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Антинов

вumрап нu !правлillлrя б),Оuнкоj|t з0 аdресою: с. ByJl. Пollopa}lllo 2Б

вул. Панорамна 2Б Плочlа
Сума у витратахТип примiщень

квартири 4285,10 14,58
нежитловi примiщення з80,10 14,58

всього 4665,20

CTaTTi надходжеllь та BllTllaT Доlrillкова вартiс,гь
]lo ск.пад()вltх lla l ll2

Витрати lla yтpllMaHtlя булtlн ку та п рllбудll tl KoBoi територii без ПДВ
ВСЬоГо:
в тому числl:
Технiчпе обслчговуваllrlя .пiфтirr 0,9l 65
'I'extliчlle обс.п}I,овчваlllrя лiфтiв l Dal lta 2 DoKll (),().l l l
обс.пyговуlrаll llrI crlc,гcirl дtlспет.lерtlза ttiT 0, | 0-1.1

Щератизачiя, Д,езiltсекtlirl (),().l59
'f exll iчtlе обстежеtl llя ctlcTe]rt tl бл llckalrko,1ax ttcT 0,0б I б
Технiчне обслуговуванtlя cl|cTcпt протIlпожежtlоi автопtатllки та
цlл ]ll овидален н я

0,9956

Техltiч lte обслуговуваtlllя нltсоспоТ ста ll tliT ll iдвll ulепого TllcKv (),l 775

Тсхltiчне обслуговування cllcтe]!rll сllгlrалiзаrliТ загазовапостi пiлвалыlllх
прIlмiщеlIь 0,0929

Перевiрка опору irоляuiТ внутрiшп ix еJlектропlсрсж та aBтoltaT]Irl lIll х
вltьtIIкачiв l} eJIcKTpollllITKax

0,()6l (t

Поливання дворiв, клумб i газоlliв (BrtTpaTlt водll) та утрl!]uання зеленllх
насаджсlIь 0,557l

llоваджсtlltя з побутовпNrи вiдходапtll (збlrраIlпя, зберiгаttllя, llсрсве]ення,
перероблення, утплilаrliя, ]rlешкодження та захороllеllltя) 0,59] l

Прltбltраltttя llpllбyлltllKoBoiTcplrTopii в r,..l. llpltбllpaltltя( Blrтpaтll lra
trtlBcзcllllя) cKottteHoi TpaBll, оllа.пого лllстя, сtliгу, t,a iltlllого l,2685

ПрlrбlI ран ня сходовl| х к.п iToK, л iфтовltх хо.п iB, корилорiв, xo.пollll ll х

перехолiв 0,(1-17{

Техlliчllе обслуrоRуваtlня внутрiшllьобулIllIковllх сIlс,гепl: гарячOго
водопостачання, холодtlого ltодопостачаtIня, водовiлllслсllllя, оrlа.пеllllя,
злll BoBoi каlrалiзаuiт

0.6J2]

'fexlti.llIc обслyгов},ваlIllя пlсDсж елоктDоllос,fаlIаIlllя 0,5945
Послугtl пtal"tcTDa адлl iH icTnaTona 0,Jlбl
Поточнrll"r pe]!loHT KollcTpyкTrrBHltx елепlеllтiв, техtliчнItх llpltcTpoTB
будttнкiв 0,0б0l

ПоточllrlГt pe]ltotlT елепtентiв зовlliшнього уIlоряджсtlня, що poзNlilllclli tia
закрiплеlriй в установлсtlоl}lу порядку lrрuбудrlllковiir TepllTopii (в топrу
.lllсл i спортlIвнllх, дIlтячll х тд iнших utаl"rдаllчltкiв)

0,0726

ПоточнпГt pe]rlolIT вllутрiшньобудllllковtrх cllcTeN|: Rодопостачаllltя;
водовiдведення; теплоllостачаllIlя; гарячого водопостачаllltя1 злltвовоТ
канал iзаttii; елсктропостачаl{ llя; газопостачання.

0.0J9"l

комiсiя банкч 0,05l ]
Витрати на електроенергiю МЗК та е/е лiфтiв |,469J
r\Bapiйrra с.х},,,кба по логоl}ору 55()0,00 грrr 1,1 789
Всього l}ll,гDатl| |Ia утD]l]лlаtltlя бl,дlItlкt, та llnttбt,JttlllKoBoi тепlt,гопii 9,9889
'}aгa.rbltoBltpoбlrlt.ti та aлltilricтpaTttBlti J,90
€,п 5% 0,69
всього t l {.slt
Розрахунок
виконав менеджер управитель

|1

групи багатоквартирних булинкiв Во,,lошина Jl.E}


