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РІШЕННЯ 
Загальних зборів співвласників ОСББ "Фундуклєєвський" 

м. Київ, 15 вересня 2016 р. 
 

Порядок денний:  
 

1. Про ситуацію з опаленням будинку. 

2. Про зведення суспільної господарської споруди. 
 

1. З питання 1 порядку денного загальні збори ухвалили: 

1.1. Загальні збори констатують наявність кризи поточних платежів, яка 

поглиблюється. 

Станом на 15.09.2016 р. боржниками по внесках на утримання житлового комплексу 

є власники 13877 кв. м. (із загальної площі будинку 22979 кв. м.), які накопичили 

загальний борг по внесках на утримання будинку на суму 587476 грн. 

Така ситуація робить неможливою укладення договору на опалення будинку на 

опалювальний сезон 2016 – 2017 рр. і є у майбутньому неприпустимою. 

1.2. Враховуючи наявну неспроможність ОСББ «Фундуклєєвський» своєчасно і у 

повному обсязі сплачувати за опалення будинку, відмовитись від укладення договору про 

опалення житлового комплексу в опалювальному сезоні 2016 – 2017 рр. 

1.3. Загальні збори звертають увагу боржників, що наявність боргу по внесках не 

дозволяє іншим співвласникам користуватись власним нерухомим майном в нашому 

спільному багатоквартирному будинку, що є істотним порушенням законних прав і 

інтересів інших співвласників, є нестерпним у майбутньому і змушує співвласників вжити 

дієвих заходів для спонукання боржників до своєчасної сплати внесків на утримання 

житлового комплексу. 

При цьому збори беруть до уваги, що відповідно до закону ОСББ 

«Фундуклєєвський» створено для забезпечення і захисту прав співвласників та 

дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та використання спільного майна, 

забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених 

законодавством та статутними документами.  

1.4. Доручити керуючому директору: 

1.4.1 . Поліпшити роботу по стягненню боргу по внесках у судовому порядку. 

1.4.2. Здійснити за рахунок коштів на утримання житлового комплексу організаційні 

та технічні заходи по зменшенню впливу на стан житлового комплексу негативних 

наслідків відсутності опалення. 

1.4.3. В десятиденний термін після закінчення опалювального сезону 2016 – 2017 рр. 

обчислити втрати об’єднання від негативних наслідків відсутності опалення і подати 

загальним зборам на затвердження розмір і порядок сплати одноразового внеску на 

компенсацію таких втрат. 
 

2. З питання 2 порядку денного загальні збори ухвалили: 

2.1. На підставі ст. 10 Закону України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» та п. 3.2.6. Статуту об’єднання звести на території житлового 

комплексу суспільну господарську споруду для розміщення працівників апарату керуючого 

директора (офісні і технічні працівники, диспетчер, охорона), каси комунальних платежів, 

проведення загальних зборів співвласників та інших громадських заходів об’єднання. 

2.2. Доручити зборам представників від об’єднання затвердити кошторис зведення 

такої споруди. 

2.3. Сплату витрат за такі роботи здійснити за рахунок коштів Ремонтного фонду. 

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

якості виконаних робіт незалежних фахівців, експертів, аудиторів, технічний нагляд і 

здійснювати оплату договорів на проведення таких перевірок за рахунок коштів Ремонтного 

фонду. 

Головуючий на зборах  Щербаков В.З. 

Секретар зборів   Скібінська Н.Р. 


