
План на 2018 р.

Внески членів ОСББ з відшкодування витрат на 

утримання будинку і прибудинкової території, з них 3,471,954.58 3,395,405.85 -76,548.73
       внески членів ОСББ 3,471,954.58 3,188,610.75 -283,343.83

       пільги і субсідії 206,795.10 206,795.10

Резервний фонд, у тому числі: 283,800.00 301,301.51 17,501.51

      оренда нежитлових та допоміжних приміщень 202,800.00 147,783.00 -55,017.00

      компенсація витрат на воду 20,918.86 20,918.86

      компенсація вартості електроенергії 21,277.53 21,277.53

      провайдери 54,000.00 75,164.00 21,164.00

      реклама у ліфтах 27,000.00 22,500.00 -4,500.00

      реклама на стіні ІТП 10,600.00 10,600.00

      відсотки по залишку на рахунку 744.45 744.45

      добровільні внески 2,313.67 2,313.67

УСЬОГО НАДХОДЖЕННЯ 3,755,754.58 3,696,707.36 -59,047.22

Прибирання прибудинкової території та прибирання снігу 288,702.10 192,214.39 -96,487.71

Прибирання сходових кліток 338,772.89 215,550.25 -123,222.64

Вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, 

перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та 

захоронення) 116,533.89 131,038.77 14,504.88

Технічне обслуговування ліфтів 139,200.00 126,514.25 -12,685.75

Обслуговування систем диспетчеризації 43,200.00 38,538.28 -4,661.72

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем ГВП і 

ХВП, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації 124,368.73 237,366.48 112,997.75

Дератизація 3,553.00 -3,553.00

Дезінсекція 2,519.40 -2,519.40

Обслуговування домофонної системи 14,400.00 11,250.00 -3,150.00

Технічне обслуговування та поточний ремонт систем 

протипожежної автоматики й димовидалення, а також інших 

внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності 69,600.00 64,759.30 -4,840.70

Витрати ремонтного фонду на поточний ремонт 

конструктивних елементів внутрішньобудинкових систем 

гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, 

теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв 

будинків та елементів зовнішнього упорядження 655,360.61 814,805.42 159,444.81

Поливання дворів, клумб і газонів 10,830.07 21,818.92 10,988.85

Освітлення місць загального користування, підвалів, 

підкачування води та енергопостачання для ліфтів 779,951.89 567,001.84 -212,950.05

Утримання служби диспетчерів 303,454.94 312,386.79 8,931.85

Утримання служби конс'єржів 1,032,397.06 1,019,963.50 -12,433.56

УСЬОГО ВИТРАТИ 3,922,844.58 3,753,208.19 -169,636.39

Залишок коштів на рахунках на 01.01.2018 224,527.64

Залишок коштів на рахунках на 31.12.2018 168,026.81

Надходження

Витрати

Статті надходжень та витрат Факт за 2018 р.

Відхилення від 

плану ("-" економія, 



Дебіторська заборгованість

Внески власників, у т. ч.:

від власніків, з них: 476,005.86

поточна заборгованість 289,635.26

прострочена заборгованість 186,370.06

по субсидіях,пільгах 6,620.63

Інші авансові платежі(проект зем.ділянки,енергоаудит,зв'язок) 57,572.59

Кредиторська заборгованість 132,644.58

Діспетчерізація 3,503.48

Обслуговування ліфтів 52,224.29

Тех. обслуговування ІТП, ХВП, ГВП 32,321.00

Вивезення сміття 16,067.81

ТО протипожежної автоматики 5,800.20

інші 22727.80

Економія коштів 


