Додаток №1
до Договору №______ від ______________20__
про надання послуг з утримання будинків і
споруд та прибудинкової території

Складові тарифу на послуги з утримання будинків,
споруд та прибудинкових територій,
розрахованих, відповідно до Порядку формування тарифів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 з урахуванням змін, внесених
постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 515
ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"
Назва суб'єкта господарювання - виконавця послуг з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:
Адреса будинку:

Дмитрівська вул (Лук'янівка), б.75

Система оподаткування:

Платник податку на прибуток

№п/п

Найменування послуги

1
2
3

Прибирання прибудинкової території ручним та механізованим способом
Прибирання сходових кліток ручним та механізованим способом
Вивезення побутових, великогабаритних, рідких відходів (збирання, зберігання, перевезення,
перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення)
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі
Технічне обслуговування ліфтів
Обслуговування систем диспетчеризації
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого, холодного водопостачання,
водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації
Дератизація
Дезінсекція
Обслуговування димових та вентиляційних каналів
Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та
електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також за
наявності інших внутрішньобудинкових інженерних систем
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і
холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і
технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження
Поливання дворів, клумб і газонів
Прибирання і вивезення снігу, посипання призначеної для проходу та проїзду частини
прибудинкової території протиожеледними сумішами (зимове прибирання)
Експлуатація номерних знаків на будинках
Освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачування води
Енергопостачання для ліфтів
Всього витрат на 1 м2
Прибуток (Рентабельність,12%)
ПДВ
Тариф 1 м2 на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, в тому числі
прибуток та ПДВ
Тариф 1 м2 на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для першого
поверху, в тому числі прибуток та ПДВ

4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Споживач

_______________

Виконавець _______________

Вартість,
грн/м2
0,2986
0,4029
0,0757
0,0000
0,2328
0,1084
0,8367
0,0049
0,0000
0,0000
0,5510

0,3757

0,0143
0,0521
0,0001
1,6013
0,2530
4,8075
0,5769
20 %
6,46
5,81

