
ДОХОДИ 102 589,94

1 Внески 102 089,94

тип приміщення база кількість площа внесок сума

Житлові приміщення,  2-14 поверхів з кв.м. 14 460,40 5,70 82 439,77

Житлові приміщення, поверх 1 з кв.м. 1 005,50 5,18 5 210,92

Нежитлові приміщення з кв.м. 10 2 787,50 5,18 14 439,25

2 Інші доходи 500,00

кількість тариф сума Зменшення внеску

Плата провайдерів 500,00 0,0274

Розміщення реклами 0,0000

ВИТРАТИ 102 589,94

1 Послуги 57 000,00

послуга сума (план) в рік Частка внеска на 1 м2

Голова правління 0,00 0,00 0,0000

Керуючий справами 10 000,00 120 000,00 0,5478

Юридична допомога 6 000,00 72 000,00 0,3287

Обслуговування ІТП, систем ХВП та ГВП 7 500,00 90 000,00 0,4109

Прибирання МЗК та прибудинкової території 12 000,00 144 000,00 0,6574

Послуги прибирання снігу 500,00 6 000,00 0,0274

Технічне обслуговування ліфтів 6 000,00 72 000,00 0,4149

Диспетчеризація ліфтів та будинку 1 500,00 18 000,00 0,1037

Обслуговування протипожежної сигналізації 2 000,00 24 000,00 0,1096

Кошторис ОСББ "Нова Хвиля" 

Фінансування витрат ОСББ під час ведення звичайної діяльності здійснюється переважно за рахунок внесків співвласників. 

Внесок співвласника на утримання будинку та прибудинкової території включає витрати на усі види послуг, передбачені кошторисом (окрім охорони), відрахування 

до Резервного та Ремонтного фонду та сплачується пропорційно до площі квартири, що перебуває у власності. Внески з житлових приміщень та нежитлових 

приміщень 1-10 (використовуються для ведення комерційної діяльності) сплачуються пропорційно площі приміщення. Окремо власниками житлових приміщень 

сплачується внесок на охорону будинку у фіксованій сумі з квартири/приміщення незалежно від їх площі.

Інші доходи включають плату за прокладення та використання мереж провайдерами інформаційних послуг та розміщення реклами в будинку.

Витрати включають оплату послуг, ресурсів та матеріалів, необхідних для забезпечення надійного і безперервного постачання ресурсів співвласникам як їх 

споживачам, забезпечення функціонування інженерних мереж, безпеки, підтримання задовільного санітарного стану місць загального користування та 

прибудинкової території, діяльності ОСББ та його органів управління.

Враховуючи можливі зміни ринкової кон'юнктури, особливості надання певних послуг, спричинені сезонністю, періодичністю та іншими подіями, які неможливо 

передбачити, для окремих статей витрат визначено граничні суми (ліміти), витрати в межах яких є припустимими.

Надання усіх послуг здійснюється на засадах аутсорсингу.

До здійснення безпосереднім управлінням будинком ОСББ залучає управителя. Управитель бере участь у пошуці постачальників послуг, забезпечує залучення 

необхідного персоналу, контролює надання послуг та їхню якість тощо.

постачальник

ФОП Бородіна Ю. В.

ТОВ “Управляюча компанія”Домолад”

МПП “Перун”



Вивезення побутових відходів 6 000,00 72 000,00 0,3287

Ведення бухгалтерського обліку 4 000,00 48 000,00 0,2191

Обслуговування банківських рахунків 250,00 3 000,00 0,0137

Обслуговування ОСББ-Онлайн+Портмоне+квитанції 250,00 3 000,00 0,0137

Інші послуги, в т.ч. поштові 1 000,00 12 000,00 0,0548

3,2305

3 Ресурси та матеріали 18 209,84

тариф/ціна одиниця виміру обсяг сума (план) Частка внеска на 1 м2

Електроенергія (посилання на тариф) 1,68 кВт*ч 7 500,00 12 600,00 0,6903

Водопостачання (технічне, полив) (посилання на тариф) 15,492 м.куб. 20,00 309,84 0,0170

Заміна світильників для освітлення місць МЗК 3 000,00 0,1644

Миючі засоби для прибирання - - - 300,00 0,0164

Інвентар, канцтовари, картридж тощо - - - 2 000,00 0,1096

0,9976

4 Фонди 27 380,10

внесок база розрахунку площа сума

Ремонтний фонд 0,50 м.кв. 18 253,40 9 126,70

Резервний фонд 1,00 м.кв. 18 253,40 18 253,40

Електроенергія та освітлювальні прилади використовуються для освітлення МЗК та прибудинкової території, живлення ліфтів, насосів для підкачки води, 

живлення систем протипожежної сигналізації, домофону, відеокамер спостереження тощо. Вода використовується для поливу рослин на прибудинковій 

території, для прибирання. Зимове додаткове обслуговування прибудинкової території це вивіз снігу, посипання сіллю тощо.

Відрахування до Ремонтного та Резервного фондів здійснюється з платежів власників житлових приміщень та комерційних приміщень пропорційно площі 

приміщень. Порядок використання коштів визначається Статутом ОСББ.

ТОВ “Екотранс-груп”

ФОП Катрич О. А.

http://www.nerc.gov.ua/?id=19527
https://vodokanal.kiev.ua/tarifi

