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РІШЕННЯ 
Загальних зборів співвласників ОСББ "Фундуклєєвський" 

м. Київ, 09 листопада 2015 р. 

 

Порядок денний 
 

1. Про затвердження нової редакції Статуту об’єднання. 

2. Про обрання складу представників від об’єднання. 

3. Про затвердження умов договору підряду. 

4. Про зміну підрядника. 

5. Про обов’язки співвласників, які набули право власності після 30.06.2015 р. 

6. Про сплату коштів за позитивну різницю у загальній площі приміщень. 

7. Про звернення осіб, які мають велику заборгованість. 

8. Про сплату за роботи, виконані у період до створення ОСББ. 

9. Інформація ревізійної комісії 
 

1. З питання 1 порядку денного загальні збори ухвалили: 

1. Затвердити нову редакцію Статуту ОСББ "Фундуклєєвський" (додаток № 1). 

2. Доручити правлінню здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту у 

відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної 

служби Головного управління юстиції у місті Києві. 
 

2. З питання 2 порядку денного загальні збори ухвалили: 

1. Обрати персональний склад представників від об'єднання (додаток № 2). 

2. Встановити, що повноваження представників здійснюються у обсязі, 

встановленому Статутом об'єднання, і набуваються (починаються) в день державної 

реєстрації нової редакції Статуту, затвердженої цими зборами. 
 

3. З питання 3 порядку денного загальні збори ухвалили: 

1. Схвалити (затвердити) умови договору підряду від 29.10.2015 р. між ОСББ 

"Фундуклєєвський" і ТОВ "СЕЙМ-93" на виконання будівельних робіт з улаштування 

кабельних мереж 0,4 кВ. 

2. Доручити керуючому директору Ганоцькому І.В. залучати для перевірки обсягу і 

якості виконаних робіт незалежних фахівців, експертів, аудиторів і здійснювати оплату 

договорів на проведення таких перевірок за рахунок коштів Ремонтного фонду. 
 

4. З питання 4 порядку денного загальні збори ухвалили: 

1. Припинити дію 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". 

2. Вибрати підрядником на виконання будівельних робіт з реконструкції 

трансформаторної підстанції № 6311 ТОВ "СЕЙМ-93". 

3. Доручити керуючому директору Ганоцькому І.В. від імені об'єднання укласти 

відповідний договір підряду, попередньо погодивши його умови з ревізійною комісією (за 

наявності обраного складу ревізійної комісії). 

4. Доручити керуючому директору Ганоцькому І.В. залучати для перевірки обсягу і 

якості виконаних робіт незалежних фахівців, експертів, аудиторів і здійснювати оплату 

договорів на проведення таких перевірок за рахунок коштів Ремонтного фонду. 
 

5. З питання 5 порядку денного загальні збори ухвалили: 

1. Взяти до уваги, що термін "співвласники" у цьому рішенні вживається у значенні, 

наведеному  в Законі України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку". 

2. Встановити, що: 

- на співвласників, які набули право власності на нерухомість у житловому 

комплексі м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 58-А (1 черга будівництва, 4-секційний 
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будинок) після 30 червня 2015 р., у повному обсязі поширюються зобов'язання 

співвласника як власника нерухомості, які виникають з положень рішення з питання 3 

порядку денного загальних зборів ОСББ "Фундуклєєвський" від 30.06.2015 р.; 

- такі співвласники зобов'язані впродовж 10 календарних днів після набуття права 

власності чи майнових прав на нерухомість у житловому комплексі надати керуючому 

директору об'єднання документально підтверджені відомості про своє право власності або 

майнові права на нерухомість, а також про свою поштову адресу та інші відомості для 

забезпечення оперативного зв'язку з ними на випадок аварійної чи непередбачуваної ситуації; 

- для співвласників, які набули право власності на нерухомість у житловому 

комплексі м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 58-А (1 черга будівництва, 4-секційний 

будинок) після 30.06.2015 р.,  зобов'язання сплачувати внески на утримання житлового 

комплексу та для формування Ремонтного фонду виникають з дня, наступного за днем 

державної реєстрації права власності чи набуття майнових прав на нерухомість у 

житловому комплексі; 

- термін сплати внесків для формування Ремонтного фонду такими співвласниками 

становить три календарних місяці, починаючи з дня, наступного за днем державної реєстрації 

права власності чи набуття майнових прав на нерухомість у житловому комплексі; 

- сплата внесків для формування Ремонтного фонду такими співвласниками 

здійснюється щомісяця рівними частинами; 

- співвласники, які набули право власності на нерухомість у житловому комплексі 

після 30.06.2015 р., зобов'язані сплачувати внески на утримання житлового комплексу та 

внески для формування Ремонтного фонду у розмірах, встановлених рішенням загальних 

зборів від 30.06.2015 р. та додаткові внески у розмірах, встановлених п. 32 рішення з 

питання 3 порядку денного  загальних зборів від 30.06.2015 р. (рішення з питання 3 

порядку денного загальних зборів від 30.06.2015 р. доповнено пунктом 32 згідно з 

рішенням з питання 3 порядку денного загальних зборів від 06.10.2015 р.); 

- несвоєчасна сплата належної до сплати щомісячної частини внесків та/або усієї суми 

внесків до спільних коштів об'єднання вважається відмовою співвласника сплатити внески 

до спільних коштів об'єднання, незалежно від того, коли новий власник як співвласник 

повідомив ОСББ "Фундуклєєвський" про набуття ним права власності чи майнових прав; 

- наслідками відмови співвласника сплатити внески до спільних коштів об'єднання є 

нарахування додаткових внесків у розмірах, встановлених п. 32 рішення з питання 3 

порядку денного загальних зборів від 30.06.2015 р., та звернення до суду про стягнення 

заборгованості; 

- відсутність у керуючого директора відомостей про співвласника не звільняє такого 

співвласника від обов'язку сплачувати внески до спільних коштів об'єднання та від інших 

обов'язків співвласника, встановлених актами цивільного законодавства України. 
 

6. З питання 6 порядку денного загальні збори ухвалили: 

1. 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, усі співвласники 

сплачують на рахунок ОСББ "Фундуклєєвський" для формування Ремонтного фонду у 

розмірі, встановленому умовами інвестиційного договору у перерахунку на вартість 

одного кв. метра загальної площі. 

2. Встановити, що термін сплати таких коштів становить сім календарних місяців, 

починаючи від 10 листопада 2015 р. Сплата здійснюється рівними частинами щомісяця 

3. Встановити, що на заборгованість зі сплати таких коштів, у тому числі і на 

заборгованість зі сплати щомісячної частини, нараховуються і сплачуються додаткові 

внески у розмірах, встановлених п. 32 рішення з питання 3 порядку денного  загальних 

зборів від 30.06.2015 р. 
 

7. З питання 7 порядку денного загальні збори ухвалили: 
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1. Доручити правлінню виносити на розгляд зборів представників письмові 

звернення осіб, які мають велику заборгованість зі сплати внесків і платежів до спільних 

коштів об'єднання. 

2. Дозволити керуючому директору укласти з Тишкевич О.П. договір про 

реструктуризацію заборгованості (розстрочення платежів) терміном до 30 червня 2016 р. 
 

8. З питання 8 порядку денного загальні збори ухвалили: 

1. Сплатити за рахунок коштів Ремонтного фонду вартість будівельно-монтажних 

робіт, виконаних для житлово-громадського комплексу м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 

58-А (1 черга будівництва, 4-секційний будинок) у період до створення ОСББ 

«Фундуклєєвський» у таких сумах: 

- ТОВ «Торговий дім «ЛАКРА» — 58801 грн. 53 коп. (за основні та витратні 

матеріали); 

- ТОВ «ІНЖБУДКОМПЛЕКС» — 126075 грн. 60 коп. (за роботи з будівництва 

водогону, каналізації, водомірного вузлу); 

- ТОВ «ІНВАСЕРВІС-ПЛЮС» — 329999 грн. 76 коп. (за будівельні і монтажні 

роботи з лицювання фасаду, гідроізоляції, інші будівельні роботи). 

2. Керуючому директору Ганоцькому І.В. особисто із залученням незалежного 

аудиту повторно перевірити документацію стосовно отримання та використання основних 

і витратних матеріалів, акти виконаних робіт, якість і обсяг виконаних робіт і надати 

правлінню об’єднання узагальнену довідку з повторним обгрунтуванням розміру 

належних до сплати сум.. 

3. Сплату зазначених сум здійснити після подання правлінню узагальненої довідки. 
 

9. З питання 9 порядку денного загальні збори ухвалили: 

1. Взяти інформацію ревізійної комісії до відому. 

2. Припинити повноваження усього складу ревізійної комісії. 

3. Обрати ревізійну комісію або ревізора на найближчих зборах представників від 

об'єднання. 

4. Встановити, що усі платежі за рахунок Ремонтного фонду здійснюються після 

згоди на це ревізійної комісії або ревізора (якщо в ОСББ обрані ревізійна комісія або 

ревізор), отриманої у вигляді письмового візування кожної сторінки усіх без виключення 

документів, необхідних для здійснення контролю за такими платежами (договори, 

рахунки-фактури, графіки платежів, платіжні доручення, акти виконаних робіт тощо) 

усіма членами ревізійної комісії (за винятком тих, які у необхідний момент візування 

перебувають поза межами Києва) або ревізором. 

У разі відсутності в ОСББ обраної ревізійної комісії або ревізора для перевірки 

виконання умов договорів правління замовляє аудиторську перевірку. Оплата 

аудиторських перевірок виконання умов договорів, які фінансуються за рахунок 

Ремонтного фонду, здійснюється за рахунок Ремонтного фонду. 

 

Головуючий на зборах    Щербаков В.З. 

 

Секретар зборів     Скібінська Н.Р. 


