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РІШЕННЯ 

Загальних зборів співвласників ОСББ "Фундуклєєвський" 

м. Київ, 01 березня 2017 р. 
 

 

Порядок денний 

1. Фінансові питання. 

2. Про фінансування демонтажу баштового крану. 

3. Про охорону приміщень в житловому комплексі. 

4. Різне. 
 

 

1. Фінансові питання. 

З питання 1 порядку денного загальні збори ухвалили: 

1.1. Звернути увагу співвласників на зростання боргу по внесках утримання житлового 

комплексу, що не дозволяє утримувати будинок у належному стані. 
 

2. Про фінансування демонтажу баштового крану. 

З питання 2 порядку денного загальні збори ухвалили: 

2.1. Відповідно до статей 4, 10, 16, 20, 21, 23 Закону України "Про об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку", Порядку створення спеціальних фондів 

об'єднання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1521 від 11.10.2002 р., 

п. п. 3.2; 4.1.; 4.2.; 4.З.; 4.7. Статуту об'єднання створити Спеціальний фонд для фінансування 

робіт по демонтажу баштового крану, який знаходиться на прибудинковій території 

житлово-громадського комплексу за адресою м. Київ, Шевченківський район, вул. Богдана 

Хмельницького, 58-А (4-секційний будинок, перша черга будівництва). 

2.2. Встановити, що одноразовий цільовий внесок до Спеціального фонду на 

фінансування робіт по демонтажу баштового крану сплачується кожним співвласником, як 

власником, а також особами, які хоч і не зареєстрували право власності на нерухоме майно у 

житловому комплексі, проте є власниками майнових прав на таке майно або є іншими 

фізичними чи юридичними особами, кошти яких залучались забудовником для будівництва 

житлового комплексу, а також іншими особами, які мають право на реєстрацію права 

власності на нерухомість у житловому комплексі за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 

58-А. При цьому загальні збори беруть до уваги, що в Україні реєстрація права власності на 

нерухоме майно є добровільною, через що відсутність реєстрації права власності не може 

мати своїми наслідками звільнення (уникнення) особи від сплати обов'язкових внесків і 

платежів до спільних коштів об'єднання. 

2.3.Затвердити розмір вартості часткового фінансування робіт з демонтажу баштового 

крану і видалення його з прибудинкової території у сумі 195000 (сто дев’яносто п’ять тисяч) 

грн., з яких 135 000 (сто тридцять тисяч) грн. на роботи з демонтажу баштового крану та 

60 000 (шістдесят тисяч) грн. за послуги використання вантажопідйомних автокранів та 

механізмів.  

2.4. Встановити одноразовий цільовий внесок до Спеціального фонду на фінансування 

робіт по демонтажу баштового крану у розмірі 11 (одинадцять) грн. 00 коп. за кожний 

квадратний метр загальної площі, яка належить співвласнику на праві власності чи іншим 

особам на підставі інших цивільних прав, а також особам, які хоч і не зареєстрували право 

власності на нерухоме майно у житловому комплексі, проте є власниками майнових прав на 

таке майно або є іншими фізичними чи юридичними особами, кошти яких залучались 

забудовником для будівництва житлового комплексу, а також іншими особами, які мають 

право на реєстрацію права власності на нерухомість у житловому комплексі за адресою м. 

Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А. 

2.5. Затвердити порядок сплати одноразового цільового внеску: внесок сплачується 

шляхом внесення коштів на спеціальний рахунок ОСББ «Фундуклєєвський» не пізніше 31 

березня 2017 р. 

2.6. Встановити додаткові внески за прострочення сплати цільового внеску «Для 

часткового фінансування робіт з демонтажу баштового крану і видалення його з 
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прибудинкової території» і встановити наступний порядок нарахування таких додаткових 

внесків: додаткові внески нараховуються у розмірі 5% (п’яти відсотків) від суми боргу за 

кожний день прострочення платежу. 

2.7.  Доручити керуючому директору Ганоцькому Ігорю Вікторовичу укласти договір на 

демонтаж баштового крану та затвердити його умови на найближчих зборах представників 

від Об’єднання. 

2.8. Використати для фінансування робіт по демонтажу баштового крану запозичення з 

коштів Ремонтного фонду з обов’язковим поверненням запозиченої суми на рахунок, де 

накопичуються кошти Ремонтного фонду.  

2.9. Керуючому директору Ганоцькому І.В. контролювати повернення запозичених 

коштів для фінансування робіт по демонтажу баштового крану і видаленню його з 

прибудинкової території на рахунок, де накопичуються кошти Ремонтного фонду. 

2.10. Рішення з питання 2 порядку денного набирає чинності з моменту його прийняття. 
 

3. Про охорону приміщень в житловому комплексі. 

З питання 3 порядку денного загальні збори ухвалили: 

3.1. Встановити, що загальна охорона приміщень у під’їздах покладається на весь 

колектив співвласників житлового комплексу. 

3.2. Встановити, що охорона приміщень, що належать особам, які мають заборгованість 

по сплаті внесків до спільних коштів ОСББ «Фундуклєєвський», не здійснюється. 

3.3. З метою убезпечення ОСББ «Фундуклєєвський» та усіх власників від претензій осіб, 

приміщення яких не охороняються, з приводу схоронності таких приміщень, та з метою 

унеможливити несанкціонований доступ зловмисників до таких приміщень, а також з метою 

забезпечення загальної безпеки всього будинку, зобов’язати керуючого директора у строк до 

31.03.2017 р. надійно заблокувати вхід до приміщень, які не охороняються. 

 3.4. Затвердити перелік приміщень, які не охороняються (зазначено власників 

приміщень або осіб, яким приміщення належать на підставі інших цивільних прав): 

 Гісем М.В. і Н.І. 

 Гончар І.В. 

 Душко М.Ю. 

 Євтушенко М.О. 

 Зборовська Г.М. 

 Костенко І.О. і ПАТ «Дінеро» 

 Костенко і ПАТ «ГЛОБАЛ» 

 Левицький О.І. 

 Ломадзе-Старицька О.Г., Старицький С.Г. 

 Моргун О.І. 

 Ніконова С.М. 

 Романюк М.Н. 

 Рощенко П.А. 

 Сиволобова Г.С. 

 Шевченко Ю.М. 

 Шуба Б.В.  

3.5. Встановити, що розблокування приміщень здійснюється керуючим директором 

негайно після сплати боргу по внесках до спільних коштів ОСББ та прийняття власниками 

приміщень зобов’язання по участі в фінансуванні загальної охорони під’їздів.  

3.6. Рішення з питання 3 порядку денного набирає чинності з моменту його прийняття. 
 

4. Різне. 

З питання 4 порядку денного рішення не приймалось. 

 

Головуючий на зборах        Щербаков В.З. 

Секретар зборів        Чернова А.В. 


