
Додаток 5

до договору від " Ґ 6 " 2019 р.

КОШТОРИС
витрат на утримання будинку та прибудинкової території 

вул. Головатого,!5
грн

№ п/п
Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт 

спільного майна будинку (далі - витрати)
Річна сума 

складової витрат

Місячна сума витрат у 
розрахунку на 1 кв.м 

загальної площі 
житлових приміщень у 

будинку

1. О бов’язковий перелік робіт (послуг)
1.1. Технічне обслуговування внутріш ньобудинкових систем 107257,61 1,03
1.2. Технічне обслуговування ліфтів 54149,47 0,52
1.3. Обслуговування систем диспетчеризац ії  (АДС) 63521,50 0,61
1.4. Обслуговування дим ових  та  вентиляційних каналів 9372,02 0,09

1.5.

Технічне обслуговування систем протипож еж ної автоматики та 
димовидалення, а також  інших внутріш ньобудинкових інженерних 
систем (у разі їх  наявності) 0,00 0

1.6.

Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв 
будинків та  елементів зовніш нього  упорядження, що розміщені на 
закріпленій в установленом у порядку прибудинковій території  (в тому 
числі спортивних, дитячих та  інших майданчиків), та іншого спільного 
майна багатоквартирного будинку 40612,10 0,39

1.7. Поточний ремонт внутріш ньобудинкових систем 16661,38 0,16

1.8.

Поточний ремонт систем протип ож еж н ої автоматики та димовидалення, 
а також  інших внутріш ньобудинкових інж енерних систем (у разі їх 
наявності) 0,00 0

1.9. П рибирання прибудинкової території 84348,22 0,81
1.10. Прибирання приміщень загального користування 67686,84 0,65

1.11.

Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової 
території, призначеної для проходу та  проїзду, протиож еледними 
сумішами 2082,67 0,02

1.12. Дератизація 1041,34 0,01
1.13. Дезінсекція 0,00 0,00

1.14.

Придбання електричної енергії  для освітлення місць загального 
користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого 
спільного майна багатоквартирного  будинку 34364,09 0,33

2. Інші роботи (послуги), понад обов’язковий перелік 0,00
3. Загальна сума витрат (без урахування податку на додану вартість) 481097,24 4,62
4. Загальна сума витрат (з урахуванням податку на додану вартість) 577316,69 5,54
5. Винагорода Управителю 57731,67 0,55
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