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РІШЕННЯ 

Загальних зборів співвласників ОСББ "Фундуклєєвський" 

м. Київ, 16 лютого 2017 р. 
 

 

Порядок денний 

1. Звіт правління і ревізійної комісії. 

2. Про обрання складу правління і складу ревізійної комісії. 

3. Підготовка до опалювального сезону 2017 – 2018 рр.. 

4. Питання користування спільним майном. 

5. Про звернення ТОВ «БІКОМ» про користування прибудинковою територією. 
 

1. Звіт правління; звіт ревізійної комісії 

З питання 1 порядку денного виступили: Щербаков В.З., Клєщ С.Г., Ганоцький І.В. 

З питання 1 порядку денного загальні збори ухвалили: 

1.1. Визнати роботу правління за звітний період задовільною. 

1.2. Визнати роботу ревізійної комісії за звітний період задовільною. 

 

2. Обрання складу правління; обрання складу ревізійної комісії 

З питання 2 порядку денного виступили: Клєщ С.Г., Орлова М.Б., Петрів Я.І., Скібінська 

Н.Р., Севрюков А.А., Черкаський О.Я., Чернова А.В., Щербаков В.З., 

З питання 2 порядку денного загальні збори ухвалили: 

2.1. Обрати правління у складі: Севрюков А.А., Скібінська Н.Р., Щербаков В.З. 

2.2. Рекомендувати правлінню обрати головою правління Щербакова В.З. 

2.3. Обрати ревізійну комісію у складі: Гаврюк В.В., Клєщ С.Г., Короленко Д.Д., Орлова 

М.Б., Петрів Я.І.  
 

 

3. Підготовка до опалювального сезону 2017 – 2018 рр. 

З питання 3 порядку денного виступили: Щербаков В.З., Ганоцький І.В. 

З питання 3 порядку денного загальні збори ухвалили: 

3.1. Співвласникам завершити відновлення системи централізованого опалення в межах 

приміщення, належного співвласнику, до 01 травня 2017 р. 

3.2. У разі відмови співвласника виконати вимогу загальних зборів про відновлення 

системи централізованого опалення в межах приміщення, належного співвласнику, до 01 

травня 2017 р., керуючому директора вжити заходів з такого відновлення до 15 травня 2017 р. 

за рахунок об’єднання з наступним стягнення вартості таких робіт з співвласника. 

 

4. Питання користування спільним майном 

З питання 4 порядку денного виступили: Щербаков В.З. 

З питання 4 порядку денного загальні збори ухвалили: 

4.1.1. Встановити, що відповідно до ст. 22 Закону «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» в ОСББ «Фундуклєєвський» усі потреби утримання та 

експлуатація будинку, користування спільним майном у ньому, включаючи поточний та 

капітальний ремонт, утримання будинку та прибудинкової території, водопостачання та 

водовідведення, теплопостачання і опалення, вивезення побутових відходів, задовольняються 

самостійно шляхом самозабезпечення. 

4.1.2. Роз’яснити співвласникам, посадовим особам органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, органів судової влади та усім іншим особам, що держава Україна 

не підтримує коштами чи у інший спосіб утримання та експлуатацію будинку, що роль 

держави обмежується регулюванням цін на житлово-комунальні послуги і енергоносії, через 

що обов’язок утримувати і експлуатувати будинок покладено на співвласників будинку. 

4.1.3. Роз’яснити співвласникам, що єдиним джерелом утримання і експлуатації будинку 

є внески і платежі в розмірах, установлених загальними зборами об'єднання. За згодою 

правління окремі співвласники можуть у рахунок сплати таких внесків і платежів виконувати 



2 
 

окремі роботи. Несплата внесків та платежів порушує права інших співвласників і має своїми 

наслідками занепад і руйнування будинку, який є спільною домівкою для його мешканців. 

4.2. Підтвердити чинність положень рішень усіх попередніх загальних зборів з питань 

використання спільного майна і користування ним. 

4.3. Припинити з 01 травня 2017 р. нарахування і справляння щомісячного внеску 

співвласника на управління (утримання) майна. 

4.4.1. Запровадити з 01 травня 2017 р. нарахування і справляння щомісячного внеску 

співвласника на утримання внутрішньобудинкових інженерних мереж і систем, 

прибудинкової території, управління та утримання іншого спільного майна під загальною 

назвою «внесок співвласника на утримання спільного майна». 

4.4.2. Встановити, що щомісячний внесок співвласника на утримання спільного майна: 

- є змінним; 

- не залежить від розміру спожитих житлово-комунальних послуг; 

- розраховується за результатами витрат у минулому розрахунковому періоді пропорційно 

площі житлових і нежитлових приміщень, які належать співвласникам. 

4.5.1. Запровадити з 01 травня 2017 р. нарахування і справляння щомісячного внеску 

співвласника на вивезення побутових відходів. 
4.5.2. Встановити, що щомісячний внесок співвласника на вивезення побутових відходів: 

- є змінним; 

- не залежить від розміру спожитих житлово-комунальних послуг; 

- розраховується за результатами витрат у минулому розрахунковому періоді пропорційно 

кількості осіб, що користуються житловими приміщеннями співвласника, і кількості тварин, 

що перебувають у цих приміщеннях. 

4.6. Встановити, що терміни, встановлені у п. 4.3., 4.4.1., 4.5.1. цього рішення, можуть 

змінюватись за рішенням правління або зборів представників від об’єднання. 

4.7. Встановити, що методики розрахунку внеску співвласника на утримання спільного 

майна і внеску співвласника на вивезення побутових відходів та змін до цих методик 

затверджується рішенням правління об’єднання або зборів представників від об’єднання за 

поданням керуючого директора окремо для власників житлових приміщень і власників 

нежитлових приміщень. 

4.8. Встановити, що «минулим розрахунковим періодом» є період тривалістю у один 

календарний місяць, або у три календарних місяці, або у шість календарних місяців, або у один 

календарний рік, який передує розрахунку внесків співвласників, при цьому тривалість 

минулого розрахункового періоду визначає керуючий директор в залежності від обставин 

господарювання, що склались. 

4.9. З метою  компенсації незапланованих втрат об’єднання через несвоєчасну сплату за 

спожиті житлово-комунальні послуги, запровадити з 01 травня 2017 р. додаткову плату, яку 

сплачують боржники, у розмірі 0,3 (нуль цілих і три десятих) відсотка від суми боргу за 

спожиті житлово-комунальні послуги за кожний день прострочення платежу. 

4.10. З метою компенсації незапланованих втрат об’єднання через несвоєчасну сплату 

внеску співвласника на утримання спільного майна і внеску співвласника на вивезення 

побутових відходів, запровадити з 01 травня 2017 р. додаткові внески, які сплачують 

боржники, у розмірі 0,3 (нуль цілих і три десятих) відсотки від суми боргу з таких внесків 

співвласника за кожний день прострочення платежу. 

4.11. Встановити, що загальними наслідками несвоєчасної сплати за спожиті житлово-

комунальні послуги і несвоєчасної сплати за користування спільним майном (у тому числі 

внесків співвласника, додаткової плати, додаткових внесків) є припинення технічної 

можливості споживати житлово-комунальні послуги і припинення технічної можливості 

користуватись спільним майном (у тому числі припинення постачання електричної енергії до 

приміщень співвласника шляхом використання спільного майна і припинення можливості 

користуватись ліфтами). 
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4.12. Встановити, що порядок припинення технічної можливості споживати житлово-

комунальні послуги і порядок припинення технічної можливості користуватись спільним 

майном затверджує керуючий директор. 

4.13. Збори вкотре звертають увагу співвласників, що несвоєчасна або не у повному обсязі 

сплата за спожиті житлово-комунальні послуги, внесків співвласника, додаткової плати за 

прострочення платежів, додаткових внесків за прострочення сплати внесків не тільки завдає 

фінансових збитків об’єднанню, але й вважається добровільною відмовою співвласника від 

технічної можливості споживати житлово-комунальні послуги і добровільною відмовою від 

технічною можливості користуватись спільним майном, при цьому письмового повідомлення 

власника про таку відмову не вимагається. 

4.14. Роз’яснити співвласникам, що для цілей сплати за спожиті житлово-комунальні 

послуги і сплати внесків за користування спільним майном і внесків на вивезення побутових 

відходів до співвласників прирівнюються усі особи, які мають право на нерухомість у 

будинку, що утримується об’єднанням, у тому числі і особи, які хоч і не зареєстрували право 

власності, але мають право на таку реєстрацію чи вважають себе особами, які мають право на 

таку реєстрацію. При цьому загальні збори беруть до уваги, що в Україні реєстрація права 

власності є правом, а не обов’язком особи. 

4.15.1. Затвердити умови Типового договору між ОСББ «Фундуклєєвський» і власником 

житлового (нежитлового) приміщення у відносинах користування спільним майном (Додаток 1). 

4.15.2. Встановити, що у період між загальними зборами співвласників зміни до умов 

Типового договору вносяться за рішенням правління або представників від об’єднання. 

4.16. Звернути увагу співвласників, що відповідно до ст. 7 Закону України «Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» у разі відчуження 

квартири чи нежитлового приміщення новий власник набуває усіх обов'язків попереднього 

власника як співвласника. 

 
 

5. Про звернення ТОВ «БІКОМ» про користування прибудинковою територією 

 

З питання 6 порядку денного загальні збори ухвалили: 

5.1. Дозволити керуючому директору укладати з ТОВ «БІКОМ» договори про 

користування прибудинковою територією строком на один місяць з наступним продовженням 

на один місяць з метою здійснення нічної стоянки до трьох легкових автомобілів, за умови 

повної відсутності відповідальності об’єднання за стан і збереження таких автомобілів та 

можливості термінового видалення таких автомобілів за межі прибудинкової території на 

вимогу керуючого директора.  

 

Головуючий на зборах        Щербаков В.З. 

 

Секретар зборів        Чернова А.В. 


