
ДІЮЧИЙ
ПРОПОЗИЦІ

Я

№ 
п/п

Найменування послуги
Одиниця 
виміру

 Вартість                                                                                                                                                                                                                
за 1 кв.м  

 Вартість                                                                                                                                                                                                                
за 1 кв.м  

 різниця  примітка/ пояснення 

1 Прибирання прибудинкової території грн. 0,8542 0,8542

2 Прибирання сходових клітин грн. 0,6629 0,6629

3
Вивезення побутових, великогабаритних, рідких відходів (збирання, 
зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та 
захоронення)

грн. 0,1699 0,2292    0,05930      
 нова вартість вивозу сміття з 01.09.18 - 92,45 грн. 
(попередня 71,34грн.) з ПДВ 

4 Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі грн. 0,0000 0,0000

5 Технічне обслуговування ліфтів грн. 0,4448 0,6941    0,24934       нова вар. послуг обслуговуючої організації "Перун" 

6 Обслуговування систем диспетчеризації грн. 0,2226 0,2226

7
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого, 
холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зливної 
каналізації

грн. 0,7519 0,8063    0,05440      

 Мінімальний тарифний оклад приведено у 
відповідність до вимог чинного законодавства  з 
1600.00 грн.(мінімальна з/п 3200.00 грн.) до 1762.00 
грн.( мінімальна з/п 3723.00 грн.)  

8 Дератизація грн. 0,0029 0,0063    0,00340      
 вартість послуг зросла з 0,05 грн. до 0,11 грн. (без 
ПДВ) 

9 Дезінсекція грн. 0,0000 0,0000

10 Обслуговування димовентиляційних каналів грн. 0 0,0000

11
Технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної 
автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових 
інженерних систем у разі їх наявності

грн. 0,8039 0,8728    0,06890      

 Мінімальний тарифний оклад приведено у 
відповідність до вимог чинного законодавства  з 
1600.00 грн.(мінімальна з/п 3200.00 грн.) до 1762.00 
грн.( мінімальна з/п 3723.00 грн.)  

12

Поточний ремонт конструктивних елементів , внутрішньобудинкових 
систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання та зливної каналізації і технічних пристроїв будинку та 
елементів зовнішнього упорядження

грн. 0,3124 0,3124   нова вартість ремонту 6662.91 на тар.9.11 грн. 

13 Поливання дворів, клумб і газонів грн. 0,0290 0,0657    0,03670      
 Змінився тариф 1м.куб з 5,7 грн. на 11,38 грн. (без 
ПДВ) 

14
Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової 
території, призначеної для проходу   та проїзду, протиожеледними 
сумішами

грн. 0,1023 0,1023

15 Експлуатація номерних знаків на будинку грн. 0,0001 0,0001

16
Освітлення місць загального користування, підвальних приміщень та 
підкачування води

грн. 0,5041 0,9138    0,40970      
 Розраховано по фактичному споживанню 
електроенергії будинком МЗК. В тариф було 
закладено 2868 кВт, фактично  - 4130кВт 

17 Енергопостачання для ліфтів грн. 0,2985 0,4386    0,14010      
 Розраховано по фактичному споживанню 
електроенергії ліфтами. В тариф було                 
закладено970 кВт, фактично  -1377кВт 

Всього витрат грн. 5,1595 6,1813    1,02182      

Прибуток грн. 0,62 0,74    0,12262      

Разом витрат з прибутком грн. 5,7786 6,9231    1,14443      

ПДВ, 20% грн. 1,1557 1,3846    0,22889      
Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій

6,93 8,31    1,37332      

Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій для першого поверху

5,94 6,79    0,84991      
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