
1. Демонтаж сміттєзбірників, дератизація та дезінсекція (під’їзди 1-16).
2. Планова чистка димовентканалів (під’їзди 1-16).
3. Проведення ревізії в електрощитах під’їздів № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
4. Фарбування газової труби, ремонт ліфтового обладнання в під’їздах № 1, 2, 13, 14, 16.
5. Прибирання даху від великогабаритного сміття, знесення та вивезення (під’їзди 4, 5, 

7 - 10).
6. Демонтаж зруйнованих плит і накривок, знесення з даху та утилізація (під’їзди 1-16).
7. Частковий ремонт труб зливової каналізації і водопостачання (під’їзди 1-16).
8. Гідропневматичне промивання і гідравлічні випробування системи опалення та ревізія 

запірної арматури під’їзди 1-16, сезонний пуск опалення.
9. Ремонт покрівлі машинного відділення під’їзду № 15, 16, установка оцинкованих обводів.
10. Заміна вікон в під’їзді № 4 (участь в обласній програмі по енергоефективності з спів фі-

нансуванням).
11. Аварійні прочищення каналізації під’їздів № 1, 12, 16, бандажі на трубах.
12. Аварійна заміна стояка холодної води в під’їзді № 8 кв.252, 256.
13. Заміна частини стояка каналізації під’їзду № 13.
14. Герметизація швів зі штукатуркою частини пошкоджених плит фасаду технічного повер-

ху під’їзду № 5, 9 і частково під’їздів № 4, 6, 10.
15. Відновлення зовнішнього освітлення в під’їздах № 5, 6, 7, 15, 16.
16. Зварювальні роботи по зміцненню перил в під’їздах № 2, 8, 9, 14, 16.
17. Заміна чотирьох несправних засувок на трубах опалення в під’їздах № 6 і № 8 на знову 

придбані нові. Отримані рішення суду на користь ОСББ «32», якими підтверджені закон-
ність створення ОСББ «32».

18. Латочний ремонт даху будинку, сезонні покоси бур’янів, проведення дворового «субот-
ника», нанесення захисного шару на покрівлю даху.

19. Придбання обладнання і матеріалів для нормативного забезпечення виконання техніч-
ного обслуговування і безпечної експлуатації внутрішньобудинкових систем нашого бу-
динку.

РОБОТИ, ВИКОНАНІ ЗА ДЕПУТАТСЬКІ КОШТИ ВЕРБИ В. Н. :
1. Поточний ремонт сантехнічних систем в під’їзді № 9.
2. Поточний ремонт даху в під’їзді № 2.
3. Поточний ремонт фасаду (ремонт міжпанельних швів) під’їзду № 14, 15.

ПЕРЕЛІК ВИКОНАНИХ РОБІТ ПО ОСББ 32

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ВНЕСКАМ СТАНОМ НА 15.11.18 РОКУ  122293,31 ГРН
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Номера під’їздів

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПРАВЛІННЯ
ТА ПЕРЕЛІК ВИКОНАНИХ РОБІТ
ОСББ 32

КОНТАКТИ:
Голова правління ОСББ
тел: +38 (068) 65-28-396
Майстер ОСББ
тел: +38 (098) 48-00-773

Надійшло від мешканців  взносів   693451,45 грн
Надійшло субсідій      26279,58 грн
Надійшло пільг       14014,99 грн
Надійшло коштів від провайдерів   9680,00 грн
Надійшло помилково переведених коштів  60820,83 грн
 
Всього надійшло коштів     804246,85 грн

за період
з 15.03.18 по 15.11.18 року

НАДХОДЖЕННЯ
за період с 15.03.18 по 15.11.18

osmd32 32.dp.ua
Мы на фейсбуці: Наш веб-сайт:



ДЕТАЛІЗАЦІЯ ВИТРАТ
250162,91 грнЗАРОБІТНА ПЛАТА З ПОДАТКАМИ 

Виплачена заробітна плата усім працівникам ОСББ, у тому числи податки

102641,28 грн
ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ

Оплата енергопостачання до ліфтів та освітлення під’їздів

1000,00 грнДЕЗІНСЕКЦІЯ, ДЕРАТИЗАЦІЯ
Витрати на матеріали та проведення робіт з дезинсекціі 
та дератізації приміщень будинку

ПРОЧИЩЕННЯ ДВ КАНАЛІВ
Виконання робіт по перевірці та 
прочищенню димовентканалів

8640,00 грн

ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ, 
ПРОМИВКА СИСТЕМИ ОПАЛЮВАННЯ

Виконання робіт згідно Правил технічної 
експлуатації теплових установок і мереж 
для отримання тепла від котелень

П
ПП

В
е

21820,00 грн

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ
Витрати на матеріали і роботи спрямовані 
на підтримку в справному та працездатному 
стані конструктивних елементів будівлі і 
внутрішньобудинкових інженерних систем

47189,39 грнТ
ВВ
В
н
с

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ БУДИНКУ
Витрати на матеріали і ремонтно - будівельні 
роботи, пов’язані з оновленням або 
поліпшенням експлуатаційних показників 
будівлі і його систем

63225,00 грнП
ЕЕ
В
р
п

З метою контролю за рухом коштів, що витрачаються, запрошуємо всіх співвла
більш детально за посилання

1302,00 грн
НАВЧАННЯ АУ (ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ, ОХОРОНА ПРАЦІ, 

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ МІНІМУМ ТА ІНШЕ)
Необхідні витрати на навчання посадових осіб для 

ведення господарської діяльності

1812,00 грн
ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЛІКУ ОСББ ОНЛАЙН

Оплата за користування системою, яка дозволяє контролювати витрати 
на утримання будинку та бачити залишок коштів на рахунку ОСББ

1668,06 грн
ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКУ

Витрати на розрахунково-касове обслуговування рахунку

1920,00 грн
ОБСЛУГОВУВАННЯ НОМЕРНИХ ЗНАКІВ

Витрати на виготовлення нових адресних табличок будинку

84344,96 грн
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ 

Витрати на послуги, малоцінні товари і матеріали, оплата виконаних 
робіт пов’язаних із забезпеченням нормального функціонування, 

обслуговування та ремонту будівлі

44158,08 грн
РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

Витрати  призначені для забезпечення невідкладних заходів, які не 
могли бути передбачені при затвердженні кошторису, або викликані 

надзвичайними обставинами

68463,34 грн
РЕМОНТНИЙ ФОНД

Витрати коштів на здійснення капітального, середнього та поточного 
ремонтів будинку та його інженерних систем

ДЕТАЛІЗАЦІЯ ВИТРАТ

ПОВЕРНЕНО ПОМИЛКОВО ПЕРЕРАХОВАНИХ КОШТІВ 23137,09 грн

ЗАЛИШОК КОШТІВ НА ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ
станом на 15.11.18 року

82762,74 грн

асників приєднатись до зручного особистого кабінету системи «ОСББ-онлайн»,
ям: http://32.dp.ua/manual.php


