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РІШЕННЯ 

Загальних зборів співвласників ОСББ "Фундуклєєвський" 

м. Київ, 23 травня 2016 р. 
 

 

Порядок денний 

1. Звіт правління. 

2. Звіт ревізійної комісії. 

3. Про обрання складу правління. 

4. Про обрання складу ревізійної комісії. 

5. Про використання спільного майна співвласників. 

6. Про приєднання до міських інженерних мереж. 

7. Про внесення змін до складу представників від об’єднання. 

8. Інформація про завершення будівельних робіт. 
  

1. Звіт правління 

Збори об’єднали дебати і голосування з питання 1 і питання 3 порядку денного.  
 

2. Звіт ревізійної комісії 

Збори об’єднали дебати і голосування з питання 2 і питання 4 порядку денного.  
 

3. Обрання складу правління 

З питання 1 і питання 3 порядку денного загальні збори ухвалили: 

3.1. Визнати роботу правління за звітний період задовільною. 

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

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

 

4. Обрання складу ревізійної комісії 

З питання 2 і питання 4 порядку денного загальні збори ухвалили: 

4.1. Визнати роботу ревізійної комісії за звітний період задовільною. 

4.2. Схвалити звіт ревізійної комісії. 

4.3. Обрати ревізійну комісію у складі: Клєщ С.Г., Сидоренко Ю.М., Петрів Я.І. 
 

 

5. Про використання спільного майна співвласників 

З питання 5 порядку денного загальні збори ухвалили: 
 

5.1. У зв’язку з відмовою окремих власників та осіб, які не зареєстрували  право 

власності, сплачувати належну з них частку у спільних витратах на створення 

інженерних мереж житлового комплексу та на реанімацію ліфтів, та  враховуючи значну 

вартість витрат на створення інженерних мереж і реанімацію ліфтів і нагальну потребу 

у коштах для виконання цих робіт, вважати відмову таких осіб сплачувати належну з 

них частку у спільних витратах на створення інженерних мереж та на реанімацію ліфтів 

добровільною відмовою від можливості користуватись інженерними мережами 

житлового комплексу та ліфтами. 

5.2. У зв’язку з відсутністю коштів для виконання робіт з підключення усіх 

приміщень житлового комплексу до інженерних мереж, заборонити керуючому 

директору за рахунок спільних коштів фінансувати придбання матеріалів, обладнання і 

виконання робіт з підключення до інженерних мереж житлових і нежитлових 

приміщень, які належать особам, зазначеним у п. 5.1. цього рішення, та надавати їм 

можливість користування ліфтами. Взяти до уваги (погодити) затверджений п. 9 

рішення зборів представників від об’єднання від 13 квітня 2016 р. перелік квартир і 

нежитлових приміщень, які не підключаються до мереж електропостачання і 

водопостачання. 

5.3. З метою забезпечення особам, зазначеним у п. 5.1. цього рішення, можливості 

у будь-який час безперешкодно підключити приміщення до інженерних мереж та 

набути право користуватись ліфтами встановити обов’язковий для всіх співвласників 
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одноразовий внесок за підключення приміщень до інженерних мереж (водопостачання, 

водовідведення, електропостачання, теплопостачання) та обов’язковий для всіх 

співвласників одноразовий внесок за право користуватись ліфтами. Встановити, що ці 

внески є сплатою належної з власника частки у спільних видатках на створення таких 

мереж (компенсацією витрат на створення інженерних мереж) та на реанімацію ліфтів.  

5.4. Доручити зборам представників від об’єднання затвердити методику 

розрахунку і розмір внесків за підключення приміщень до інженерних мереж та за право 

користування ліфтами з обов’язковим урахуванням усіх складових вартості 

(відшкодування вартості створення, накладні видатки , індекс інфляції тощо), виходячи 

із принципу пропорційності розміру внеску до площі, яка належить співвласнику як 

власнику. 

5.5. Доручити керуючому директору невідкладно підключати до інженерних мереж 

приміщення осіб, зазначених у п. 5.1. цього рішення, і надавати їм право користуватись 

ліфтами,  у разі сплати такими особами у повному обсязі внесків, зазначених у пункті 

5.3. цього рішення, або у разі сплати коштів у розмірі таких внесків третіми особами, 

зокрема особою, яка залучала кошти юридичних і фізичних осіб для будівництва 

житлового комплексу. 

5.6. Встановити, що ліміт споживання електричної енергії при підключенні 

приміщень до мереж електропостачання житлового комплексу визначається рішеннями 

зборів представників від об’єднання відповідно до вимог законодавства та з 

урахуванням загальної встановленої потужності споживання електричної енергії, 

визначеної Технічними умовами на приєднання житлового комплексу до електромереж 

Київенерго. 

5.7. Встановити, що підключення (приєднання) приміщень до інженерних мереж 

здійснюється за умови присутності у приміщенні, яке підключається до інженерних 

мереж, власника або особи, уповноваженої власником на підставі письмової 

довіреності, засвідченої нотаріально або керуючим директором.  

5.8. Встановити, що користування ліфтами здійснюється за персоніфікованими 

картками. 

5.9. Встановити, що з метою забезпечення зберігання майна доступ до внутрішніх 

приміщень житлових секцій здійснюється за персоніфікованими картками, що 

видаються співвласникам, які на момент видачі не мають боргу з внесків до Ремонтного 

фонду та на утримання житлового комплексу. Співвласникам, які мають таку 

заборгованість, доступ до внутрішніх приміщень житлового комплексу надається 

безперешкодно у будь-який час доби при наявності документу, яким посвідчується 

особа. Особам, які не подали керуючому директору документи на право власності, 

доступ до приміщень житлового комплексу надається після подання таких документів 

керуючому директору.  

5.10. Встановити, що порядок підключення приміщень до інженерних мереж та 

порядок видачі персоніфікованих карток доступу до внутрішніх приміщень житлових 

секцій та користування ліфтами затверджують збори представників від об’єднання.  

5.11. Встановити, що співвласники, які до 01 травня 2016 р. (або в межах 

індивідуального терміну, встановленого  рішеннями зборів представників від 

об’єднання) сплатили у повному обсязі внески до Ремонтного фонду, вважаються 

такими, що повністю сплатили внески за підключення до інженерних мереж та за право 

користування ліфтами. 

5.12. Встановити, що правила утримання та експлуатації житлового комплексу та 

правила користування приміщеннями житлового комплексу затверджують збори 

представників від об’єднання відповідно до вимог законодавства. Передбачити в таких 

правилах порядок доступу осіб до внутрішніх приміщень житлового комплексу та на 

прибудинкову територію.  

5.13. З метою збереження гранітного лицювання будівлі та багатошарової системи 

лицювання та утеплення зовнішніх стін заборонити безумовно і без будь-яких 
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виключень встановлення (закріплення) на всій площі лицювання  зовнішніх стін будь-

яких приладів чи пристроїв (блоків кондиціонерів, навісів, карнизів тощо), а також 

безумовно і без будь-яких виключень заборонити засклення балконів та безумовно і без 

будь-яких виключень заборонити встановлення (закріплення) на всій площі зовнішніх 

стін будь-яких вивісок, табличок, носіїв реклами, банерів, щитів тощо (дозволяється 

закріплювати інформаційні таблички невеликого розміру після погодження зборами 

представників від об’єднання форми, розміру, змісту і місця розміщення таких 

табличок). При цьому збори співвласників беруть до уваги, що власникам належить на 

праві власності нерухоме майно лише в межах внутрішнього об’єму житлових і 

нежитлових приміщень. 

5.14. Взяти до уваги (схвалити) п. 6. рішення зборів представників від об’єднання 

від 13 квітня 2016 р. про заборону використання сміттєпроводів. 

5.15. Встановити, що до внутрішньобудинкових інженерних мереж підключаються 

(приєднуються) тільки ті приміщення, власники яких сплатили внески за підключення 

до інженерних мереж і не мають заборгованості з внесків на утримання житлового 

комплексу, за умови, що ці власники уклали з ОСББ "Фундуклєєвський", як з 

колективним споживачем (колективним замовником), договір про споживання 

електричної енергії, води, водовідведення, опалення, користування ліфтами і надали 

письмову заяву про те, що для визначення територіальної підсудності з метою стягнення 

заборгованості за спожиті електричну енергію, воду, водовідведення, опалення, 

користування ліфтами, з внесків на утримання житлового комплексу місцем 

проживання (місцем знаходження) власника та інших осіб, які користуються  

приміщеннями житлового комплексу, є адреса житлового комплексу: 01030, м. Київ, 

вул. Богдана Хмельницького, 58-А, а також надали письмову безстрокову заяву-згоду 

про відключення (від’єднання) приміщення від інженерних мереж електропостачання 

та водопостачання, при виникненні боргу за спожиті електричну енергію, воду, 

водовідведення, опалення, за користування ліфтами, а також боргу з внесків на 

утримання житлового комплексу. 

5.16. Доручити керуючому директору невідкладно здійснювати приєднання 

приміщень до внутрішньобудинкових інженерних мереж (електропостачання, 

водопостачання, водовідведення, теплопостачання) та надавати право користування 

ліфтами після виконання власниками вимог, зазначених у п. 5.15. цього рішення, та 

надання керуючому директору документів (із залишенням копій), які засвідчують право 

власності на приміщення, технічного паспорту на приміщення, документів, які 

засвідчують особу власника. При зміні власника приміщення новий власник подає 

керуючому директору документи та копії у такому ж обсязі та укладає з ОСББ 

«Фундуклєєвський» договір про споживання електричної енергії, води, водовідведення, 

опалення, користування ліфтами. До укладення такого договору забороняється 

використання інженерних мереж для постачання до приміщення електричної енергії і 

води з метою споживання. Так само забороняється використання інженерних мереж для 

постачання до приміщення електричної енергії і води  з метою споживання до сплати 

боргу за спожиті електричну енергію, воду, водовідведення, опалення, за користування 

ліфтами, а також боргу з внесків на утримання житлового комплексу, у разі виникнення 

такої заборгованості. 

5.17. Доручити керуючому директору при зверненні осіб, зазначених у п. 5.1. цього 

рішення, роз’яснювати їм, що цим рішенням не обмежується здійснення права власності  

на належне цим особам нерухоме майно і не створюються перешкоди у його 

використанні, але захищається право спільної власності фізичних і юридичних осіб, які 

за рахунок своїх коштів створили інженерні мережі і  реанімували ліфти,  а також 

роз’яснювати, що цим рішенням з метою запобігання виникненню боргу ОСББ 

«Фундуклєєвський», як колективного споживача (колективного замовника), 

запроваджуються заходи забезпечення своєчасної та у повному обсязі сплати за спожиті 

електроенергію, воду, опалення, користування ліфтами, а також роз’яснювати про 
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наявність у власника приміщення права заявляти претензії з приводу відсутності 

підключення (приєднання) приміщень до інженерних мереж до особи, яка отримала від 

них кошти на будівництво приміщення у житловому комплексі або до продавця 

приміщення. 

5.18. Встановити, що з метою забезпечення протипожежної безпеки та збереження 

від руйнування опорних конструкцій будівлі  у всьому об’ємі підземного паркінгу 

забороняється: для будь-якої мети будь-яке перепланування, зведення чи виокремлення 

у ньому будь-яких приміщень, майстерень, комор, комірчин, сховищ, тамбурів, секцій, 

відсіків, підвалів, оглядових ям тощо, будь-яких перегородок будь-якої конструкції з 

будь-якого матеріалу; забороняється: зміна цільового призначення паркінгу чи його 

частини і встановлення у ньому будь-якого обладнання чи конструкцій, які не пов’язані 

з загальнобудинковим  інженерним обладнанням; у паркінгу забороняється безумовно: 

зберігання чи складування будь-якого майна чи речей (крім транспортних засобів, 

належних власнику машиномісця), для будь-якої мети, у тому числі будь-яке майно чи 

речі, пов’язані з експлуатацією транспортних засобів (пальне, мастила, запасні частині, 

колеса, шини, тенти тощо). При цьому збори беруть до уваги, що правильна 

експлуатація паркінгу є запорукою збереження конструкції будівлі житлового 

комплексу від руйнування та від пожежі, а також, що власнику машиномісця належить 

тільки місце (яке не є об’єктом нерухомості) в позначених розміткою межах, для 

здійснення тільки стоянки транспортного засобу.  
 

 

6. Про приєднання до міських інженерних мереж 

З питання 6 порядку денного загальні збори ухвалили: 

6.1. З метою раціонального використання інженерних мереж житлового комплексу 

Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Фундуклєєвський» виступити 

колективним споживачем (колективним замовником) житлово-комунальних послуг з 

постачання житлового комплексу за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А (перша 

черга будівництва, чотирисекційний будинок) електричною енергією, централізованим 

опаленням, водопостачанням та водовідведенням. 

6.2. Доручити керуючому директору Ганоцькому І.В. укласти відповідні договори між 

ОСББ «Фундуклєєвський» і організаціями, які постачають такі послуги (ПАТ АК 

«Київводоканал», ПАТ «Київенерго»). 

6.3. Доручити зборам представників від об’єднання за необхідності вносити зміни у 

це рішення. 

 

7. Про внесення змін до складу представників від об’єднання 

З питання 7 порядку денного загальні збори ухвалили: 

7.1. Внести зміни до складу представників від об’єднання і обрати представників від 

об’єднання у складі: 

 1. Барабаш М.Ю. 16. Копишинська О.В. 31. Сидоренко, Ю.М. 

 2. Базаров І.В. 17. Короленко А.Д. 32. Сімаченко С.М. 

 3. Білоноженко І.В. 18. Кремень В.В. 33. Скібінська Н.Р. 

 4. Бордіженко О.О. 19. Лисенко В.О. 34. Сорока К.І. 

 5. Бружаніцкі В. 20. Мушенко С.П. 35. Ткаченко В.Л. 

 6. Ганенко О.В. 21. Овчінніков О.В. 36. Товкач Л.Ф. 

 7. Городецька Г.М. 22. Олійник В.В. 37. Хаіров В.Є. 

 8. Гуліка І.М. 23. Орлова М.Б. 38. Черкаський О.Я. 

 9. Дубовий Ф.Ф. 24. Петрів Я.І. 39. Чернова А.В. 

10. Жученко В.В. 25. Печаєва Т.В. 40. Шунєвич Д.А. 

11. Зінченко Л.Г. 26. Погиба Л.Г. 41. Щербаков А.В. 

12. Ідес О.В. 27. Португалов А. 42. Щербаков В.В. 

13. Клєщ С.Г. 28. Розгонюк Ю.В. 43. Щербаков В.З. 
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14. Козачок Л.К. 29. Росіна Н.І. 44. Ямковий І.О. 

15. Комський Б.С. 30. Севрюков А.А. 45. Яценко Д.М. 

 

 

8. Інформація про завершення будівельних робіт 

Питання 8 інформаційне; рішення не ухвалювалось. 

 

Головуючий на зборах        Щербаков В.З. 

 

Секретар зборів        Чернова А.В. 


