
                                                           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 3

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території     122790 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території       106379 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                         52861 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 19910

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 4668

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  28405

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: 18730

     -   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, 16950

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 18840

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 1158

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 11706

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 120367

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 125686

                                                           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 5

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території     120600 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території        113774 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                              30557 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 19650

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 4668

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  27845

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: 16700

     -   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, 16565

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 21455

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 1200

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 9544

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 117627

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 123316

                                                           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.В.Стуса 4 

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території     100979 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території          87303 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                              25702 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 11530

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів 15470

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 1200

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  20990

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: 11110

     -   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, 17165

посипання частини прибудинкової



 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 11500

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 520

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 7300

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 96785

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 101150

                                                           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.В.Стуса 8 

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території     105430 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території        105400 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                             13091 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 11930

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів 15462



1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 1100

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  22400

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: 11600

     -   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, 17165

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 11670

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 485

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 11100

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 102912

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 108182

                                                           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.В.Стуса 10 



1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території     103942 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території        102445 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                              13155 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 11645

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів 15470

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 1100

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  22200

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: 12600

     -   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, 17100

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 11505



(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 400

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 9255

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 101275

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 106397

                                                           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 3 б

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території     106985 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території        101260 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                              39647 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 11490

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів 15500

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 1720

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  21950

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: 13585

     -   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, 13195

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 12200

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 640

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 11750

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 102030

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 107093

                                                           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 5б

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території     107444грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території         96005 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                             30575 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 11500

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів 16100

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 1800

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  22300

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: 13500

     -   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, 13190

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 15350

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 620

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 8385



 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 102745

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 107545

                                                           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,           пр.Злуки 57

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території      766300 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території         695980 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                            219312 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 80580

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів 124500

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 12600

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  152895



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: 85755

     -   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, 107500

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 105920

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 3800

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 58400

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 731950

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 766749

                                                           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 9

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території      142950 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території         130778 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                             42218 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 18240

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 3400

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  36480

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: 17610

     -   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, 32150

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 19900

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 1650

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 7925

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 137355



3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 143894

                                                           З В І Т

                     про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території                                                                                                     

                    в складі послуги з управління  багатоквартирними будинками

                      за період з 01 квітня 2022 року по 31 липня 2022 року (4 місяці)

                 м. Тернопіль,           Вул.Бр.Бойчуків 13

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території       56600 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території          36368 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                            20232 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.

(4місяці)

1 2 3

1. Перелік робіт (послуг)

1.1. Технічне обслуговувавння внутрішньобудинкових систем:

     -   водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого 8325

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 1008

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  16470

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: 6990

     -   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, 13650

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 6100

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 450

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 2400

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 55393

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 57211

                                                           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.Корольова 6

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території       467296грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території         426493 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                              96201 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 49800

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів 77315

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 7950

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  90550

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: 54950

     -   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, 48950

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 73950

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 2910

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 40520

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 446895

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 468220



                                                           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 а

1 Нарахувано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території      114756 грн.

2 Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території        107336 грн.

3 Заборгованість мешканців станом на 01.08.2022р.                              21827 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 3360

водопостачання, зливової каналізації

1.2. Технічне обслуговування ліфтів 18097

1.3. Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності)

1.4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів 890

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  38680

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: 5165

     -   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, 7520

посипання частини прибудинкової

 території, призначеної для проходу та проїзду, 

 протиожеледними сумішами

1.10. Прибирання приміщень загального користування 27600

(у тому числі допоміжних.)

1.11. Дератизація, дезинсекція 320

1.12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 15175

 користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування

іншого спільного майна багатоквартирного будинку

2. Загальна сума витрат (без урахування податку) 116807

3. Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) 122174


