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тов,,проджЕкт консАлтинг 2,,

ЕрджЕно,,
дирЕктор

СТАНТИНОВ
ч.п ,.\qJ!iзi],

вumраm на упровлitrlш буiuttко,tt за аlресою: с. Крtокiвtцuлrо, вул. Поttоромно 2Г

вул. Панорамна 2Г Площа
Сума у витратахТип примiщень

квартири 4526,60 14,57
нежитловi примiчlення з22,70 14,57

всього 4849,30

('TaTr i llалходъ,сtlь r а Bltr nar Дtlвiдкова BapTicTb
по ск.падоl]1lх lla l rt2

BllTpaTlr lla yTpllDratr llЯ булrl rl кУ та п рltбудtl нковоТ TepIrTopiT без ПДВ
ВСЬоГо:
в ToMv числl:
Гexlri1lle обслуговуваtlrrя лiфтiв 0,tllt l 7
Гехнiчllе обс.пугоrrування.rliфтiв l ;lar tla 2 poKlt 0,0J95
Обс.пуговуваlr ня cllc,l,c]rr дlIсllс,гчсрltзаtlii 0, l 005
Щератllзацiя, Дезiнсекrliя 0,0"1,12
гехtt iч не обс,гсiкеllня ctlcтc]ll ]t блllскавкозахllстy 0,0593
Гехпiчllе обслуговування cllcTeпt IlpoTllпorкe?lilloT aBToпtaTIlKtt та
1IIмовllдалення 0,9675

Гсхlriчllе обqлуговчl}аllllя tlacoctloi cтatrrtiT пiдвIttIlсtlого r.llcKy 0, l 707
Гехнi.lне обслуговуваllllя c]lcтeпlll сltгналiзацii загаlованостi пiдва.пыltlх
прrrмiщень 0,()790

Псревiрка опору iзо.пяltiТ BHy,гpiIllHix елсктроrtерс?li та авl.оDlа1.1lчIl]lх
вltмllкачiв в електроlцrlтках 0,059J

По.пltваltltя дворiв, к.пупrб i газоlliв (BllTpaTtt волlt) та },трll]uаIll|я зелеllIlх
насаджсl|ь 0,550l

['lоваджеttltя з побчтоlrлlпlи вiдхоламlr (збrtраtrllя, зберiгаtlltll, персвезеrlня,
перероблення, утllлi]ацiя, f llсllrкод)fiеlttlя та захоронеlttlя)

(),60 l 5

Прпбllранllя прltбудIIltковоiтерlrторiТ в т.ч. прlrбlrраllttя( BllTpaTlr tla
вlIвезсlllrя) скошсllоi TpaBtl, опалого лltстя, сIliгу та iltlrloгo l,2(lti5

Прllбш pall llя сходовtrх кл iToK, лiфтовIr х холiв, корпдорiв, хо.rlодlt lrx
перехолiв 0,6548

Технiчне обслуговуваllня внутрilшньобудшнковllх cllcTe[r: гарячого
водопостачаllня, хо.полtlого водопостачаtltlя, водовiдведеIlltrl, опа,гlсll}rя,
зливовоi каltалiзацii

0.б;l9(l

Техlliч tte обслуговуваIl tlя мере)+i електропостача ll ltя 0.60l 2
Пос.пугlt пtaI"lc,|,pa адпl irl icтpaTopa 0,3l97
Поr,очttllI"I рспrоlrт Koнc,|,pyKTllBttllx слемеll riв, техtliчllttх прlrстроТв
булlrнкiв 0,0б08

ПоточttllГl ремонТ елементiв зовнiшllього упорядженllя, lrto розпlilltенi tla
закрiпленiir в установ.пеllому порялку прtlбулlttlковiii TepIr-1.opii (в тому
чllс.пi спорt,lrвнllх, J|lt l,яtltlх та ittшtIх пrаГtлаltчltкiв)

().()7J]

По,l,очtlш1-1 pciltollT внчr'рilllньобУдIlllков]Iх cllcTe]ll: ltoл()поста.lаllllrl;
воllовiдвелсllltя; теl1.IlоIlостачаlrllя; гарячOго волоllllста.lаllltя; l.rllttroBoT
каllа.пiзацiТ; е.пектроllостача ll lIя; l-a]oltocтa!la ll tlя.

(),0J99

копliсiя баlrкч 0,0520
Витрати н4 електроенергiю МЗК та е/е лi(lтiв l,5070
{Bapiiilra с.пужба llo догоl}ору 5500,00 грll 1,1J42
Всього lJllTpaTtt tta чтrrllпtаllrlя будtlllку та nDllбyдttllKoBoir.enltTonii 9,9 l13
}агальновпробltlIчi та aлMitricTpaTltBHi 3,97
сп 5% л 0,б9
всього 1.1.57

Розрахунок
виконав менеджер управитель групи багатоквартирних булинкiв lллпl ll волошина Л.в


