
 

Характеристика об'єкта бюджетної сфери 
  

     
Табл. 1 

№ 
п/п 

Назва показників 
Одиниці 
виміру 

Показники 

1 Назва суб`єкта ТДМУ 

2 Назва об`єкта навчальний корпус1 

3 Адреса Тернопіль       вул.м.Волі 1 

4 Рік забудови 1957 

5 Будівельний об`єм будівлі куб.м. 30430 

6 
Площа основна будівлі (без врахування 
підвалів, горищ, ганків) 

кв. м. 4504,22 

7 
Кількість персоналу (що розміщується в 
будівлі) 

чол 201  

8 Кількість сердньорічна в будівлі :     

а дітей (дитячі садки) чол 0  

б слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) чол 782  

в відвідувачів (поліклініки) чол 0  

г хворих (лікарні) чол 0  

9 Теплозабезпечення:     

а централізоване теплопостачання наявність так 

б власна газова котельня наявність ні 

в власна твердопаливна котельня наявність ні 

10 Наявність індивідуального теплового пункту наявність так 

11 Забезпечення гарячою водою наявність від бойлерів електричних 

12 Наявність приладів обліку теплової енергії наявність так 

13 Наявність приладів обліку газу наявність так 

14 Наявність приладів обліку електричної енергії наявність так 

15 Наявність приладів обліку холодної води наявність так 

16 Наявність приладів обліку гарячої води наявність ні 

17 Наявність власної їдальні наявність так з приготуванням їжі 

18 Наявність припливної вентиляції наявність відсутня 

      2014 2015 2016 

19 Режим роботи, діб на рік   251  251  251  

20 Режим роботи, годин на добу   8 8 8 

21 Споживання теплової енергії (загальне) Гкал 346.7 349,8 352,3 

22 Споживання теплової енергії (тільки опалення) Гкал 346.8 349,8 352,3 

23 Споживання гарячої води куб. м. 0 0 0 

24 Покази лічильника газу куб.м. 23 19 7 

25 Покази лічильника електричної енергії кВт*год 140260 150110 134701 

26 Покази лічильника холодної води куб.м. 1923 2426 2093 

27 Списано твердого палива (товарна накладна) тонн 0 0 0 

            
         
    

 

 

 

 



 

Характеристика об'єкта бюджетної сфери 
  

     
Табл. 2 

№ 
п/п 

Назва показників 
Одиниці 
виміру 

Показники 

1 Назва суб`єкта ТДМУ 

2 Назва об`єкта навчальний корпус 2 

3 Адреса Тернопіль       вул.Руська 12  

4 Рік забудови 1963 

5 Будівельний об`єм будівлі куб.м. 15666,2 

6 
Площа основна будівлі (без врахування 
підвалів, горищ, ганків) 

кв. м. 3942,4 

7 Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) чол 72 

8 Кількість сердньорічна в будівлі :   1150  

а дітей (дитячі садки) чол 0 

б слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) чол 750 х 365 

в відвідувачів (поліклініки) чол 0 

г хворих (лікарні) чол 0 

9 Теплозабезпечення:     

а централізоване теплопостачання наявність так 

б власна газова котельня наявність ні 

в власна твердопаливна котельня наявність ні 

10 Наявність індивідуального теплового пункту наявність так 

11 Забезпечення гарячою водою наявність від бойлерів електричних 

12 Наявність приладів обліку теплової енергії наявність так 

13 Наявність приладів обліку газу наявність так 

14 Наявність приладів обліку електричної енергії наявність так 

15 Наявність приладів обліку холодної води наявність так 

16 Наявність приладів обліку гарячої води наявність ні 

17 Наявність власної їдальні наявність так без приготування їжі 

18 Наявність припливної вентиляції наявність відсутня 

      2014 2015 2016 

19 Режим роботи, діб на рік   251  251  251  

20 Режим роботи, годин на добу   8 8 8 

21 Споживання теплової енергії (загальне) Гкал 344,4 363,8 346,4 

22 Споживання теплової енергії (тільки опалення) Гкал 344,4 363,8 346,4 

23 Споживання гарячої води куб. м. 0 0 0 

24 Покази лічильника газу куб.м. 8 10 2 

25 Покази лічильника електричної енергії кВт*год 72758 75169 78318 

26 Покази лічильника холодної води куб.м. 1204 1920 1249 

27 Списано твердого палива (товарна накладна) тонн 0 0 0 

            
         
    

 

 

 

 

 



 

Характеристика об'єкта бюджетної сфери 
  

     
Табл. 3 

№ 
п/п 

Назва показників 
Одиниці 
виміру 

Показники 

1 Назва суб`єкта ТДМУ 

2 Назва об`єкта навчальний корпус 3 

3 Адреса Тернопіль       вул.Руська 36  

4 Рік забудови 1900 

5 Будівельний об`єм будівлі куб.м. 8378,3  

6 
Площа основна будівлі (без врахування 
підвалів, горищ, ганків) 

кв. м. 5572 

7 
Кількість персоналу (що розміщується в 
будівлі) 

чол 59  

8 Кількість сердньорічна в будівлі :     

а дітей (дитячі садки) чол   

б слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) чол 650  

в відвідувачів (поліклініки) чол   

г хворих (лікарні) чол   

9 Теплозабезпечення:     

а централізоване теплопостачання наявність так 

б власна газова котельня наявність ні 

в власна твердопаливна котельня наявність ні 

10 Наявність індивідуального теплового пункту наявність так 

11 Забезпечення гарячою водою наявність від бойлерів електричних 

12 Наявність приладів обліку теплової енергії наявність так 

13 Наявність приладів обліку газу наявність так 

14 Наявність приладів обліку електричної енергії наявність так 

15 Наявність приладів обліку холодної води наявність так 

16 Наявність приладів обліку гарячої води наявність ні 

17 Наявність власної їдальні наявність відсутня 

18 Наявність припливної вентиляції наявність відсутня 

      2014 2015 2016 

19 Режим роботи, діб на рік   251  251   251 

20 Режим роботи, годин на добу   8 8 8 

21 Споживання теплової енергії (загальне) Гкал 182,0 196,6 206,9 

22 Споживання теплової енергії (тільки опалення) Гкал 182,0 196,6 206,9 

23 Споживання гарячої води куб. м. 0 0 0 

24 Покази лічильника газу куб.м. 72 71 196 

25 Покази лічильника електричної енергії кВт*год 25740 21229 29658 

26 Покази лічильника холодної води куб.м. 778 929 836 

27 Списано твердого палива (товарна накладна) тонн 0 0 0 

            
         
    

 

 

 

 



 

Характеристика об'єкта бюджетної сфери 
  

     
Табл. 4 

№ 
п/п 

Назва показників 
Одиниці 
виміру 

Показники 

1 Назва суб`єкта ТДМУ 

2 Назва об`єкта навчальний корпус 4 

3 Адреса Тернопіль       вул.Січових Стрільців 8 

4 Рік забудови 1951 

5 Будівельний об`єм будівлі куб.м. 8647 

6 
Площа основна будівлі (без врахування 
підвалів, горищ, ганків) 

кв. м. 781,5 

7 
Кількість персоналу (що розміщується в 
будівлі) 

чол 29 

8 Кількість сердньорічна в будівлі :     

а дітей (дитячі садки) чол 0 

б слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) чол 500 

в відвідувачів (поліклініки) чол 0 

г хворих (лікарні) чол 0 

9 Теплозабезпечення:     

а централізоване теплопостачання наявність так 

б власна газова котельня наявність ні 

в власна твердопаливна котельня наявність ні 

10 Наявність індивідуального теплового пункту наявність так 

11 Забезпечення гарячою водою наявність від бойлерів електричних 

12 Наявність приладів обліку теплової енергії наявність так 

13 Наявність приладів обліку газу наявність ні 

14 Наявність приладів обліку електричної енергії наявність так 

15 Наявність приладів обліку холодної води наявність так 

16 Наявність приладів обліку гарячої води наявність ні 

17 Наявність власної їдальні наявність ні 

18 Наявність припливної вентиляції наявність наявна, функціонує 

      2014 2015 2016 

19 Режим роботи, діб на рік   251  251  251  

20 Режим роботи, годин на добу   8 8 8 

21 Споживання теплової енергії (загальне) Гкал 65,1 88,7 66,6 

22 Споживання теплової енергії (тільки опалення) Гкал 65,1 88,7 66,6 

23 Споживання гарячої води куб. м. 0 0 0 

24 Покази лічильника газу куб.м. 0 0 0 

25 Покази лічильника електричної енергії кВт*год 17750 18492 32217 

26 Покази лічильника холодної води куб.м. 498 315 221 

27 Списано твердого палива (товарна накладна) тонн 0 0 0 

            
         
    

 

 

 

 



 

Характеристика об'єкта бюджетної сфери 
  

     
Табл. 5 

№ 
п/п 

Назва показників 
Одиниці 
виміру 

Показники 

1 Назва суб`єкта ТДМУ 

2 Назва об`єкта навчальний корпус 5 

3 Адреса Тернопіль       вул.Словцького 2 

4 Рік забудови 1936 

5 Будівельний об`єм будівлі куб.м. 11101 

6 
Площа основна будівлі (без врахування 
підвалів, горищ, ганків) 

кв. м. 2217,35 

7 
Кількість персоналу (що розміщується в 
будівлі) 

чол 55  

8 Кількість сердньорічна в будівлі :     

а дітей (дитячі садки) чол 0 

б слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) чол 450  

в відвідувачів (поліклініки) чол 0 

г хворих (лікарні) чол 0 

9 Теплозабезпечення:     

а централізоване теплопостачання наявність так 

б власна газова котельня наявність ні 

в власна твердопаливна котельня наявність ні 

10 Наявність індивідуального теплового пункту наявність так 

11 Забезпечення гарячою водою наявність від бойлерів електричних 

12 Наявність приладів обліку теплової енергії наявність так 

13 Наявність приладів обліку газу наявність так 

14 Наявність приладів обліку електричної енергії наявність так 

15 Наявність приладів обліку холодної води наявність так 

16 Наявність приладів обліку гарячої води наявність ні 

17 Наявність власної їдальні наявність так без приготування їжі 

18 Наявність припливної вентиляції наявність наявна, функціонує 

      2014 2015 2016 

19 Режим роботи, діб на рік   251  251  251  

20 Режим роботи, годин на добу   8 8 8 

21 Споживання теплової енергії (загальне) Гкал 222,2 228,3 228,3 

22 Споживання теплової енергії (тільки опалення) Гкал 222,2 228,3 228,3 

23 Споживання гарячої води куб. м. 0 0 0 

24 Покази лічильника газу куб.м. 0 0 0 

25 Покази лічильника електричної енергії кВт*год 29216 29310 29830 

26 Покази лічильника холодної води куб.м. 676 996 933 

27 Списано твердого палива (товарна накладна) тонн 0 0 0 

            
         
    

 

 

 

 



 

Характеристика об'єкта бюджетної сфери. 
  

     
Табл.6 . 

№ 
п/п 

Назва показників 
Одиниці 
виміру 

Показники 

1 Назва суб`єкта ТДМУ 

2 Назва об`єкта навчальні корпуси 6,9,10, 

3 Адреса Тернопіль       вул.Чехова 3,5,7. 

4 Рік забудови 1959 

5 Будівельний об`єм будівлі куб.м. 19935 

6 
Площа основна будівлі (без врахування 
підвалів, горищ, ганків) 

кв. м. 4690 

7 
Кількість персоналу (що розміщується в 
будівлі) 

чол 120 

8 Кількість сердньорічна в будівлі :     

а дітей (дитячі садки) чол 0 

б слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) чол 1100 

в відвідувачів (поліклініки) чол 0 

г хворих (лікарні) чол 0 

9 Теплозабезпечення:     

а централізоване теплопостачання наявність так 

б власна газова котельня наявність ні 

в власна твердопаливна котельня наявність ні 

10 Наявність індивідуального теплового пункту наявність так 

11 Забезпечення гарячою водою наявність від бойлерів електричних 

12 Наявність приладів обліку теплової енергії наявність так 

13 Наявність приладів обліку газу наявність так 

14 Наявність приладів обліку електричної енергії наявність так 

15 Наявність приладів обліку холодної води наявність так 

16 Наявність приладів обліку гарячої води наявність ні 

17 Наявність власної їдальні наявність ні 

18 Наявність припливної вентиляції наявність наявна, функціонує 

      2014 2015 2016 

19 Режим роботи, діб на рік   251  251  251  

20 Режим роботи, годин на добу   8 8 8 

21 Споживання теплової енергії (загальне) Гкал 387,9 433,4 391,9 

22 Споживання теплової енергії (тільки опалення) Гкал 387,9 433,4 391,9 

23 Споживання гарячої води куб. м. 0 0 0 

24 Покази лічильника газу куб.м. 0 0 0 

25 Покази лічильника електричної енергії кВт*год 61536 55022 59150 

26 Покази лічильника холодної води куб.м. 1170 1560 1390 

27 Списано твердого палива (товарна накладна) тонн 0 0 0 

            
         
    

 

 

 

 



 

Характеристика об'єкта бюджетної сфери 
  

     
Табл. 7 

№ 
п/п 

Назва показників 
Одиниці 
виміру 

Показники 

1 Назва суб`єкта ТДМУ 

2 Назва об`єкта навчальний корпус 7 

3 Адреса Тернопіль       вул.Коцюбинського 3 

4 Рік забудови 1971 

5 Будівельний об`єм будівлі куб.м. 6242 

6 
Площа основна будівлі (без врахування 
підвалів, горищ, ганків) 

кв. м. 1996,21 

7 Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) чол  50 

8 Кількість сердньорічна в будівлі :     

а дітей (дитячі садки) чол 0 

б слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) чол 120  

в відвідувачів (поліклініки) чол 0 

г хворих (лікарні) чол 0 

9 Теплозабезпечення:     

а централізоване теплопостачання наявність так 

б власна газова котельня наявність ні 

в власна твердопаливна котельня наявність ні 

10 Наявність індивідуального теплового пункту наявність так 

11 Забезпечення гарячою водою наявність від бойлерів електричних 

12 Наявність приладів обліку теплової енергії наявність так 

13 Наявність приладів обліку газу наявність ні 

14 Наявність приладів обліку електричної енергії наявність так 

15 Наявність приладів обліку холодної води наявність так 

16 Наявність приладів обліку гарячої води наявність ні 

17 Наявність власної їдальні наявність ні 

18 Наявність припливної вентиляції наявність наявна, функціонує 

      2014 2015 2016 

19 Режим роботи, діб на рік   251  251  251  

20 Режим роботи, годин на добу   8 8 8 

21 Споживання теплової енергії (загальне) Гкал 297 288 331,5 

22 Споживання теплової енергії (тільки опалення) Гкал 297 288 331,5 

23 Споживання гарячої води куб. м. 0 0 0 

24 Покази лічильника газу куб.м. 0 0 0 

25 Покази лічильника електричної енергії кВт*год 63680 59706 52263 

26 Покази лічильника холодної води куб.м. 434 640 7463 

27 Списано твердого палива (товарна накладна) тонн 0 0 0 

            
         
    

 

 

 

 

 



 

Характеристика об'єкта бюджетної сфери 
  

     
Табл. 8 

№ 
п/п 

Назва показників 
Одиниці 
виміру 

Показники 

1 Назва суб`єкта ТДМУ 

2 Назва об`єкта навчальний корпус 8 

3 Адреса Тернопіль       вул.ГЛИБОКА 19а 

4 Рік забудови 1963 

5 Будівельний об`єм будівлі куб.м. 9942 

6 
Площа основна будівлі (без врахування 
підвалів, горищ, ганків) 

кв. м. 2621,1 

7 
Кількість персоналу (що розміщується в 
будівлі) 

чол 27  

8 Кількість сердньорічна в будівлі :     

а дітей (дитячі садки) чол 0 

б слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) чол 140  

в відвідувачів (поліклініки) чол 0 

г хворих (лікарні) чол 0 

9 Теплозабезпечення:     

а централізоване теплопостачання наявність ні 

б власна газова котельня наявність так 

в власна твердопаливна котельня наявність ні 

10 Наявність індивідуального теплового пункту наявність так 

11 Забезпечення гарячою водою наявність від бойлерів електричних 

12 Наявність приладів обліку теплової енергії наявність ні 

13 Наявність приладів обліку газу наявність так 

14 Наявність приладів обліку електричної енергії наявність так 

15 Наявність приладів обліку холодної води наявність так 

16 Наявність приладів обліку гарячої води наявність ні 

17 Наявність власної їдальні наявність ні 

18 Наявність припливної вентиляції наявність наявна, функціонує 

      2014 2015 2016 

19 Режим роботи, діб на рік   251   251  251 

20 Режим роботи, годин на добу   8 8 8 

21 Споживання теплової енергії (загальне) Гкал  373,3 308,8  281,2  

22 Споживання теплової енергії (тільки опалення) Гкал 373,3 308,8  281,2  

23 Споживання гарячої води куб. м. 0 0 0 

24 Покази лічильника газу куб.м. 46674 38606 35161 

25 Покази лічильника електричної енергії кВт*год 95092 104579 96618 

26 Покази лічильника холодної води куб.м. 1470 989 938 

27 Списано твердого палива (товарна накладна) тонн 0 0 0 

            
         
    

 

 

 

 



 

Характеристика об'єкта бюджетної сфери 
  

     
Табл. 9 

№ 
п/п 

Назва показників 
Одиниці 
виміру 

Показники 

1 Назва суб`єкта ТДМУ 

2 Назва об`єкта навчальний корпус 11 

3 Адреса Тернопіль   вул.Дорошенка 7 

4 Рік забудови 1971 

5 Будівельний об`єм будівлі куб.м. 15440  

6 
Площа основна будівлі (без врахування підвалів, 
горищ, ганків) 

кв. м. 1544  

7 Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) чол 77  

8 Кількість сердньорічна в будівлі :     

а дітей (дитячі садки) чол 0 

б слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) чол 1100  

в відвідувачів (поліклініки) чол 0 

г хворих (лікарні) чол 0 

9 Теплозабезпечення:     

а централізоване теплопостачання наявність так 

б власна газова котельня наявність ні 

в власна твердопаливна котельня наявність ні 

10 Наявність індивідуального теплового пункту наявність так 

11 Забезпечення гарячою водою наявність від бойлерів електричних 

12 Наявність приладів обліку теплової енергії наявність так 

13 Наявність приладів обліку газу наявність так 

14 Наявність приладів обліку електричної енергії наявність так 

15 Наявність приладів обліку холодної води наявність так 

16 Наявність приладів обліку гарячої води наявність ні 

17 Наявність власної їдальні наявність ні 

18 Наявність припливної вентиляції наявність відсутня 

      2014 2015 2016 

19 Режим роботи, діб на рік     251  251  

20 Режим роботи, годин на добу     8 8 

21 Споживання теплової енергії (загальне) Гкал   27,1 158,7 

22 Споживання теплової енергії (тільки опалення) Гкал   27,1 158,7 

23 Споживання гарячої води куб. м.   0 0 

24 Покази лічильника газу куб.м.   0 27 

25 Покази лічильника електричної енергії кВт*год   5214 11503 

26 Покази лічильника холодної води куб.м.   212 583 

27 Списано твердого палива (товарна накладна) тонн   0 0 

        Арендоване приміщення з 15.08.15р.   
         
    

 

 

 

 

 



 

Характеристика об'єкта бюджетної сфери 
  

     
Табл.10 

№ 
п/п 

Назва показників 
Одиниці 
виміру 

Показники 

1 Назва суб`єкта ТДМУ 

2 Назва об`єкта видавництво "Укрмедкнига" 

3 Адреса Тернопіль   вул.м.Волі1 

4 Рік забудови 1960 

5 Будівельний об`єм будівлі куб.м. 1200 

6 
Площа основна будівлі (без врахування 
підвалів, горищ, ганків) 

кв. м. 455,7 

7 
Кількість персоналу (що розміщується в 
будівлі) 

чол 50 

8 Кількість сердньорічна в будівлі :     

а дітей (дитячі садки) чол 0 

б слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) чол 0 

в відвідувачів (поліклініки) чол 0 

г хворих (лікарні) чол 0 

9 Теплозабезпечення:     

а централізоване теплопостачання наявність так 

б власна газова котельня наявність ні 

в власна твердопаливна котельня наявність ні 

10 Наявність індивідуального теплового пункту наявність так 

11 Забезпечення гарячою водою наявність від бойлерів електричних 

12 Наявність приладів обліку теплової енергії наявність так 

13 Наявність приладів обліку газу наявність так 

14 Наявність приладів обліку електричної енергії наявність так 

15 Наявність приладів обліку холодної води наявність так 

16 Наявність приладів обліку гарячої води наявність ні 

17 Наявність власної їдальні наявність ні 

18 Наявність припливної вентиляції наявність відсутня 

      2014 2015 2016 

19 Режим роботи, діб на рік   251   251 251  

20 Режим роботи, годин на добу   8 8 8 

21 Споживання теплової енергії (загальне) Гкал 87,4 85,8 84,5 

22 Споживання теплової енергії (тільки опалення) Гкал 87,4 85,8 84,5 

23 Споживання гарячої води куб. м.   0 0 

24 Покази лічильника газу куб.м.   0 0 

25 Покази лічильника електричної енергії кВт*год 52098 34902 33448 

26 Покази лічильника холодної води куб.м. 93 189 246 

27 Списано твердого палива (товарна накладна) тонн 0 0 0 

        
 

  
         
    

 

 

 

 



 

Характеристика об'єкта бюджетної сфери 
  

     
Табл. 11 

№ 
п/п 

Назва показників 
Одиниці 
виміру 

Показники 

1 Назва суб`єкта ТДМУ 

2 Назва об`єкта НОК "Червона Калина" 

3 Адреса 
с.Лошнів.Теребовляр-н Тернопільська 

обл. 

4 Рік забудови 1960 

5 Будівельний об`єм будівлі куб.м. 5460 

6 
Площа основна будівлі (без врахування 
підвалів, горищ, ганків) 

кв. м. 2753,3 

7 
Кількість персоналу (що розміщується в 
будівлі) 

чол 28  

8 Кількість сердньорічна в будівлі :     

а дітей (дитячі садки) чол 0 

б слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) чол 700 

в відвідувачів (поліклініки) чол 0 

г хворих (лікарні) чол 0 

9 Теплозабезпечення:     

а централізоване теплопостачання наявність ні 

б власна газова котельня наявність ні 

в власна твердопаливна котельня наявність ні 

10 Наявність індивідуального теплового пункту наявність так 

11 Забезпечення гарячою водою наявність від бойлерів електричних 

12 Наявність приладів обліку теплової енергії наявність ні 

13 Наявність приладів обліку газу наявність ні 

14 Наявність приладів обліку електричної енергії наявність так 

15 Наявність приладів обліку холодної води наявність так 

16 Наявність приладів обліку гарячої води наявність ні 

17 Наявність власної їдальні наявність так з приготуванням їжі 

18 Наявність припливної вентиляції наявність відсутня 

      2014 2015 2016 

19 Режим роботи, діб на рік    251 251   251 

20 Режим роботи, годин на добу   8 8 8 

21 Споживання теплової енергії (загальне) Гкал 0 0 0 

22 Споживання теплової енергії (тільки опалення) Гкал 0 0 0 

23 Споживання гарячої води куб. м.       

24 Покази лічильника газу куб.м. 0 0 0 

25 Покази лічильника електричної енергії кВт*год 217476 187796 217476 

26 Покази лічильника холодної води куб.м. 5470 2575 2441 

27 Списано твердого палива (товарна накладна) тонн 0 0 0 

            
         
    

 

 

 

 



 

Характеристика об'єкта бюджетної сфери 
  

     
Табл. 12 

№ 
п/п 

Назва показників 
Одиниці 
виміру 

Показники 

1 Назва суб`єкта ТДМУ 

2 Назва об`єкта Гуртожиток 1 

3 Адреса Тернопіль       вул.Живова №3. 

4 Рік забудови 1978 

5 Будівельний об`єм будівлі куб.м. 22261 

6 
Площа основна будівлі (без врахування 
підвалів, горищ, ганків) 

кв. м. 3991 

7 
Кількість персоналу (що розміщується в 
будівлі) 

чол 30  

8 Кількість сердньорічна в будівлі :     

а дітей (дитячі садки) чол 0 

б слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) чол 510  

в відвідувачів (поліклініки) чол 0 

г хворих (лікарні) чол 0 

9 Теплозабезпечення:     

а централізоване теплопостачання наявність так 

б власна газова котельня наявність ні 

в власна твердопаливна котельня наявність ні 

10 Наявність індивідуального теплового пункту наявність так 

11 Забезпечення гарячою водою 
наявність 

від централізованого 
теплопостачання 

12 Наявність приладів обліку теплової енергії наявність так 

13 Наявність приладів обліку газу наявність так 

14 Наявність приладів обліку електричної енергії наявність так 

15 Наявність приладів обліку холодної води наявність так 

16 Наявність приладів обліку гарячої води наявність так 

17 Наявність власної їдальні наявність так з приготуванням їжі 

18 Наявність припливної вентиляції наявність відсутня 

      2014 2015 2016 

19 Режим роботи, діб на рік   251   251 251 

20 Режим роботи, годин на добу   8 8 8 

21 Споживання теплової енергії (загальне) Гкал 710,1 819,8 807,2 

22 
Споживання теплової енергії (тільки 
опалення) 

Гкал 710,1 819,8 807,2  807,2 

23 Споживання гарячої води куб. м. 5905 4895 7414 

24 Покази лічильника газу куб.м. 16287 18192 17991 

25 Покази лічильника електричної енергії кВт*год 569410 495115 372678 

26 Покази лічильника холодної води куб.м. 16049 18025 13783 

27 Списано твердого палива (товарна накладна) тонн 0 0 0 

      
  

 Споживання теплової енергії (загальне)для 
гур.1 та гур.2(один лічильник).   

         
    

 

 

 



 

Характеристика об'єкта бюджетної сфери 
  

     
Табл.13  

№ 
п/п 

Назва показників 
Одиниці 
виміру 

Показники 

1 Назва суб`єкта ТДМУ 

2 Назва об`єкта Гуртожиток №2 

3 Адреса  вул.Живова 5. 

4 Рік забудови 1969 

5 Будівельний об`єм будівлі куб.м. 22261 

6 
Площа основна будівлі (без врахування 
підвалів, горищ, ганків) 

кв. м. 
3047 

7 
Кількість персоналу (що розміщується в 
будівлі) 

чол 
30 

8 Кількість сердньорічна в будівлі :     

а дітей (дитячі садки) чол 0 

б 
слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, 

ВУЗ) 
чол 

510 

в відвідувачів (поліклініки) чол 0 

г хворих (лікарні) чол 0 

9 Теплозабезпечення:     

а централізоване теплопостачання наявність так 

б власна газова котельня наявність ні 

в власна твердопаливна котельня наявність ні 

10 Наявність індивідуального теплового пункту наявність так 

11 Забезпечення гарячою водою 
наявність 

від централізованого 
теплопостачання 

12 Наявність приладів обліку теплової енергії наявність так 

13 Наявність приладів обліку газу наявність так 

14 
Наявність приладів обліку електричної 
енергії 

наявність 
так 

15 Наявність приладів обліку холодної води наявність так 

16 Наявність приладів обліку гарячої води наявність так 

17 Наявність власної їдальні наявність так з приготуванням їжі 

18 Наявність припливної вентиляції наявність ні 

      2014 2015 2016 

19 Режим роботи, діб на рік   251 251 251 

20 Режим роботи, годин на добу   8 8 8 

21 Споживання теплової енергії (загальне) Гкал 375,2 400 348,5 

22 
Споживання теплової енергії (тільки 
опалення) 

Гкал 
375,2 400 348,5 

23 Споживання гарячої води куб. м. 5451 4519 6843 

24 Покази лічильника газу куб.м. 5821 6913 6557 

25 Покази лічильника електричної енергії кВт*год 276800 248582 222408 

26 Покази лічильника холодної води куб.м. 14815 16640 12724 

27 
Списано твердого палива (товарна 
накладна) 

тонн 
0 0 0 

        Споживання теплової енергії разом з гуртожитком1. 
         
    

 



 

Характеристика об'єкта бюджетної сфери 
  

     
Табл.14 

№ 
п/п 

Назва показників 
Одиниці 
виміру 

Показники 

1 Назва суб`єкта ТДМУ 

2 Назва об`єкта Гуртожиток №3 

3 Адреса  вул.Коцюбинського 18. 

4 Рік забудови 1969 

5 Будівельний об`єм будівлі куб.м. 12463,88 

6 
Площа основна будівлі (без врахування 
підвалів, горищ, ганків) 

кв. м. 
3355,82 

7 
Кількість персоналу (що розміщується в 
будівлі) 

чол 
20 

8 Кількість сердньорічна в будівлі :     

а дітей (дитячі садки) чол 0 

б слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) чол 388 

в відвідувачів (поліклініки) чол 0 

г хворих (лікарні) чол 0 

9 Теплозабезпечення:     

а централізоване теплопостачання наявність так 

б власна газова котельня наявність ні 

в власна твердопаливна котельня наявність ні 

10 Наявність індивідуального теплового пункту наявність так 

11 Забезпечення гарячою водою наявність від бойлерів електричних 

12 Наявність приладів обліку теплової енергії наявність так 

13 Наявність приладів обліку газу наявність так 

14 Наявність приладів обліку електричної енергії наявність так 

15 Наявність приладів обліку холодної води наявність так 

16 Наявність приладів обліку гарячої води наявність ні 

17 Наявність власної їдальні наявність так 

18 Наявність припливної вентиляції наявність ні 

      2014 2015 2016 

19 Режим роботи, діб на рік   251 251 251 

20 Режим роботи, годин на добу   8 8 8 

21 Споживання теплової енергії (загальне) Гкал 375,2 400 348,5 

22 Споживання теплової енергії (тільки опалення) Гкал 375,2 400 348,5 

23 Споживання гарячої води куб. м. х х х 

24 Покази лічильника газу куб.м. 7084 7367 6371 

25 Покази лічильника електричної енергії кВт*год 176320 218823 188616 

26 Покази лічильника холодної води куб.м. 9166 9081 8370 

27 Списано твердого палива (товарна накладна) тонн 0 0 0 

        Споживання теплової енергії разом з гуртожитком4. 
    

 

 

 



 

Характеристика об'єкта бюджетної сфери 
  

     
Табл.15 

№ 
п/п 

Назва показників 
Одиниці 
виміру 

Показники 

1 Назва суб`єкта ТДМУ 

2 Назва об`єкта Гуртожиток №4 

3 Адреса  вул.Клінічка 2. 

4 Рік забудови 1962 

5 Будівельний об`єм будівлі куб.м. 12463,88 

6 
Площа основна будівлі (без врахування 
підвалів, горищ, ганків) 

кв. м. 
3355,82 

7 
Кількість персоналу (що розміщується в 
будівлі) 

чол 
19 

8 Кількість сердньорічна в будівлі :     

а дітей (дитячі садки) чол 0 

б слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) чол 400 

в відвідувачів (поліклініки) чол 0 

г хворих (лікарні) чол 0 

9 Теплозабезпечення:     

а централізоване теплопостачання наявність так 

б власна газова котельня наявність ні 

в власна твердопаливна котельня наявність ні 

10 Наявність індивідуального теплового пункту наявність так 

11 Забезпечення гарячою водою наявність від бойлерів електричних 

12 Наявність приладів обліку теплової енергії наявність так 

13 Наявність приладів обліку газу наявність ні 

14 Наявність приладів обліку електричної енергії наявність так 

15 Наявність приладів обліку холодної води наявність так 

16 Наявність приладів обліку гарячої води наявність ні 

17 Наявність власної їдальні наявність ні 

18 Наявність припливної вентиляції наявність ні 

      2014 2015 2016 

19 Режим роботи, діб на рік   251 251 251 

20 Режим роботи, годин на добу   8 8 8 

21 Споживання теплової енергії (загальне) Гкал 375,2 400 348,5 

22 Споживання теплової енергії (тільки опалення) Гкал 375,2 400 348,5 

23 Споживання гарячої води куб. м. х х х 

24 Покази лічильника газу куб.м. 0 0 0 

25 Покази лічильника електричної енергії кВт*год 131333 156268 147679 

26 Покази лічильника холодної води куб.м. 1957 5065 4682 

27 Списано твердого палива (товарна накладна) тонн 0 0 0 

        Споживання теплової енергії разом з гуртожитком №4. 
         
    

 

 


