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Акт
Ревiзii фiнансово-господарськоТ дiяльностi о6'еднання спiввласникiв багатоквартирного

будинку <<К5>> (iдентифiкацiйний код 43065369)
За перiод з О1 сiчня 2О2О року по 31 грудня 2О2О року

м. Киiв

ревiзiй ною

26 лютого 2021 року

комiсiею об'еднання спiввласникiв багатоквартирного будинку <.К5> (далi -

в тому числl по рахунках

ОСББ), в складi:
Голови ревiзiйноi KoMici'i ОСББ <<К5>>: MiHeHKo Ярослава Iвановича
Секретаря ревiзiйноТ KoMiciT ОСББ <<К5>>: Горбулi KceHii Олександрiвни
Члена ревiзiйноi' KoMiciT ОСББ <<К5>>: Колендовського Щанiла Петровича

З вiдома i в присутностi Голови правлiння ОСББ Артема Володимировича CopoKiHa
I бухгалтера ОСББ проведена ревiзiя фiнансово-господарськоi дiяльностi ОСББ за
перiод з 01 сiчня 2020 року по З1 грудня 2020 року.

flля проведення ревiзiТ булп представленi:

1. Протокол Ns1 Установчих зборiв ОСББ розташованого за адресою: м.КиТв вул. Кондратюка Юрiя, 5 вiд
'l4 квiтня 2019 року;

Z, Статут ОСББ <<К5>> затверджений рiшення Установчих Зборiв;
З. Виписка про ре€страцiю ОСББ <<К5>> за €ДРПОУ 43065369 вiд 1В.06.2019 року.
4. Протокол Ns2 3агальних зборiв ОСББ кК5> вiд 02,02,2020 р,
5. Протоколи засiдання правлiння ОСББ за перiод з 01 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року;
6. Виписка про включення ОСББ до Реестру неприбуткових установ та органiзацiй Ns192654460008,1 вiд

21.06,2019р.;
7. Журнал вхiдноi i вихiдноi кореспонденцii;
В. Печатки осББ.

Докчменти господарськоТ дiяльностi :

9. Оригiнали господарських договорiв (28шт) та додаткiв до них укладених за перiод
01.01.2020р.-З1.01.2020р.

10.Технiчнi паспорти на лiфти (20шт) iз вiдмiтками про вiдповiдальних, проведення чергових
технiчних оглядiв

11. Паспорти на вузли облiку тепловоТ енергiТ (витратомiр, термоперетворювачi, вичислiтель) 2
шт. (через вихiд з ладу замовлений ремонт)

12. Паспорти на вимiрювальнi прилади облiку ХВ, ГВ (6шт);
t3, Акти технiчноi повiрки /опломбування вузлiв облiку електричноТ енергiТ;

Фiнансова дiяльнiсть:
14. Фiнансова звiтнiсть мiкропiдприемства ОСББ <<К5>> за 2020р по формi No 1-мс та 2-мс;
15.3BiT виконання кошторису за 2020 piK (травень-грудень);
16, Виписки по рахунку UАВ432266900000260083013601З2() за перiод 01 травня 2020 року по

З1 грудня 2020 року;
17. Оборотно-сальдова вiдомiсть за 2070 piк

209,22,6З1, 66 1, бВ5, 949,З77 1 ;

1В. Акти звiрки з основними постачальниками на З1,72.202Ор,;
19. Звiт про використання коштiв, виданих пiд звtт;
20. Акти списання ТМЦ;
21. Перелiк майна, придбаного (набутого) для тривалого використання;

22. Щоступ в якостi <<ревiзоро>> до програмного забезпечення (далi - ПЗ)
ii{tlr,,; i/\, ltiyth il}(.)1 ilii!|]"1.,(]i!,l tl,ii нарзуування iоблiку BHecKiB по оСББ..К5rr;

2З, Рссстр облiку спiввласникiв в ПЗ;
24, Ведення облiку помiсячних нарахувань та надходжень по особових рахунках в ПЗ;
25.!окументи пiдтверджуючi роботу iз боржниками (оголошення/ листи претензii 96шт, позови

12 шт) ;

Розрахчнки iз працiвниками :

26. Накази по особистому складу ОСББ за перiод 01 травня 2020 року по З1 грудня 2020 року;
27. Вiдомостi нарахування заробiтно'i плати;
2В, Штатний розпис;
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29, flоговори найманого персоналу;
З0, Пiдтверджуючi документи про нарахування заробiтноТ плати i П виплату, вiдпускних та вся

первинна дOкументацiя ;

Огляд бчдинку та примiцень:
З1. ВiзуальниЙ огляд стану будинку та його частин (МЗК, технiчний поверх, пiдвальнi

примiщення, IТП, насосна та iншi технiчнi примiщення);
Iнше:

З2. Пояснення правлiння ОСББ на питання пiд час перевiрки.

В ходi проведення ревiзil встановлено наступне:

Господа рська дiял ьн icTb :

Проведенi Загальнi збори ОСББ iзасiдання правлiння оформленi у виглядi протоколiв.
Головою правлiння та правлiнням ОСББ виконанi прийнятi на Загальних зборах ОСББ та на

засiданнях правлiння рiшення, а саме:
1. З 01,05.2020р. здiйснено перехiд до самостiйного утримання будинку та прибудинковоi

територi'i;
2, Заключенi необхiднi договори iз постачальниками послуг для обслуговування будинку i

утримання будинку i прибудинковоТ територ|l;
З, Пiдтримусться у справному cTaHi обладнання будинку i задовiльний стан в технiчних

примiщеннях будинку;
4. Пiд час огляду МЗК зафiксованi самовiльнi привласнення площ МЗК спiввласниками/

захламлення евакуацiйних шляхiв i холодних переходiв (див, ,Щодаток 2)
5. Здiйснюсться робота по вiдстоюванню iHTepeciB спiввласникiв:

а. запит l позов в суд з вимогою надати Технiчний паспорт на будинок Об'еднання та
будови, що входять до складу житлового комплексу до ПрАТ <<Енергополь - yKpaiHa>>,

ТОВ <ККК>;
Ь. протидiТ рейдерству технiчних поверхiв будинку;
с, робота по заключенню iндивiдуальних договорiв на холодне водопостачання з ПрДТ

"Киi'вводоканал";
d. заключенi договори cepBiTyTiB iз наявними провайдерами в будинку.
е. перерахунок безпiдставно нарахованого боргу вiд КП <<Киiвтеплоенерго>>.

Фiнансова дiяльнiсть:
Банкiвськi операцi'[:

6. В ОСББ <К5> наявний розрахунковий рахунок Ns UАВ9З2266900000260093003601З2 та додатковий
раХУНок Ns UAB4322669000002600B301360132 в АТ <ОщадБанк> м. КиТв, якi використовуються для
оплати BHecKiB та платежiв спiввласниками, розрахункiв з постачальниками послуг, фондами соцiального
страхування, фiскальноТ служби, нарахування заробiтноТ платнi, вiдпускних, пiдзвiтних сум, тощо.

7" Станом на З1.12.2020 р,залишки по розрахунковим рахункам складають 454596,о9
грн. + 794BZ,40 грн., також додатково ОСББ вiдкрило депозитний рахунок на суму 200 000,о0
грн, (на строк З Mic, 6,5О/о ставка)"
Загальна сума залишку грошових коштiв склада€ 674 07В,49 грн,

В. За перiод з 01.05.2020 по З1.12.2020 р, додатковi платежi (сервiтути, добровiльнi внески вiд
спiввласникiв*, компенсацiя за вторсировину, тощо) склали 147 9З9,76 грн.

9. Загальнi грошовi надходження на розрахунковий рахунок склали 4 1В0 09З,56 грн.
]/_\oбpoBillt1lli lзll0сt(и спiгзмсLiLкtlгt цitз - вiдlLllкtэiцуLзаl{llя l]a|)ToCTi c,r tеl<тросгlсllгii дrt я спiгзв.r lс-lсниl(ilI
)китJ]ових la неhкиl,Jlових гlриг,,llLцень/ щ0 не Maloтb гlос,l i]lJIlCl-| их lta o6;riK iьt7lиtзi2lуа.rlt,t-tиl х
-tlltlИ/'l[:НИl{lЕl,

Розрахунки з спiввласниками квартир та нежитлових примiщень:
10.За перiод з 01.05.2020 по З7,72,202О р. нараховано BHecKiB на суму 4 2З5 5З0,75 грн.
11.За перiод з 01.05.2020 по З1.12,2020 р. на розрахунковий рахунок вiд спiввласникiв квартир

та нежитлових примiщень отримано BHecKiB на суму 4 0З2 15З,В0 грн.
12. Загальна заборгованiсть мешканцiв станом на 01.01.21 р. склала - 20З З76,95 грн. (з

урахуванням передплат*).
'КСумарна заборгованiс,lь гlсl B1.1ccl(aM сl(jli]да€ 2_76 61б,В1 грн (вiлсоток t.{еплатеlкiв 6,57о),
[-1редопllат tlo BHecKal,a 7З 2З9,Вб грн (вiдсотоr< пере1.1плат ,L7a/o).

1З. Перелiк найбiльших боржникiв iз сплати BHecKiB надано в ,Щодатку No1.
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14. Проводиться робота iз боржниками по сплатi BHecKiB: iнформування через дошки оголошень/
письмовi претензii про сплату, судовi позови до системних боржникiв:

Станом на 24,02,2021 р. Правлiнням ОСББ подано позови до суду про стягнення заборгованостi iз
власникiв наступних квартир/примiщень: З09, З10, З15, 427, 5ЗI,69З,694, ЗВ6, 5З5,49,6ЗЗ, В49.

Також надiслано 96 претензiй спiввласникам про необхiднiсть погашення заборгованостi по
внесках. Подачi кожного позову до суду передуе спроба правлiння вирiшити питання погашення
заборгованостi шляхом переговорiв,

* С,таног,л bla 24.02-.2021 с рiLленt-|я (:уду про стягнення боргу iз ш,rlасникiв примiщенl./ нале}(них
I-1рА-Г <<Еt,tергополь - YкpaiHat>, Одi-лаt< рilшення Lr{e не набрало законноТ сили| вii_lгtог+iдрtо,
Гl РИ)qУСОВе l,.l,ii.Oti.l i]1-1rl гtа дlаlниЙ час HeMo}l(rl tl ве, РOзгltяtд справ у раЙонних сулах здiЙснtос-t,ьсл]
триl валиЙ Lla(,,,] огlIяllу lIa }{a/1Mi1llly заваttr,ах<енiсr,ь судlliв, I-1ризгtачен1-1я розгляду cllpa]t] та/або l'х
lзil]клалегlня здiйсlJlо€тt,ся з гlрOмi>t<t<о1,1 tlacy у 2_-4 чtiс:яtli, _.] ог/|я/lу lIa l].to сподiватисt, нil LllBи1.1l(с}
С)ТРИМаl]l"]rl РtiЗt/JlЫ-dТlВ У СУ/]аХ t-lё,t\Оt3О!ИТIrСЯ

Аналiз 202овикоtlання кошторису за
Витрати на утримання будинку загального фонду

CTaTTi витрат План, грн. Факт, грн. Рiзниця,
гDн

Виконання,
о/о

1,1 Компл. прибир, ( у
т, ч. витр. матер. )

684 в00,00 бво 724,4в
4,о75.52 99,4%

1,2 Обслугов-я ВБМ (аварiйна слжба) 442 40о,00 467 94в,28 - ].9,548.28 1о4.4%
1.З Тех.обслуг.лiфтiв та систем
диспетч.

264 000,00 21,7 920,00
46,080,00 в2.5%

1.4 Обслуговування протипожежноТ
сигн.

158 400,00 121 в91,56
36,508.44 77.0%

1, 5 Вивезення ТПВ(тверд,побут вiдх.) 275 200,00 180 999,00 94,201.00 65.8%
1.6 Комун, витрати на МЗК та прибуд.
тер

1 0з0 400,00 71,9 970,70
310,429.90 69,9%

1.7. Обслуговування димовентканалiв 4 000,00 0,00 4,000.00
1, В,Щератиза цiя/дезiнсекцiя 7 200,00 з 000,00 4,200.00 41,7%
1,9 Вивез-ня снiгу, листя 45 600,00 22 471,60 23,188.40 49j%
1.10 Послуги керуючого справамиХ 0,00 0,00 0,00
1.11 Господарськi витрати (мат-
ли,iнв-р)

16 000,00 в 5в0,12
7,419.88 5з.6%

2.1 Поточний ремонт лiфтiв 55 200,00 з9 28в,40 15,91]..60 7t2%
2.2 Поточний ремонт ВБМ*Х 100 000,00 125 164,66 - 25,t64,66
2,З Поточний ремонт систем диспет. 20 000,00 20 079,98 - 79.98 1о0.4%
2,4 Поточний ремонт ППА та ДВ*Х 24 000,00 28 041,06 - 4,041.06 1,16.8%

2,5 Поточний ремонт констр.та
внутр.елем

з4з 200,00 2в5 676,о2
57,523.98 8з.2%

2.6 Iнший поточний ремонт 17 512,00 1,з з27,L0 4,184,90 761%
З.1 Фонд зар. плати (разом з подат.) 184 000,00 774 52з,tо 9,476.9о 94.8%
З,2. Пiдготовка та проведення
загальних зборiв

27 20о,00 0,00
27,200.00

З.З Опл.бухг,супр,(в
т. ч. прогр.забез, ЕЦП

112 000,00 106 000,00
6,000.00 94.6%

3.4 Оплата юрид-го супроводу
(суд.збiр)х*

105 600,00 7t9 440,4о
- 13,в40.40

з.5
Адмiн. витр, (посл. бан ку, ка нцтовари)

60 000,00 57 510,48
2,489,52 95.9%

Всього з9767L2|оо зз86496,з4 59о215.66 85.2о/о

1) Витрати з ремонтного фонду - 0,00 грн,, витрати з резервного фонду - 21140 грн.
2) Всього витрат - З 4О7 бЗ6,З4 грн. (що вiдповiдае даним в звiтностi ф.2-мс).*рiLllенням Гlравлiгtня ва;э-гiсть послуг керуючого справами в повному обсязi перенесено до п,2.5.
та] за рахунсlt<.г]аноТ cTaTTi профiьtаl-tсова1-1о поточний ремонт пара.tlних/ хололних перехолiв,t,аl it"l ,

_CTopiHKa З iз 7
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*Х вiдповiдае затвердженому кошторису в частинi примiтки 1) роздiлу L "Загальний фонд",
Додатково:
Згiдно наданоТ звiтностi ф. 1-мс на З1 ,tZ.20Z0 р., валюта балансу становить 1093,3 тис. грн.
та складаеться з наступних статей:

- актив: запаси - 2t,9 тис.грн., поточна дебiторська заборгованiсть - З97,3 тис.грн., грошовi
кошти та еквiваленти - 674,7 тис,грн.

- пасив: довгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та забезпечення - 9В4,9 тис.грн.,
поточна кредиторська заборгованiсть - 106,9 тис.грн. iншi - 1,5 тис.грн.

,Щебiторська заборгованiсть складаеться з заборгованостi власникiв за внесками та передплат
постачальникам. Кредиторська заборгованiсть е поточною, оскiльки згiдно умов договорiв з
постачальниками, розрахунок за фактично поставленi послуги здiйсню€ться наступного мiсяця
(що пiдтверджуЕгься актами звiрки з осl]овними постачальниками станом на З1.12.2020 р.)

Облiк товарно-матерiал ьн их цiн ностей
15. Облiк TMl-| ведеться, вибiрково перевiрено перелiк майна, придбаного (набутого) для

тривалого використання. Також в фактичнiй наявностi е ocHoBHi засоби (мотокоса,
газонокосарка, копiювальний пристрiй та iH), якi не облiковуються на балансi ОСББ.

Пiдсvмки перевiрки: в ходi перевiрки фiнансових зловживань правлiнням не виявлено,
фактичнi витрати ОСББ rrK5" загалом вiдповiдають затвердженим Загальними сборами в
коlлторисi показникам.

Зауваження та рекомендацii правлiнню ОСББ за фактом проведення ревiзiТ:

Головi правлiння ОСББ CopoKiHy Артему Володимировичч слiд вжити наступних заходiв:
1, Проiнформувати на сайтi i дошках оголошень щодо cTpoKiB проведення наступних загальних

збори ОСББ, органiзувати виконання прийнятих рiшень;
2. Пiдготувати оновлений кошторис на затвердження загальних зборiв iз врахуванням

результатiв виконання кошторису за 2020 piK i фактором подорожчанням послуг через зрiст
мiн.зарплатнi, тощо.

3. Вжити заходiв для попередження i лiквiдацiТ самовiльного привласнення площ МЗК
спiввласниками, пiдтримання вiльними евакуацiйних шляхiв. За необхiдностi, разом iз
Представниками ОСББ пiдготувати та винести на розгляд загальних зборiв положення щодо
порядку використання МЗК спiввласниками будинку.

4. Через позов до суду отримати технiчну документацii на будинок вiд Забудовника ,або
попередн ьоТ обслуговуюч и й ком панiТ;

5. Мати оригiнал договору iз ТОВ "Мiй fliM Онлайн", враховуючи важливiсть ПЗ з облiку
нарахувань i сплати BHecKiB;

flаний Акт
другий примiрник

складений у 2 примiрниках. Один примiрник надано головi правлiння ОСББ,

Голова ревiзiйноI KoMiciT
осББ <<К5>>:

осББ <.К5>>:

осББ <<К5>>:

З Актом ознайомленi:

Голова правлiння ОСББ

MiHeHKo Я.I.

Горбуля К,О.

Колендовський,Щ.П.

//
(пiдпис)

Бухгалтер ОСББ

CTopiHKa 4 iз 7

KoMiciT осББ.



Ревiзiйна комiсiя оСББ KK5ll

Додаток Ne1

flo акту ревiзii фiнансово-господарськоI дiяльностi ОСББ <(К5)>

Найбiльшi боржники:

Ns п/п No кв/прим. Сума балансу/ грн.

-1,5302,79

-75295,74

- 1 500в,5в

-15001,11

-\444з,02

- 10611,6з

-7496,7з

-4027,4L

-з461,в 5

-з446,7з

-51з7,в9

-47з5,06

-2529,72

-2126,вв

-зO7L,40

-2t27,72

-20вв,5з

- 1 в64,5в

- 1в56,20

- 1в4з,4в

- 1в26,в5

-27ов,40

-19в1,04

-L602,24

- 1495,00

- 1491,6в

- 1491,6в

-4з44,92

Мiсяцiв боргу

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

з

1 5з5

2 421

з 425

4 5з1

5 694

6 з15

7 в49

в зlз
9 512

10 з79

11 звб

12 бзз

13 5в

14 60

15 597

16 49

17 7вб

1в 47в

19 129

20 вlз
27 529

22 54в

2з 1з9

24 в4

25 з1

26 в7

27 94

2в з11



Ревiзiйна комiсiя оСББ кК5>

29

з0

з1

з2

зз

з4

з5

зб

з7

зв

з9

40

47

42

4з

44

45

46

47

14в

4в1

624

бв2

1в4

209

бвз

245

577

97

в24

650

452

9в

409

64

4в9

вв

Iншi, менше З Mic

-ззв6,з7

-2695,90

-2467,2з

-2245,02

-202з,в0

- 1 в95,55

-7772,04

-1709,52

- 1666,зб

- 14в5,7в

-1,47в,22

-7з27,22

- 12 з 1,60

- 1 1 99,19

-7145,70

-1716,27

- 1093,62

- 1015,64

-зlL7з,76

з

з

з

з

з

з

з

з

3

з

з

з

з

з

з

з

з

з



Ревiзiйна комiсiя оСББ кК5>

Додаток Ns2

flo акту ревiзiТ фiнансово-господарськоТ дiяльностi ОСББ <<К5>>

Пiд час огляд стану будинку встановленнi наступнi випадки, якi мають ознаки самовiльного
привласнення площ МЗК спiввласниками :

N0 секцii

1

1

1

1

1

1

1

з

з

4

4

6

6

6

6

Поверх

1б

77

77

1в

20

22

25

7

24

5

22

з

4

11

77

No кв/прим.

97, 9в

99,100,101

11,7, I!2

1,25, 1,26

зз6, зз7, ззв,
зз9, з40

4з6, 4з7, 4зв,
4з9,440

527,522,52з

697,69в

7о4,7о5

75з,754

795

Вия влено:

Побудована перегородка, МЗК при€днано
до кв/прим

Встановленi замки, МЗК перетворено на
комору

Побудована перегородка, МЗК при€днано
до квlприм

Побудована перегородка, МЗК приеднано
до кв/прим

Побудована перегородка, МЗК приеднано
до кв/прим

Встановленi замки, МЗК перетворено на
комору

Поверх зачинено на замок, обмежений
доступ до МЗК

Поверх зачинено на замок, обмежений
доступ до МЗК

Встановленi замки, МЗК перетворено на
комору

Поверх зачинено на замок, обмежений
доступ до МЗК

Побудована перегородка, МЗК присднано
до кв/прим

Побудована перегородка, МЗК при€днано
до кв/прим

Побудована перегородка, МЗК приеднано
до кв/прим

Побудована перегородка, МЗК присднано
до кв/прим

Встановленi замки, МЗК перетворено на
комору

CTopiHKa 7 iз 7


