Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
"ФУНДУКЛЄЄВСЬКИЙ"

Рішення
загальних зборів співвласників від 05 грудня 2017 р.
з питання 4 порядку денного
Про внесення змін до Правил користування спільним майном
Розглянувши питання 4 порядку денного, загальні збори вирішили:
4.1. Схвалити (затвердити) «Правила користування спільним майном об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку «Фундуклєєвський», затверджені рішенням
зборів представників від ОСББ «Фундуклєєвський» від 26 вересня 2017 р., виклавши назву
Правил в редакції: «Правила користування спільним майном об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Фундуклєєвський» та нежитловими приміщеннями в
житловому комплексі».

4.2.

Доповнити «Правила користування спільним майном об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Фундуклєєвський», затверджені рішенням представників від
ОСББ «Фундуклєєвський» від 26 вересня 2017 р., пунктами 1.5.1.; 4.8.3. (з відповідними
підпунктами) і 4.8.4. (з відповідними підпунктами) такого змісту:
«1.5.1. Власники житлових і нежитлових приміщень, які мають заборгованість з оплати
житлово-комунальних послуг або заборгованість зі сплати внесків співвласника та інших
обов’язкових платежів, встановлених статутними органами об’єднання, позбавляються
права користування спільним майном об’єднання з моменту виникнення боргу до моменту
повної сплати боргу (у тому числі додаткової плати та додаткових внесків), а власники, які
не уклали з об’єднанням «Договір між власником житлового (нежитлового) приміщення та
ОСББ «Фундуклєєвський» у відносинах користування спільним майном» на умовах
«Типового договору між власником житлового (нежитлового) приміщення та ОСББ
«Фундуклєєвський» у відносинах користування спільним майном», не набувають права
користування спільним майном (до моменту укладення такого договору). Відсутність
можливості користуватись спільним майном поширюється на всіх осіб, які користуються
приміщеннями, належними таким власникам, крім винятків, що встановлені умовами
Типового договору».
«4.8.3. Власники житлових і нежитлових приміщень та особи, які користуються такими
приміщеннями, зобов’язані:
4.8.3.1. Дотримуватись вимог глави 13 Кодексу цивільного захисту населення
«Забезпечення пожежної безпеки», норм та вимог Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державних санітарних правил та
норм, інших нормативно-правових актів з питань санітарно-епідемічного благополуччя
населення, пожежної безпеки та приписів керуючого директора з питань санітарноепідемічного благополуччя населення і пожежної безпеки, вимог умов «Типового договору
між власником житлового (нежитлового) приміщення та ОСББ «Фундуклєєвський» у
відносинах користування спільним майном».
4.8.3.2. Перед початком реконструкції, оздоблювальних чи будівельно-монтажних
робіт в нежитлових приміщеннях передати керуючому директору один примірник проекту
нежитлового приміщення, погодженого з органами пожежного нагляду, санітарноепідемічного нагляду, головним архітектором проекту житлово-громадського комплексу.
Забороняється виконання у нежитловому приміщенні оздоблення, ремонту чи
реконструкції до передачі керуючій дирекції примірника такого проекту.

4.8.3.3. При розробленні проекту нежитлового приміщення погодити з керуючим
директором ліміт приєднаної потужності електроустаткування, яка передається
внутрішньобудинковими електричними мережами і повідомити керуючого директора про
характер діяльності, яка буде проводитись в нежитловому приміщенні після завершення
реконструкції, оздоблювальних чи будівельно-монтажних робіт.
Якщо після початку здійснення в нежитловому приміщенні діяльності змінюється
характер діяльності, про який було повідомлено керуючого директора, про такі зміни до
початку нової діяльності повідомляється керуючий директор.
4.8.3.4. Не менш як один раз на шість місяців проводити обстеження нежитлового
приміщення органами пожежного нагляду і санітарно-епідемічного нагляду з метою
встановлення відсутності порушень проекту нежитлового приміщення, правил пожежної
безпеки та Державних санітарних правил та норм.
Один примірник акту такого обстеження невідкладно передавати керуючому
директору.
4.8.3.5. При розробленні проекту нежитлового приміщення визначити проектом і
погодити з керуючим директором місце розташування зовнішніх блоків кондиціонерів (чи
теплових насосів), яке повинно визначитись з урахуванням розташування таких блоків у
майбутньому іншими користувачами нежитлових приміщень.
При цьому таке місце розташування зовнішніх блоків, а також режим їх роботи повинні
бути погоджені з усіма власниками житлових приміщень, що перебувають у зоні
досягнення звуку (шуму) від роботи таких зовнішніх блоків. Не вимагається такого
погодження, якщо зовнішні блоки розміщуються на протипожежних евакуаційних
балконах.
При відмові власників житлових приміщень погодити місце розташування зовнішніх
блоків та режим їх роботи, остаточне рішення приймають збори представників від
об’єднання.
За будь-яких умов і без будь-яких виключень забороняється розташування зовнішніх
блоків на фасадах житлового комплексу.
З метою збереження гранітного лицювання будівлі, багатошарової системи
лицювання та утеплення зовнішніх стін забороняється безумовно і без будь -яких
виключень встановлення (закріплення) на всій площі лицювання зовнішніх стін будь яких приладів, пристроїв, конструкцій (бло ків кондиціонерів, навісів, карнизів,
антен, транспарантів з будь-яким текстом, вивісок, щитів, оголошень, реклами тощо),
освітлювальних приладів, прокладення кабелів чи дротів, встановлення і закріплення
будь-яких інших елементів, конструкцій чи предметів незалежно від їх призначення,
виведення дренажних трубок кондиціонерів, а також безумовно і без будь-яких
виключень забороняється засклення протипожежних балконів.
Дозволяється поруч із входом до нежитлових приміщень, на землі без кріплення
до фасаду, закріплювати інформаційні таблички невеликого розміру після
погодження правлінням чи зборами представників від об’єднання форми, розміру,
змісту і місця розміщення таких табличок.
4.8.3.6. Перед початком здійснення діяльності в нежитловому приміщенні встановити
у такому приміщенні телефон стаціонарного зв’язку, який дозволяє швидкий виклик
рятувальників.
4.8.4. Встановити, що наслідками невиконання вимог пункту 4.8.3. цих Правил
користування спільним майном є припинення можливості користування спільним майном,
зокрема внутрішньобудинковими
інженерними
системами
водопостачання і
електропостачання».

4.3.

Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення на офіційному
сайті ОСББ «Фундуклєєвський» в Інтернеті.

