
ПРОТОКОЛ № 23
ЗБОРІВ ПРАВЛІННЯ ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ
«ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «РІЧ ТАУН 2»

від 30.12.2020 року

Присутні:   Чорний А. А.
Божко С.С.
Орлова Ж.І.
Селімов Р.М.
Стасюк О.О.
Івченко А.В.
Нікітін О.С.
Свєтлов В.Л.
Бєлаш М.Г.

Голова зборів: Стасюк О.О.
Секретар зборів:Божко С.С.

Слухали: Стасюк О.О., яка запропонувала наступний порядок денний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Обрання голови та секретаря Зборів.
2.Вирішення питання щодо перерозподілу коштів між статтями витрат

Кошториса  за  2020 р.

1. Слухали: Стасюк О.О., яка запропонувала обрати головою Зборів Стасюк
О.О. та секретарем  Божко С.С.

В и р і ш и л и: обрати головою Зборів Стасюк О.О. та секретарем
Божко С.С.

Рішення прийнято: "за" -9 голосів

2.Слухали:Стасюк О.О. яка доповіла про витрати, перевитрати та економію
коштів у 2020 році за статтями витрат Кошторису:

- загальна сума економії за статтями витрат Кошторису складає
177 327,46 грн., по яким у 2020 році було витрачено менше ніж заплановано
Кошторисом: стаття “Електроенергія” 24 520,92 грн., “Покіс газону” 5555,10 грн.,
“Витрати з дезінсекції” 4176,00 грн., “Полив клумб та газонів” 12509,27 грн.,
“Прибирання і вивезення снігу” 27278,37 грн., “Технічне та аварійне обслуговування
інженерних систем” 696,00 грн., “IT витрати” 11047,00 грн., “Організаційні витрати”
73898,80 грн.,“Обслуговування димових і вентиляційних каналів” 3264,60 грн.,



“Обслуговування систем газоаналізаторів в підвалах та електрощитових” 14 400,00
грн.;

- перевитрати за статтями витрат Кошторису: “Вивезення та утилізація
побутових відходів” 21499,96 грн., “Технічне обслуговування ліфтів” 12 849,89 грн.,
“Адміністративні витрати” 26725,87 грн., “Послуги догляду за зеленими
насадженнями” 10 477,43 грн., “Прибирання під’їздів та прибудинкової території”
75 000, 00 грн., “Технічне обслуговування та амортизація протипожежних засобів”
219,96 грн., “Послуги компанії по миттю вікон із зовнішнього боку фасаду” 480,00
грн., “Накладні витрати” 305,32 грн. - загальна сума складає 147 557,47 грн.

Запропонувала зробити перерозподіл коштів між статтями витрат на загальну
сума  147 557,47 грн.

між статтями витрат Кошторису за 2020 р. зі статей витрат, за якими було
витрачено менше ніж заплановано Кошторисом, на статті витрат, по яким у 2020р.
були перевитрати.

2. Запропонувала питання надходження за статтею витрат “Обслуговування
систем газоаналізаторів”, які не були використані у 2020 році, включити до порядку
денного на Загальні збори, з метою визначення їх використання / перерозподілу до
резервного або ремонтного  фонду.

В и р і ш и л и:
1. Зробити перерозподіл коштів між статтями витрат за 2020 р. у розмірі

147 557, 47 грн. за рахунок економії у розмірі 177 327,46 грн. статей витрат
Кошторису: “Електроенергія”, “Покіс газону”, “Витрати з дезінсекції”, “Полив
клумб та газонів”, “Прибирання і вивезення снігу”, “IT витрати”, “Організаційні
витрати”, “Обслуговування димових і вентиляційних каналів” на статті витрат по
яким були перевитратами: “Вивезення та утилізація побутових відходів”,
“Технічне та аварійне обслуговування інженерних систем”, “Адміністративні
витрати”, “Послуги догляду за зеленими насадженнями”, “Прибирання під’їздів та
прибудинкової території”, “Технічне обслуговування та амортизація протипожежних
засобів”,“Послуги компанії по миттю вікон із зовнішнього боку фасаду”, “Накладні
витрати”.

2. Включити до порядку денного на Загальні збори питання щодо залишку
коштів за статтями витрат Кошторису у 2020 році, з метою визначення їх
використання/перерозподілу або перерозподілу до резервного або ремонтного
фондів.

Рішення прийнято: "за" - 9 голосів


