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РІШЕННЯ 

загальних зборів ОСББ "Фундуклєєвський" 
 

м. Київ, 06 жовтня 2015 р. 
 

 

Порядок денний: 

1. Про стан завершення будівництва житлового комплексу. 

2. Про затвердження Розрахунок кошторису видатків. 

3. Про внесення змін до Рішення загальних зборів від 30.06.2015 р. 

4. Про отримання пасивних доходів. 

5. Про продаж спільного майна об'єднання. 

6. Про зміни в складі Ревізійної комісії об'єднання. 

7. Інформація ревізійної комісії 

1. З питання 1 порядку загальні збори ухвалили: 

1. Взяти до відому інформацію керуючого директора Ганоцького І.В. 

2. Схвалити (затвердити) умови договору підряду № 20/08 від 20.08.2015 р. на виконання 

будівельних робіт з реконструкції трансформаторної підстанції № 6311 між ОСББ 

"Фундуклєєвський" і Приватним підприємством "ЄВРОБУД ЛЮКС". 

3. Увести в дію зазначений договір з моменту прийняття цього рішення зборами. 

4. Для мети завершення будівельних робіт у житловому комплексі доручити керуючому 

директору Ганоцькому І.В. від імені об'єднання укласти із замовником будівництва ТОВ 

"ГІПЕК" договір про фінансування невиконаних будівельних робіт, погодивши його умови з 

правлінням і ревізійною комісією. 

2. З питання 2 порядку загальні збори ухвалили: 

1.Затвердити Розрахунок кошторису видатків, які потрібно здійснити для закінчення 

робіт, що були розпочаті до створення ОСББ "Фундуклєєвський" (лицювання фасаду будівлі, 

благоустрій території довкола трансформаторної підстанції, ремонт зливової каналізації (з 

урахуванням залишків матеріалів) на загальну суму 1223404 грн. 24 коп. 

2. З метою здійснення зазначених видатків доручити керуючому директору Ганоцькому 

І.В. від імені об'єднання укласти з підрядниками і постачальниками договори підряду на 

загальну суму 1223404 грн. 24 коп., після погодження умов договорів з правлінням і 

ревізійною комісією об'єднання. 

3. З питання 3 порядку денного загальні збори ухвалили: 

1. Рішення з питання 3. "Про формування ремонтного фонду об'єднання та про розмір 

внесків на утримання житлового комплексу" порядку денного загальних зборів ОСББ 

"Фундуклєєвський" від 30 червня 2015 р. доповнити пунктом 32 такого змісту: 

"32. У разі несвоєчасної та/або неповної сплати внесків для формування ремонтного 

фонду, внесків на утримання житлового комплексу боржники сплачують на користь 

об'єднання додаткові внески у розмірі 0,33 (нуль цілих і тридцять три сотих) відсотка від 

простроченої суми за кожний день прострочення. Крім суми додаткових внесків боржник, 

який прострочив та/або здійснив неповну сплату внесків, зобов'язаний сплатити суму боргу з 

урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. 

Встановити, що дія абзацу першого цього п. 32 поширюється на всю заборгованість зі 

сплати внесків для формування ремонтного фонду, внесків на утримання житлового 

комплексу, яка виникне (буде нарахована) станом на 01 листопада 2015 р. за неповну та/або 

несвоєчасну сплату таких внесків за період до 01 листопада 2015 р., а також на всю 

заборгованість, яка виникне (буде нарахована) за неповну та/або несвоєчасну сплату таких 

внесків у подальшому (у період після 01 листопада 2015 р.)". 

2. Загальні збори нагадують, що термін сплати внесків на формування ремонтного фонду 

сплив 01 жовтня 2015 р. і пропонують боржникам сплатити до 01 листопада 2015 р. 

заборгованість зі сплати внесків до спільних коштів об'єднання. 

4. З питання 4 порядку загальні збори ухвалили: 

1. З метою отримання пасивних доходів відповідно до ч. 1 ст. 21 ЗУ "Про об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку" дозволити керуючому директору і бухгалтеру 
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об'єднання тимчасово розміщувати вільні грошові кошти об'єднання на короткострокових 

депозитних рахунках строком від одного дня до семи днів. 

2. Встановити, що пасивні доходи, отримані від розміщення коштів на короткострокових 

депозитах, спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання, шляхом зарахування їх 

до коштів на утримання житлового комплексу. 

3. Встановити, що рішення про конкретне розміщення вільних коштів на 

короткостроковому депозиті та про умови такого депозиту оформлюється наказом 

керуючого директора, який письмово погоджується з ревізійною комісією. 

У термінових випадках дозволяється розміщувати вільні кошти на короткостроковому 

депозиті за наказом, який погоджено з членами ревізійної комісії шляхом опитування за 

допомогою засобів зв'язку з обов'язковим письмовим візуванням наказу членами ревізійної 

комісії впродовж п'яти робочих днів після видання такого наказу. 

Встановити, що відсутність можливості у членів ревізійної комісії письмово завізувати 

наказ не є перешкодою для видання наказу і розміщення вільних коштів на 

короткострокових депозитах, якщо умови депозиту усно погодили члени ревізійної комісії, 

які присутні у Києві. У випадку відсутності у Києві усього складу ревізійної комісії наказ 

вважається погодженим. 

Рішення з цього питання набуває чинності з моменту прийняття його зборами. 

5. З питання 5 порядку загальні збори ухвалили: 

З метою продажу спільного майна доручити керуючому директору Ганоцькому І.В. 

оформити право власності ОСББ "Фундуклєєвський" на нежитлове приміщення 169 

загальною площею 199 кв. м. і після оформлення права власності подати на розгляд 

загальних зборів пропозиції з умов продажу. 

6. З питання 6 порядку загальні збори ухвалили: 

1. Обрати до складу Ревізійної комісії Іванову С.П., Качалова А.І. 

7. З питання 6 порядку денного виступили Мушенко С.П., Попова В.О., Іванова С.П., 

Закревська М.В., Ямковий І.О., Комський Б.С., Щербаков В.З. 

З питання 7 порядку денного збори ухвалили: Доручити ревізійній комісії розробити план 

заходів з контролю за використанням суспільних коштів і реалізувати ці заходи. 

 

 

Головуючий на зборах                                        Щербаков В.З. 

 

Секретар зборів         Попова В.О. 


