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РІШЕННЯ 

загальних зборів членів ОСББ "Фундуклєєвський" 

м. Київ, 26 травня 2015 р. 

 
 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до Статуту об'єднання. 

2. Про заснування посади керуючого директора.  

3. Про прийняття на баланс об'єднання будинку. 

4. Про формування тарифів на утримання будинку. 

5. Про формування фондів об'єднання. 

6. Про утворення внутрішніх (по під'їздах) колективів інвесторів. 

7. Про зміни у складі правління і обрання постійного голови правління. 
 

 

1З питання 1 порядку денного збори ухвалили: 

1. Внести до Статуту ОСББ "Фундуклєєвський" зміни та доповнення (додаток 1). 
 

2. З питання 2 порядку денного збори ухвалили: 

2.1. Заснувати посаду керуючого директора об'єднання з повноваженнями та 

компетенцією, встановленими змінами до статуту, ухваленими при розгляді п. 1 порядку 

денного загальних зборів членів об'єднання 26 травня 2015 р. 

2.2. Встановити посадовий оклад керуючого директора об'єднання у розмірі 22000 грн. 

2.3. Рекомендувати правлінню призначити на посаду керуючого директора об'єднання 

Ганоцького Ігоря Вікторовича. 
 

3. З питання 3 порядку денного збори ухвалили: 

3.1. Прийняти від забудовника на баланс ОСББ "Фундуклєєвський" цілісний майновий 

житлово-громадський комплекс за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 58-А, 

назва якого, згідно з сертифікатом про відповідність закінченого будівництва, "Житлово-

громадський комплекс на вул. Богдана Хмельницького, 58 у Шевченківському районі м. 

Києва (І черга будівництва, 4-секційний будинок). 

3.2. Встановити, що прийняттю на баланс підлягають усі основні та допоміжні 

приміщення, конструктивні елементи, технічне обладнання та прибудинкова територія 

майнового житлово-громадського комплексу. 

3.3. Доручити керуючому директору об'єднання укласти з простим товариством, яке 

створене 20.02.2012 р. пайовиками житлово-громадського комплексу на вул. 

Б.Хмельницького, 58-А у м. Києві для завершення будівництва цього комплексу, договір 

про передачу на баланс об'єднання майна, яке створене за рахунок коштів простого 

товариства. 

3.4. Доручити правлінню утворити для приймання-передачі майнового житлово-

громадського комплексу відповідну комісію. 
 

4. З питання 4 порядку денного збори ухвалили: 

4.1. Запровадити з 01 липня 2015 р. плату на утримання житлово-громадського 

комплексу. 

4.2. Доручити правлінню подати на розгляд загальних зборів пропозиції щодо розміру 

плати на утримання житлово-громадського комплексу. 
 

5. З питання 5 порядку денного збори ухвалили: 

5.1. Утворити ремонтний і резервний фонди об'єднання за рахунок внесків співвласників 

житлового комплексу і розпочати формування цих фондів з 01 липня 2015 р. 

5.2. Доручити правлінню подати на розгляд загальних зборів пропозиції щодо розміру 

ремонтного і резервного фондів об'єднання і щодо розміру внесків для формування цих 

фондів. 
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6. З питання 6 порядку денного збори ухвалили: 

6.1. Утворити внутрішні (по під'їздах) колективи інвесторів. 

6.2. Запропонувати внутрішнім колективам до наступних загальних зборів обрати 

координаторів колективів.  
 

7. З питання 7 порядку денного збори ухвалили: 

7.1. Розглянути питання про зміни у складі правління об'єднання на наступних загальних 

зборах членів об'єднання. 

 

голова правління ОСББ "Фундуклєєвський"  Щербаков В.З. 

 

члени правління Севрюков А.А., Скібінська Н.Р. 


