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РІШЕННЯ 

загальних зборів ОСББ "Фундуклєєвський" 
 

м. Київ, 30 червня 2015 р. 
 

 

Порядок денний: 

1. Про вступ співвласників до об'єднання. 

2. Про внесення змін до Статуту об'єднання. 

3. Про формування ремонтного фонду об'єднання та про розмір внесків на утримання 

житлового комплексу. 

4. Про здійснення державної реєстрації змін до установчих документів Об’єднання у 

відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної 

служби Головного управління юстиції у місті Києві. 
 

1. З питання 1 порядку загальні збори ухвалили: 

1. Дати згоду на вступ до об'єднання і вважати членами об'єднання співвласників: 
 

Білоноженко В.Т., Єгорова Л.В., Іванова С.П., Комський Б.С., Копишинська О.В., 

Розгонюк В.В., Ставнійчук П.Ю., Тарханов В.Т., Чернова А.В. 
 
 

2. З питання 2 порядку загальні збори ухвалили: 
 

Доповнити п. 5 Статуту ОСББ "Фундуклєєвський" підпунктами 5.5 і 5.6 такого змісту: 

"5.5. Кожний співвласник (його представник), який бере участь у загальних зборах, 

має один голос, незалежно від площі та кількості квартир, нежитлових приміщень чи 

паркомісць, що перебувають у його власності. Якщо квартира, нежитлове приміщення, 

паркомісце має декількох співвласників, усі такі співвласники на загальних зборах мають 

один солідарний голос, незалежно від кількості співвласників такого нерухомого майна. 

Власник паркомісця (його представник), який не є одночасно власником квартири, 

нежитлового приміщення у житловому комплексі, може брати участь у загальних зборах 

при розгляді питаннь, якї стосуються підземного паркінгу.  

При розгляді питань, які не стосуються підземного паркінгу, для визначення 

правомочності загальних зборів не враховується кількість власників паркомісць, які не є 

одночасно власниками квартир, нежитлових приміщень у житловому комплексі. 

5.6. Представником співвласника є фізична або юридична особа, яка на підставі 

договору або закону має право представляти інтереси співвласника і може документально 

підтвердити свої повноваження. 

У договорі про представництво чи у довіреності, складеної на підставі договору, має 

бути зазначено місце і дата складення, обсяг повноважень представника, час, впродовж 

якого представник може здійснювати свої повноваження. 

Договір чи довіреність посвідчуються нотаріально або керуючим директором 

об'єднання. У випадку складення договору за кордоном України з участю іноземних 

властей, такий договір чи довіреність приймається за умови їх легалізації органами 

Міністерства закордонних справ України,  або без легалізації у тих випадках, коли це 

передбачено законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь 

Україна. 

Для участі у загальних зборах представник надає головуючому на зборах для огляду 

оригінали документів, на яких грунтується представництво, договору про представництво 

чи довіреності і копії таких документів для долучення до протоколу загальних зборів. 
 

 

3. З питання 3 порядку загальні збори ухвалили: 

1. Утворити ремонтний фонд об'єднання для виконання наступних заходів, пов'язаних 

із значним витрачання коштів: 

- завершення обладнання будинку зовнішніми, внутрішньо майданчиковими та 

внутрішньо будинковими інженерними системами і засобами постачання, обліку та 

регулювання електричної та теплової енергії, холодної та гарячої води, водовідведення;  
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- обладнання будинку засобами протипожежної безпеки, вентиляції та димовидалення; 

- завершення створення бетонної основи подвір'я; 

- благоустрою прибудинкової території; 

- проведення робіт з удосконалення експлуатації інженерних систем будинку; 

- завершення покрівельних робіт;  

- завершення робіт з лицювання та гідроізоляції будинку;  

- капітального або поточного ремонту окремих частин інженерних систем будинку 

постачання, обліку та регулювання електричної та теплової енергії, холодної та гарячої 

води, водовідведення; 

- проведення складальних, монтажних, ревізійно-профілактичних і пуско-

налагоджувальних робот із введення в експлуатацію ліфтового обладнання; 

- обладнання під'їздів та подвір'я місцями для охорони; 

- обладнання службових приміщень для розміщення штатного персоналу об'єднання.  
 

2. Затвердити кошторис видатків, які здійснюються за рахунок ремонтного фонду: 

 
№ 

п/п 
Роботи та їх черговість Вартість,  грн. Примітки 

1 Вузол обліку води 577 118 (без насосної станції), облаштування зливу, 

перевірка повітрям під тиском 

2 Мережа електропостачання Кл-10кВ 1 105 500 до стадії отримання довідки від Київенерго 

3 Фасад, цоколь, благоустрій біля ТП 1 525 000 парапет-397000, стіни-930000, благоустрій 

біля ТП-198000 

4 Трансформаторна підстанція (ТП) 5 445 000   

5 
Електричні мережі 0,4кВ РУ0,4  до 

ВРУ 1,2,3,4 
5 362 500 

  

6 
ВРУ 1,2,3,4 з приладами загально 

будинкового обліку 
937 750 

  

7 

Електропостачання, опалення, 

вентиляція, водопостачання, 

водовідведення у під'їздах  

6 875 000 

  

8 Насосна станція 900 000 з пусконалагоджувальними роботами 

9 Ліфти (ревізія, пуск, здавання) 1 520 000 ТОВ "НОРД" 

10 
Тепловий пункт (ревізія,пускові та 

налагоджувальні роботи) 
1 375 000 

  

11 Обігрів зливу дощової води та снігу 70 000   

12 
Автоматика пожежогасіння і 

димовидалення (будинок і паркінг) 
8 937 500 

  

 Разом: 34 630 368 у цінах станом на 30 червня 2015 р. 

 

3. Затвердити наступний розрахунок внесків до ремонтного фонду об'єднання: 

Вартість житлового комплексу на момент введення в експлуатацію (ВЖКЕ):  

179705944 грн. 

Розмір загальної площі, яка має належати власникам житлових приміщень: 

19805 кв. м. 

 Розмір загальної площі, яка має належати власникам нежитлових приміщень: 

4196 кв. м.  кв. м. 

Загальний розмір площі, яка має належати власникам житлових і нежитлових 

приміщень (ЗПл): 19805 кв. м. + 4196 кв. м. = 24001 кв. м. 
 

Примітка: До розміру загальної площі (ЗПл) площа підземного паркінгу не входить і 

при розрахунку розміру внесків для формування ремонтного фонду не враховується. 
 

Вартість майна, створеного простим товариством за Договором від 20 серпня 2012 р. 

про створення простого товариства з метою створення та введення в експлуатацію об'єктів 

цивільних прав будинку на вул. Б.Хмельницького, 58-А у м. Києві (Договору про спільну 

діяльність від 20 серпня 2012 р.) – (ВМПТ): 19823213 грн., що у перерахунку за курсом 

долару США (8 грн. за 1 дол. США) на момент внесення коштів становить:  
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19823213 : 8 = 2477902 дол. США. 
 

Вартість нового майна, яке необхідно створити для можливості функціонування 

житлового комплексу (ВНМ): 34630000 грн., що у перерахунку за курсом долару США 

(22 грн. за 1 дол. США) на день зборів становить: 34630000 : 22 = 1574091 дол. США. 
 

Розмір Ремонтного фонду (РФ) складається із вартості майна, створеного учасниками 

простого товариства, і вартості нового майна, яке потрібно створити: 

РФ = ВМПТ + ВНМ = 2477902 дол. США. + 1574091 дол. США = 4051993 дол. США 
 

Розмір внесків на формування Ремонтного фонду у перерахунку на один кв. м. 

загальної площі, яка має належати власникам житлових і нежитлових приміщень (ВнРФ): 
 

ВнРФ = РФ : ЗПл = 4051993 дол. США : 24001 кв. м. = 169 дол. США за 1 кв. м., що у 

перерахунку на валюту України на день загальних зборів становить: 

169 дол. США х 22 = 3718 грн. за 1 кв. м. 
 

4. Затвердити обов'язкові внески до ремонтного фонду у розмірі 3718 грн. за 1 кв. м. 

загальної площі, яка має належати власникам житлових і нежитлових приміщень (у 

співвідношенні курсу продажу долару США за гривні станом на день загальних зборів). 

5. Встановити, що сплата внесків на формування Ремонтного фонду здійснюється за 

офіційним курсом НБУ продажу долару США за гривні на момент сплати внесків із 

розрахунку 169 дол. США за один кв. м. загальної площі, яка має належати платнику.  
 

6. Встановити, що до розрахунку внесків на формування Ремонтного фонду не входять 

площі підземного паркінгу, оскільки питання паркінгу має бути розглянуто окремо. 
 

7. Здійснювати заходи з утримання житлового комплексу. 
 

8. Затвердити наступний розрахунок внесків на утримання житлового комплексу: 

Штатний склад персоналу на утримання житлового комплексу і фонд заробітної плати: 
 

код КП код 

ЗКППТР 

випуск 

ДКХП 

професійна назва роботи посадовий 

оклад 

кількість 

посад 

1210.1   керуючий директор 22000 1 

3433 20281 1 бухгалтер 5000 1 

2149.2 22360 62 інженер з організації експлуатації та ремонту 6000 1 

7242 19861 1 електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

4000 2 

5169  1 охоронник 3000 6 
 

Разом заробітної плати 59000 грн.     Нарахування на заробітну плату 1,4 

Разом заробітної плати із нарахуваннями 59000 грн. х 1,4 = 826000 грн. на місяць. 
 

Інші видатки на утримання житлового комплексу 11400 грн. на місяць. 

Іншими видатками на утримання житлового комплексу вважаються усі видатки, які 

належить сплатити для належного і неперервного управління майном житлового 

комплексу. До таких видатків належать, зокрема, але не виключно, поштові видатки, 

видатки на мобільний зв'язок (до дня встановлення стаціонарного телефонного зв'язку), 

судовий збір, сплата вартості інформаційно-правових систем та систем бухгалтерського 

обліку, оренда приміщення для проведення загальних зборів та інші. 

Прогнозована вартість електроенергії на місяць 50000 грн. 
 

Разом видатків на утримання житлового комплексу (УЖК) 

82600 грн. + 11400 грн. + 50000 грн. = 144000 грн.,  що у перерахунку на 1 кв. м. 

загальної площі, яка має належати власникам житлових і нежитлових приміщень, складає: 

УЖК : ЗПл = 144000 грн. : 24001 кв. м. = 6 грн. за 1 кв. м. 

Примітка: До розміру загальної площі (ЗПл) площа підземного паркінгу не входить і 

при розрахунку розміру внесків на утримання житлового комплексу не враховується. 
 

9. Затвердити обов'язкові внески на утримання житлового комплексу у розмірі 6 грн. 

на місяць за 1 кв. м. загальної площі, яка має належати власникам житлових і нежитлових 

приміщень. 
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10. Уповноважити правління об'єднання за поданням керуючого директора самостійно 

вносити зміни до штатного розпису персоналу для утримання житлового комплексу. 
 

11. Уповноважити правління об'єднання за поданням керуючого директора самостійно 

змінювати розмір обов'язкових внесків на утримання житлового комплексу у разі зміни 

цін на роботи, послуги і товари, а також здійснення платежів за землю, за обслуговування 

системи водовідведення, системи протипожежної безпеки, появи нових регулярних 

платежів, пов'язаних утриманням житлового комплексу, тощо. 
 

12. Встановити, що сплата внесків на утримання житлового комплексу за новим 

розміром здійснюється з першого числа місяця, який є наступним за місяцем, у якому 

було прийнято рішення правління про зміну розміру внесків. 
 

13. Встановити, що публікація на сайті об'єднання в Інтернеті рішення правління про 

встановлення нового розміру є належним повідомленням про зміну розміру внесків на 

утримання житлового комплексу. 
 

14. Встановити, що суб'єктами, які зобов'язані сплачувати обов'язкові внески на 

формування ремонтного фонду і утримання житлового комплексу (далі – ПЛАТНИКИ), є 

особи, які зареєстрували своє право власності на нерухоме майно у житловому комплексі, або 

особи, які  хоч і не зареєстрували своє право власності, проте, як інвестори будівництва 

житлового комплексу чи з інших законних підстав, є власниками майнових прав на нерухоме 

майно у житловому комплексі або вважають себе власниками таких майнових прав. 

При цьому загальні збори враховують ту обставину, що реєстрація права власності є 

правом, а не обов'язком особи, і не здійснення реєстрації права власності не може мати 

своїми наслідками уникнення ПЛАТНИКОМ від обов'язку сплачувати обов'язкові внески. 
 

15. Встановити, що до ПЛАТНИКІВ належать усі правоздатні суб'єкти, незалежно від 

свого статусу, організаційної форми чи підпорядкування, у тому числі фізичні та 

юридичні особи, органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування, а також 

територіальні громади. 
 

16. Встановити, що сплата внесків для формування ремонтного фонду здійснюється  

ПЛАТНИКАМИ рівними частками впродовж трьох наступних місяців: липень, серпень, 

вересень 2015 р., на рахунок ОСББ "Фундуклєєвський". 
 

17. Встановити, що останнім днем платежу належної до сплати частки внесків для 

формування ремонтного фонду є останній день поточного місяця, за який належить 

сплатити частку внесків. 
 

18. Дозволити керуючому директору об'єднання і ПЛАТНИКАМ, які є членами 

простого товариства за Договором від 20 серпня 2012 р. про створення простого 

товариства з метою створення та введення в експлуатацію об'єктів цивільних прав 

будинку на вул. Б.Хмельницького, 58-А у м. Києві (Договору про спільну діяльність від 20 

серпня 2012 р.) і внесли кошти на здійснення зазначених у пункті 1 цього рішення  

заходів, за взаємною згодою і за погодженням з правлінням об'єднання встановлювати 

індивідуальні терміни для сплати внесків до ремонтного фонду. 

При цьому відсутність письмової угоди про індивідуальні терміни для сплати внесків 

до ремонтного фонду свідчить про необхідність сплати внесків  рівними частками 

впродовж трьох місяців (липень, серпень, вересень 2015 р.) на рахунок ОСББ 

"Фундуклєєвський". 
 

19. Встановити, що з метою забезпечення своєчасного здійснення видатків на 

утримання житлового комплексу і внесення плати за землю, останнім днем платежу 

обов'язкових внесків на утримання житлового комплексу є останній день поточного 

місяця, за який належить сплатити обов'язкові внески. 
 

20. Встановити, що авансові платежі внесків для формування ремонтного фонду та 

внесків для утримання житлового комплексу дозволяються за погодженням з керуючим 

директором об'єднання. 
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21. Встановити, що сплата внесків для утримання житлового комплексу здійснюється 

починаючи з 01 липня 2015 р. 
 

22. Встановити, що повідомлення про сплату обов'язкових внесків надсилається 

простим листом на поштову адресу, зазначену у заяві ПЛАТНИКА на ім'я керуючого 

директора. У разі відсутності такої заяви, повідомлення про необхідність сплатити 

обов'язкові внески, нараховані на загальну площу конкретної квартири чи нежитлового 

приміщення, публікується на сайті об'єднання в Інтернеті з попередження про звернення 

до суду про визнання конкретної квартири чи нежитлового приміщення безхазяйним 

майном. 

При цьому збори беруть до уваги, що відсутність заяви ПЛАТНИКА про свої права на 

нерухоме майно у житловому комплексі та про свою поштову адресу унеможливлює 

офіційний комунікативний зв'язок керуючого директора об'єднання з ПЛАТНИКОМ. 

Встановити, що надсилання повідомлень про сплату обов'язкових платежів 

здійснюються за рахунок ПЛАТНИКА, на адресу якого надсилаються повідомлення. 
 

23. Встановити, що на анексовану Росією територію АР Крим, на території, тимчасово 

окуповані терористами, а також за кордон України повідомлення про сплату обов'язкових 

внесків не надсилаються і публікуються на сайті ОСББ "Фундуклєєвський" в Інтернеті до 

відому ПЛАТНИКІВ.  
 

24. Встановити, що неотримання ПЛАТНИКОМ повідомлення про сплату 

обов'язкових внесків не є підставою для несплати обов'язкових внесків, враховуючи ту 

обставину, що розмір обов'язкових внесків та терміни їх сплати є сталими, а у разі зміни 

розміру внесків, рішення про це публікується на сайті об'єднання в Інтернеті. 
 

25. Встановити, що несвоєчасна сплата внесків (або належної частки внесків) 

вважається відмовою ПЛАТНИКА своєчасно та у повному обсязі сплачувати внески до 

ремонтного фонду та на утримання житлового комплексу. 
 

26. Зобов'язати керуючого директора об'єднання, в разі відмови ПЛАТНИКА 

своєчасно та у повному обсязі сплачувати внески до ремонтного фонду та на утримання 

житлового комплексу, звертатися до суду з метою стягнення заборгованості впродовж 

десяти днів з дня виникнення заборгованості. 
 

27. Встановити, що усі ПЛАТНИКИ повинні до 15 липня 2015 р. надати керуючому 

директору документально підтверджені відомості про своє право власності або про 

майнові права на нерухоме майно у житловому комплексі, а також про свою поштову 

адресу та інші відомості для забезпечення оперативного зв'язку з ними на випадок 

виникнення аварійної чи непередбачуваної ситуації. 

Іншими відомостями є відомості про телефонний зв'язок з ПЛАТНИКОМ, про 

представника ПЛАТНИКА, який має негайно прибути до житлового комплексу, у випадку 

виникнення аварійної чи непередбачуваної ситуації, про те, у який спосіб має діяти 

персонал житлового комплексу у випадку виникнення аварійної чи непередбачуваної 

ситуації при відсутності зв'язку ПЛАТНИКОМ або з його представником, який має 

негайно прибути до житлового комплексу. 
 

28. Встановити, що у разі негайного (впродовж адекватно необхідного часу) 

неприбуття ПЛАТНИКА або його представника за викликом персоналу житлового 

комплексу, чи у випадку відсутності з ними оперативного зв'язку, персонал об'єднання 

при виникненні аварійної чи непередбачуваної ситуації має право у присутності свідків 

відкрити вхід до квартири чи до приміщення і зайти до квартири чи до приміщення для 

припинення аварійної чи непередбачуваної ситуації. 

У випадку виникнення пожежі, спочатку вживаються заходи для входу до квартири чи 

до приміщення і ліквідації пожежі, а після цього повідомляється ПЛАТНИК або його 

представник. 
 

29. Зобов'язати керуючого директора у разі відсутності після 15 липня 2015 р. щодо 

конкретного нерухомого майна достовірних (документально підтверджених) відомостей 

про ПЛАТНИКІВ та відсутності відомостей для забезпечення оперативного зв'язку з ними 
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на випадок виникнення аварійної чи непередбачуваної ситуації, звертатись до суду з 

позовами про визнання майна безхазяйним. 
 

30. Зарахувати у якості внесків до ремонтного фонду суми, що сплачені 

ПЛАТНИКАМИ на рахунок спеціального учасника Договору від 20 серпня 2012 р. про 

створення простого товариства з метою створення та введення в експлуатацію об'єктів 

цивільних прав будинку на вул. Б.Хмельницького, 58-А у м. Києві (Договору про спільну 

діяльність від 20 серпня 2012 р.). 
 

31. Встановити, що кошти за будівництво позитивної різниці між загальною площею 

нерухомого майна, зазначеною у інвестиційному договорі, і фактичною загальною 

площею, встановленою за обмірами Бюро технічної інвентаризації, сплачуються на 

рахунок ОСББ "Фундуклєєвський" у розмірі, встановленому умовами інвестиційного 

договору у перерахунку на вартість одного кв. метра.". 
 

 

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

З питання 4 порядку загальні збори ухвалили: 

1. Здійснити державну реєстрацію змін до установчих документів ОСББ 

"Фундуклєєвський" у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві. 

 

 

Головуючий на зборах 30 червня 2015 р.                                    Щербаков В.З. 

Секретар зборів                  Скібінська Н.Р. 

 


