п/п та поточний ремонт спільного майна будинку (далі - витрати) на утримання будинку

та прибуд. території

за період з 01 квітня 2022р 

по 31 липня 2022 р.

(10 місяців)

1 2 3

1. Перелік робіт (послуг)

1.1. Технічне обслуговувавння внутрішньобудинкових систем:

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого 22850

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів 33300

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 3150

1.5. Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики 

та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових

інженерних систем (у разі їх  наявносты

1.6. Поточний ремонт конструктивних елементів,технічних пристроїв  43320

будинків та елементів зовнішнього упорядження що розміщені

на закріпленій в установленому порядку при.території 

( в т.ч.спортивних,дитячих майданчиків)



1.7. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 25575

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, 

водопостачання, зливової каналізації, електропостачання

1.8. Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та 

димовидалення а також інших 

 внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявн)

1.9. Прибирання  прибудинкової території, прибирання   снігу, 26700

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 18720

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 2100

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 18800

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 194515

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 203455


