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сTATУT
oб'rднaння сПiвBЛaсникiB бaгaтoквapтиpнoгo бy.Цинкy

I. Зaгальнi Пoлoя(eння
1. oб'еднaння спiввлacттикiв бaгaтoквapтиpнoгo бyдинкy. ''Пoлiтеx,.' (лaлi - oб'слнaння)

cтвoprl{o влaсEикaMи квapтир тa не)китлoBих пpимiщень (Дaлi - спiввлaоники) бaгaтoквapTиpнoгo
бyлинкy Ns 145 (дa;ri - бyлинoк), щo poзТaIIIoBllI{ий зa мicцeзнaхoдя<eннml: м.КиiЪ'
,вyл..Бopщaгiвськa, вi'цпoвiднo дo Зaкoнy УкpalЪи ''Пpo oб.eднaння спiввлaсникiв
багaтoквapтиpнoгo бyдинку''.

2. o6'eдgaння дie вiдпoвi'цнo дo зaкoнy Укpaihи ''Пpo oб'еднaння спiввлacникiв
бaгaтoквapтиpнoгo бyдинкy'', чиннoгo з.iкoнoдaвсTBa УкpaiЪи тa цьогo Cтaцтy.

3. oб.eднання y cвoiй дiяльнoстi кopисryстьcя пpaвaМи' BизнaчeниМи cтaттЯМи 16' 17 Зaкoнy
Укparни ''Пpo oб'сдншrня спiввлaсникiв бaгaтоквapTиpl{oГo бyлинкy'', Ta мae oбoв'я3ки,
пepедбavенi стaтгeтo 18 цьoгo Зaкoнy.

4. фo pедaкцiro Cтaтyry зaTвepджel{o pirпeнняr,r зaгaЛьниx збopiв вiд 9 rpудня 2016 poкy тa
нaстyпI{иМ пepсoнaльним oпиTyBtlIIняМ cпiввлacникiв oCББ ,,Пoлiтex", сДPПoУ 3З492064' згiдlto
дo зaкol{oдzlвствa Укpaiни.

5. oб,еднaння вiдпoвi,цae зa cвoiми зoбoB.язадняМи' кolптaМи i мaйнoм oб,eднaння, щo
н IежaTь oб'с.Щ{aншo як юpидичHiй oсoбi, вi.ц cвoгo iМенi BиcTyIIae yчacникoN,f пpaвoвiдносин,
нaбрaс мaйнoвi i нeмaйнoвi Пpaвa Ta oбoв'язкл, BисТ)inaс пoзивaЧeМ тa вiдпoвiдaчeм y сyдi.
oб'eднaння нe нeоe вiдпoвiдaльнocтi зa зoбoв'язaнняМи cпiввлacникiв.

6. oб'сднaння мae пe.raткy iз свoiм нaйменyвaнням тa iнrпi неoбхiднi pеквiзити' a тaкo}к
poзpaxщкoвi paхyнки в бaнкiвськиx ycтaнoвax.

II. Mетa стBopeння' зaB,цaння тa пpeдмeт дiяльнoстi oб'сдпaння

l. Метolo ствopення oб'сднaння с зaбезПечeння i зaхист прaв спlввлaсникiB, дoтpимafiня
ними cвoiх oбoв,язкiв, нaлeжнe yгpимaнI{я Ta Bикopистzrння спiльнoгo мailнa 6улltнку,
зaбeзпeЧeння сBoсчaснoгo нaДxoдx(е}l}Iя коштiв для сплaти всix плaTе)Itiв, пepe.цбaчeнrx
зirкоI{oдaвcTBoМ тa цим Cтaтyгoм.

2. Oб'еЩlaння с нeпpибщкoвoto opгaнiзaдiею i нe мaс нa метi oДеpжaння пpибyгкy дrrя йoгo
poзпoдiлy мiж спiввлacникaми. Гocпoдapuе зaбrзпoчoння .цiяльнocтi oб,eднaння мoже
.з.цiйснloвaтиcя влacниМи cилalIи oб'eднaяня (rпляxoм caмoзaбrзпечення) aбo rпляxoм зaJ]у{ення нa
.цoгoвipниx зaсa.цaх cyб'сктiв гoспoдaploвal{ня.

3. Завдaнням Ta IlpедМrтoМ дiяльнoстi oб'еднaння с:
- забeзпeчeння pеaЛiзaцi.i пpaв спiввлaсникiв нa вoлoдiння тa кoристyB.lн н я спiльним мaйнoм;
. зaбезпeчeння н.шr)кI{oГo утp'l.МaIIHя балaтoквaртиpнoгo бyдинкy тa пpибyдинкoвoi теpитopii;
. спр}tяння спiввлaсникaм в oтpимaннi яgтлoBo-кoмyнaЛЬ}lиx тa iнrпиx пoслyг нaлeжнoi якoстi зa
oбrpyнтoваrrими цiнaми;
- зaбезпeчeння викoнaння cпiввлaсникaми сBoix зoбoB'язalrь, пoв.язaниx з .цiяльнiстro oб'с,Щ{aflня.

III. Cтaryтнi opгaни oб'сднaЦня' ikнi пoвнoвarl(епня тa пopядoк фopмyвaння

1. opгaяaми yпpавлiння oб'eдн llrя с зaга.rrьнi збopи опiввлaсникiв, пpавлiнrrя, peвiзiйнa
кoмiciя (pевiзop) oб'еднarrня.

2. Bищим opгaiIoM yпpaвлiнrrя oб'сднaння е зaгaльнi збopи. 3aгальнi збopи впpaвi пpиймaти
.piruенпя з yоix питaнь дiяльнoстi oб'eднaння. Зaгальrтi збоpи окликarотьоя не piдrше oдIroгo paзy нa
Dlк.



3' ,{o виклtouнoТ кoмпетенцii зaга:tьниx збopiв н.lлежaть:
- зaTвrpд)кelrня Cтaтщy oб'сднaння, внeсення змiн дo нЬoГo;
- oбpaння .rлeнiв пpaвлiнiтя oб'еднaння;
- пит.шня пpo викopистaння спiльнoгo мaйнa;
- зaтвrpд)l(еI{ня кoштopисy' бa,тaнcy oб'сднaння тa piuнoгo звiтy;
- пoпePeднс (лo iх yклaленHя) ПoГoд)кe}iня yN{oв дoгoвopiв, yклaдених нa cyшty' lдo ПepeвиЦyе
l00 000.00 (стo тисяv) гpиBeнЬ, a тaкoж дoгoвopiв' пpeдмeToм якиx с цiннi пaпеpи. майнoвi пpaвa
'aбo cпiльне мaйнo спiввлaсникiв чи ix чaстинa:
- BизIIaчeння пopядку сплaти, пеpeлiкy тa poзмipiв внескiв i плaтeжiв спiввлaсникiв;
- пpийняття pirпeння пpo peкoнcтpукцiю тa pемoнт бyдинкy aбo пpo звe.цення гoспoдapcькиx
спopyд;
- BизHaчeнFrя poзмipy мaтepiaльнoгo тa iнrшoгo зaoxoчeннJr ГoлoBи тa членiв пpaвлiння;
. ви3l{aчeцця oбМeжеItь нa кopиcтyвal{ня спiльним МaйнoМ;
- oбpaння тa вi.цюп.rкaння yпpaBителя, зaтвepджeння тa змiнa yмoB дoгoвopy 3 yпpaBитeлeМ'
пpийнятгя piшeння пpo пepедaчy фyнкцiй з yпpilвлiння cпiльним мйнoм бyлинкy пoвнicтro aбo
чaсТкoвo aсoцiaцii oб'eднaдь опiввлacникiв бaгaтoквapтиpнoгo бyдинкy;
. пpийняття piпlel{Ь пpo зaсIIyBzlIlня iнrпих юpидичтtих ociб aбo rruють y тoвapисTвaх.

4. Зa pirпeнням зaг,UIЬниx збopiв Мo}к}тЬ бyти oбpaнi цpeдстzlBllики вiд oб.e,цналня, яким
збopa.п,rи нaдaloтьоя вiдпoвiднi пoвIIoBФкeIIня щoдo oпepaтивнoгo виpirпення нaгaJIЬних пиTaI{Ь
IIIJUIXoм окликaяня збopiв пpeдстaвникiв.

Збopи пpедстaвникiв мaroть пpaвo пpиймaти pirпeння з усiх питaнь дiяльнoстi oб,сднaнця,
oкpiм питaнь, якi стoсytoться мйнoвих пpaв cпiввлaсникiв, пoгiprшyroтЬ y^loBи BикopисTaннЯ
мaйнa aбo yМoви прo)кивaHHя. a Taкo)t( ПитaнЬ' Щo вiд'несенi дo виклlоннoТ кoмпетенцiТ зaГaЛЬ}lиx
збopiв.

Збopи пpeдстaвникiв y paзi пoтpеби скJIикaс пpaвлiння oб'сднaння aбo не менlп як щи
пpедcтaBlrики вiд oб'еднaння.

Збopи пpeдcтaзникiв вrдr гoЛoвa збopiв, який oбиpaeтьcя бiльIпicтro пpиcщнiх
пpeдcтaвникiв вiд oб.с.цнaння.

Кoжeн пpeдстaвI{ик вiд oб'еднaння нa збopax пpeдсTzlвникiB Мaс o.цин I9лoс' a piшreння нa
збopax пpeлстaвникiв пpиймaються бiльtпiстlо вiд зaгaльнoi кiлькoстi гoлoсiв yсiх пpе.пстaвникiв
вi,ц oб'сднaння rпляxoм вiдкpитoгo oсoбиcтoгo пoiменнoгo гoЛocyBaнI{я.

Piшeння збopiв пpeдcтaвникiв oфopмлясться y фopмi пpoToкoлy T{rкиx збopiв iз зaзнaченrrям
кo)кIIиM з пpeдстtlвникiв вiд oб'сднaння peзyJIЬтaтy сBoгo ГoЛoсyвaння (''зa'' aбo ''пpoти..),

зaсвiдveнoгo влaоттopyчниМ пi.цписoм.
Piпreння збopiв пpeлстaвникiв мaють Bищy юpи.цичнy сиЛy щoдo pitшень пpaвлiнrrя

oб'еднaнвя. Збopи пpeдстaвникiв y межaх свoсi кoмпeтенцii мoжщь у 6УДЬ-ЯКИЙ uaс скaоyвaти aбo
BизHaти ТaкиM. lцo Bтpaтилo чиннiсть' pirпення пpaвлiнrrя oб.сднaння.

5. Зaгшьнi збopи cкЛикaються i пpoвoдяться пpaвлiнням oб'eднaння aбo iнiцiaтивнoю
гpyпoю з нe МенпI як тpьox спiввлaсникiв.
Пoвiдoмлeцrrя пpo пpoвeдeння зaгaльниx збopiв спiввлaсникiв здiйснroсться пpaвлiнням
(iнiцiaтивнolо гpyпoro) нe меEIпe нiж зa 14 днiв дo дaти пpoвeдeння IIIJUIXoМ:

- y пиоьмoвiй фopмi вpуuaеться кo)t(нoмy спiввлaсникy пiд poзпиcкy, aбo
. пoIIIToBoгo вiдпpaвлевня (pекoмендoвaним листoм) нa вкzвulнy aдрeсy, aбo
- вкидaння дPyкoвalroгo текcry л'o кolttноi пorлтoвoi скpиньки спiввлaсникiв. aбo
- poзМiщення oб'яB т{a.цoшкaх дЛя oб'яв в мiсцяx зaГаJIЬIloГo кopистyBaI{Eя бy.uинкy тa нa

iнтеprrет-пopтaлi oб, сднaння.
У пoвiдoмленнi пpo пpoведeння зaгaльниx збopiв зaзнavaeться, з .пlсi iнiцiaтиви cкЛик.lloTЬcя
збopи, мiоцe i uac пpoвeдeння' пpoекT пopядкy деннoГo.
Чac i мiсце пpoвrдrння зaгaлЬних збopiв oбиparoтЬся ЗpуrrrиМи для бiльrпocтi I\'o}o.IиBI{x )чaсникiв
збopiв.



6. У зaгальних збopaх мшоть пpaвo бpaти y.raоть yci спiввлaсники. Iнтepeси спiввлaсникa,
який oсoбиотo нe бepe yнaстi в збopax, Мo)кe пpeдсTaBЛяти йoгo пpeдcтaвник, який y тaкoмy paзi
Mar лpaвo гoЛoсyBaТи вiд iмeнi тaкoгo спiввлaсникa.
Зaлальнi збopи веде гoлoвa збopiв' який oбиpaeтьоя бiльtшiстlo гoлoсiв пpисyтнix спiввлacникiв aбo
iх пpeдстaвникiв.

7. Кoжний спiввлaсник (йoгo пpедcтaзник) пiд.lac гoлocyв{шIlя мaе oдин гoлoс нrзaлexсlo
вiд кiлькoстi тa плoщi кзapтиp aбo не)I(итлoBиx пpимiщeнь, щo пepeбyвaroть y йoгo влaснoстi.
Зaгыrьнi збopи мo)кyтЬ Bстaнoвити iнrпий пopядoк BизIIaчeння кiлькoстi гoЛoсiB, щo IIaJIех(aтЬ
.кo)кнoмy спiввлaснику нa зaгальниx збopax.

8. Pirпення нa зaгa;]ЬI{иx з6oрaх пpиймaroтЬся IIIJUIхoМ вiдкpитoгo пoiмeннoгo гoлoоyB{ll{нЯ.
Piцення ввzDкaстьcя пpийнятим, якщo зa нЬoГo пpoГoЛoсyвa:lи спiввлaсники (iiнi пpeдcтaвники),
якi paзoм мaють бiльrде пoЛoBини вiд зaгaльнoi кiлькoстi гoлoсiв опiввлaсникiв.

Pirпeння пpo пopяДoк yпpaвлiння тa кopиcтyBalrня спiльним мaйнoм, пеpeдaчy y
кopиcтyв.шня фiзинним тa юpи.цичним ocoбaм cпiльнoгo мaйнa, a тaкo}к пpo peкoнcщyкuiю тa
кaпiтальний prмoнт бaгaтoквapтиpнoгo бyлинкy вBa)кarтЬся пpийнятим, якщo зa нЬoгo
пpoгoлoсyвaлo не меtlш як двi тpетини зaгaльнoi кiлькoстi yсiх спiввлaсникiв.

З iнrшиx питаrrь piпrення BB.DкaеTЬся пpийrrятим, якщo зa нЬoгo пpoгoлocyвалo бiльrпе
пoлoBиIIи зaгaльI{oi кiJrькoстi cпiввлacникiв.

Pirпeння зaгaльниx збopiв виютaдaeTьcя fiиcЬМoвб тa зacвiдvyeтьcя oсoбиcтими пiдпиcаrntи
членiв лiчильнoТ кoмiсii
Зaгальнi збopи мoж1ть встaнoBити iнurий пopядoк гoлoсyBaння нa збopax тa пpийнятгя piureнь нa
ниx.

. 9. Якщo в peзyльтaтi пpoвeдrнI{я зaгaЛЬниx збopiB для лpиiтняття pirшентrя нe нaбpal{o
кiлькocтi гoлoсiв ''зa'' aбo ''пpoти'., встaнoвленoi пy{ктoМ 8 цьoгo poздiлy, iнiцiaтopoм збopiв
1пpaвлiнням aбo iнiцiaтивнoro гpyпoю) пpoвoдитЬся писЬМoве oпит}'в.шня cеpeд спiввлaсникiв, якi
нe гoлoсyвaли нa зaгaльниx збopax.

Письмoвe oпитyBЕl}t}tя спiввлaсникiв пpoBo.циТЬся пpoТяГoм 15 калeндaрниx днiв з дaти
пpoведенI{JI зaгaлЬниx збopiв. Якщo пpoтягoМ цЬoгo cтpoкy нeoбхiднy кiлькiс,ть гoлociв ..зa.. не
нaбpaнo. вiдпoвiднi piшення BB€DкaIoться нeпpийнятими.

10. Пiд чaс пiлpaxyнкy гoлociв вpaxoвytoться i гoлoси, пoдaнi спiввлaсникaми пiд нaс
пpoвeДeЕI{я зaгaЛЬIlиx збopiв' i гoлoси, [oдaнi пi'ц чac ПисьМoвoГo oпиTyBaння.

11. Piшенгrя зaгaльних збopiв, пpийняте вiдпoвiднo дo стaтyтy, e oбoв'язкoBиМ Для вcix
спiввлacникiв.

Pirпeння зaгaльниx збopiв мaтoть BиIцy юpидичну сиJry щoДo pirпень iнrпиx opгaнiв
yпpaвлiння oб.eднaння. Зaгaльнi збopи cвoiм piпrенням мo)кyTь у 6удъ-якиil чaс cкacyBaти aбo
визнaти тzlкиМ' щo Bтpaтилo vиннiсть, pirшeння бyДь.якoгo iнrпoго cтaryтнoгo opгalry oб.сдtrалня,
зoкprмa' пpaвлiння тa ревiзiйнoi кoмiсii (pевiзopa) oб'еднaння.

Pirпення зaгaльних збopiв oпpилroдЕIorтЬся IпляхoМ poзмiщення йoгo тeкстy в Мiсцяx
зaгaЛънoгo кopисTyвaння бy,шинкy тa нa iнтеpнeт-пopтaлi oб'сднaння.

Pirпення з питaнь, пepeдбarених aбзaцaми дpyгим, шIoстиМ, сЬoМиМ' BocьМим, дeв.ятим
пyнктy 3 цьoгo poздiлy' a зa pirшенням зaгaлЬниx збopiв - i з iнrпих питzцIь' EaдaютЬсЯ зa
писЬМoвиIt{ зaпитoМ спiввлaсникaм пiд poзпискy aбo нaпpaвляtoтЬся пoIIIToIo фeкoмeндoвaним
jlиотoм) iнiцiaтopoм зaгалЬниx збopiB (пpaвлiнням aбo iнiцiaтивнoю ГpyПoю).

Cпiввлacники М.шoть пpaBo знaiлoмитlцcя з pirпеннями (пpoтoкoлaми) зaгaльниx збopiв,
зaтвеpДя(eниМи тaкими pirшенняМи Дoкyl\4ентaми тa зa влacний paxyl{oк poбиTи з IIих Bиписки.

Piпrення зaгaльних збopiв мoже б1ти oскaржене B сyдoBoМy пopядкy.

12. Bикoнaвчим opгaнoM oб'e.цнaння e пpaвлiння, Яке oбиpaeтЬся i пiдзвiтне зaгzшьниN{
збopaм.



Пpaвлiння з.цiйснюe кеpiвництвo пoтoчнoк) дiяльнiстro oб'сднaння тa Мar пpaBo пpиймaти piIпепня
з питaнь дiяльнocтi oб.еднaння' визItaчeних цим Cтaт}тoм.

l3. Пopядoк oбpaння тa вi.цкликaння .rлeнiв пpaвлiння'.ix кiлькiсний cклад тa отрoки
oбpaннЯ BстЕlIIoBЛIoIoTЬся зaГaЛьIIиMи збopaми.
3aгa,тьнi збopи cвoiм pirпeнrтям впpaвi в бyДь-який чac пpипинити пoвноB{DкeнI{я пpaвлirлrя .rи
oкpeмиx йoгo нлeнiв.
У paзi смepтi нлeнa пpaвлiння' визнaI{Ilя йoгo пoмepлим, бeзвiснo вiдощнiм aбo тreдieздaтним
пoBIIoвФкrння тaкoгo IIЛeI{a пp.lвлiння пpипиняroться.

14. flo кoмпетенцii пpaвлiння нaлe)кaтЬ:
-. пiдгoтoвкa кoштopиcy, бaлaнcу oб'сднaння тa pi.rнoгo звiтy;
- здiйснeння кoнтpoшo зa свoсчaснolo сплaтoю спiввлaсникaми внескiв i платеxtiв Ta B)Itиття
зaхoдiв щoдo стягнeння зaбopгoBal{oстi згi,цнo iз зaкoнoдaвстBoМ;
- poзпopяджеI{ня кoIПT.lN{и oб.е,цнaння вiдпoвiднo дo зaтвеp,ЩI(енoгo з{rгaЛЬниМи збopами
oб'сднarrня кoruтopиcy;
- yклaдeнI{я дoгoвopiв пpo викoнaння poбiТ, нaДalrня пoоJryг тa здiйcнeння кoнтpoлro зa ii
Bикoнaннямi
- ведerrня дiлoвoдствa' бyxгa:lтepcькoгo oблiкy тa звiтнoстi пpo дiяльнicть oб.eднання;
- скJIикaння Ta opгaнiзaцiя пpoведен}lЯ зilгЕlлЬниx збopiв cпiввлacникiв aбo збopiв пpедстaвникiв;
- пpизнaчel{I{я пиcЬМoвoГo oпитуBzrння спiввлaсникiв тa 1твopення вiдпoвiднoi кoмiсii д;rя йoгo
пpoведеtIня;
- в paзi рвopення зaбopгoвaнoстi зa пoслyги нa пpoтязi tлiстдecяти днiв з дня ПрипиHeння ПoBIIoгo
aбo чacTкoBoгo oTpиМyвaнIrя внескiв (плaтежiв), зaтвеpджениx нa зaг IЬних збopaх, пpaвлiння мaе
пpaвo виpiшyвaTИ IШПaHнЯ пpo вiдк.шoveння спiввлaсникa-бopжникa вiл внщpirлнix систeм
бyлинкy (тих, щo )"тpиМyloтьcя тa oбслyгoByloTьcя зa pirxyнoк oб'сднaння) нa пеpioд 'цo пoв}loгo
пoгaшIеI{ня бopгy пеpед oб'eднaнняМ.

15. Зaсiдaння пpaвлiння пpoBодятЬcя нe мeнIrIе нiж oдин paз I{a Tpи мicяцi, якщo iнrпe не
визнavенo pirпeнням зaгальниx збopiв.

Кoжeн члeн пpaвлiння мaс нa зaсiдaннi пpaвлiння oдин гoлoc тo нo,:М3€ цpaBa llеpeдopyчaти
свoe Пpaвo бpaти yuacть y зaсiдaнняx Ta гoЛoсyвaТи iнtлим oсoбaм.

Pirпенпя пpaвлiння пpиймaeться бiльIпicтю ГoЛociB Bi,ц зaгaльнoi кiлькocтi .rлeнiв пpaвлiння,
якщo iнrпe rre BоT.lI{oвлeIlo pirпенням зaга:tьниx збopiв oб'с.цнaння.

Зaсiдaння пpaвлiння скликaстЬся йoгo гoлoвoto aбo не мeнrп як третинoтo'rлeнiв пpaвлiння.
Beдe зaciДaння пpaвлiння гoлoвa пpaвлiння, a в paзi вiдсyтнoстi гoлoBи . йoгo зaстyпник. У

paзi вiлсyтнocтi гoлoви пpaвлiння Ta йoГo зaсТуПниКa' зaсiдaння пpaвлiння вeде oдин iз членiв
прaвлiння, o5paнuf,t гoлoByloчиМ пpocтoю бiльшliстlo гoлociв вiд кiлькocтi пpиcщнix нa зaсiдaннi
нленiв пpaвлiння.

Pirпення пpaвлiння BикJIaдaIoтЬоя y пpoтoкoлi зaсi,цaння пpaвлiння iз зaзнaчerrцям кoжI{им з
влeнiв пpaзлiння pезyЛЬТaтy cBoГo ГoЛocyвaння (''зa'' aбo ..пpoти..), зaсвiдvенoгo влaснoprшиМ
пiдпиcoм.

16. Пpaвлiння зi сBoгo cклaдy oбиpaс гoлoвy пpaвлiння тa йoгo зacTyIIникa.
Ha викoнання свoТx пoвнoвarкенЬ гoЛoвa пpaвлiння:
. ведe зaсiдaння пpaвлiння, якщo пpaвлiння нe дop)Чилo веДенHя зaсiдaння iнrпoмy нлeну
пpaвлiння;
- зaбезПечye Bикoнaння pirпeнь зaГaлЬI{их збopiв тa pirпень пpaвлiння;
. дiс бeз дopyчeння вiд iмeнi oб'сднaння Ta yклaдaс в Мeжax свoеi кoмпeтeнцiТ дoгoвopи i вчиняс
iншi пpaзoнини вi,цпoвiднo дo piшенЬ пpaвлiння;
- poзпopяджaстЬся кoш]Ta]\4и oб'сднaння вiдпoвiднo дo зaтвеpдже}Ioгo кoштopисy тa pirпень
пpaвлiння, - мaс пpaвo пrршoгo пiдписy фiнaнсoвих дoкyмeнтiв oб,сднaння;
. нaймaе нa poбoтy в oб'е.цнaння пpaцiвникiB тa звiльняе iх, зaстoсoвyе дo ниx зzlxoди зaoхоqeння тa
нaклaдaс стtrIlrння, видaс oбoв'язкoвi для пpaцiBЕикiB oб'eднaння нtlк.tзи y cфepi тpy,цoBиx
пpaвoвiднocин;



- зa piшенняМ пpaBлiI{нЯ Bидaс .цoBipенoсТi нa пpедcтaвництвo iнTrpесiв oб,e.цнaпня iнrпим oоoбaм;
- вiдкpивaс i зaкpивae paxyнки oб'еднaння в бaнкiвcьких ycтaнoвax тa iтппиx фiншrсoвиx ycTaIIoBах,
пiдписyс бarrкiвcькi тa iншi фiнaяcoвi дoк}ъ,tенти;
- вiдпoвiднo дo piтпeнь пpaвлiння з'цiйонroс iнпri дii' опpямoвaнi нa дoсяпlення MeTи тa зaвдaнЬ
об'еднaння.
У paзi вiдсрнoотi гoлoви пpaвлiння йoгo oбoв'язки викoЦye зaотyпIrик.

17 . Дllя здiйcнeннЯ кoнтpoлIo зa фiнaнсoвo-гocпoдapськoю дiяльнiстro пpaвлiння oб'e.цнaння
нa зaгaЛьних збopах oбиpaeться з чиcлa cпiввлacникiв prвiзiйIra кoмiоiя (pевiзop) aбo пpиймaетьcя
pirпeння пpo зaлrrеIrня ayдиTopa.

Пopядoк дiяльнoстi peвiзiйнoi кoМiсii тa iТ кiлькiсний склад зaTвrpд)кyloTЬоя зaпrльIlиМи
збopaми.

Якщo iнцrе I{е BcТtu{oвленo pirпенням зaгaЛЬниx збoрiв, piшeння peвiзiйнoi кoмiсii
.пpиймшоться бiльrпicтю гoЛociв вiд зaгaльнoi кiЛЬкocTi iT .т'']енiв.

Кo>кеrr члrн peвiзiйнoi кoмiсii пpи прийняттi неro pirпeнь Мa€. o.цин гoлoс тa Ее мae Пpaвa
ПеpeдoprIaти сBoс Irpaвo гoлoсy iнrпим oсoбaм.

Peвiзiйнa кoмiciя (peвiзop) oбиpaeться cTpoкoМ нa 5 poкiв, якщo iнrпий отpoк нe визI{aчeнo
зaГaльIlиМи збopaми' Зaлaльнi збopи свoiм pirшeнням BIIp.lвi в бyль-який чac пpипиI{ити
IIoBI{oвzDкeння ревiзiйнoi кoмiсii (peвiзopa) чи oкpеМиx 'rленiв pевiзiйнoi кoмicii'

У paзi вiд.тyження uленом peвiзiйнoi кoмiсii всix нaлежних йoмy в бyдинкy квapтиp i
нeiкиTлoвиx пpимiщень, a тaкoж y paзi смеpтi .rлeнa peвiзiйнoi кoмiсii, BизI{aння йoгo пoмepлим,
бeзвiснo вiдc1тнiм aбo недiездaтниМ' a Taкoж нaбpaпня зaкoннoi сиЛи oбBинyBaIьниМ BиpoкoМ
щoдo нЬoго - пoвI{oBiDкeння тaкoгo членa pевiзiйнoi кoмicii пpипиняIoTься.

. 18. Peвiзiйнa кoмiсiя февiзop) Мae пpaвo:
- вi.цпoвiднo Дo Пepio.цичнocтi, встarтoвленoi зaгaльними збopaми, aле не piдrпе oднoгo paзy нa рiк
oTpиMyвaTи вiл прaвлiння тa пpauiвникiв oб'сднaння пеpвиннi тa aнaлiти.тri дoкyЬДенТи
бyxгa,ттepcькoгo i пoдaткoвoгo oблiкy, фiнaнcoвoi, стaтистиuнoi тa пoдaткoвoi звiтнocтi oб'еднarrrrя
зa 6уДь-якиЙ пеpioд дiяльнoстi oб,сдrraння, oзI{aйoмЛIoвaTися iз зaзнaчениМи .цoкш4eнTaМИ' poбИTИ
.iз 

них випиcки тa кoпii;
- BiдtloBi.цнo дo пepio.цичЕ{oстi , встaнoвлeнoi зaгaльними збopaми. aле нe piДтпe o.Цнoгo paзy нa piк
oтриMyвaти вiд пpaвлiння тa пpauiвникiв oб'сднaнHя письмoвi пoяснrння щoДo дiяльHoстi
oб'сднaння зa бу Дь-якпй Пepio.ц .цiялЬIroстi oб'e,цнaння;
- пеpевipяти тa Haдaвaти зaгaЛЬниM збopaм виcнoвки lцoд'o пiДгoтoвлeниx пpавлiнням пpoeктiв
кorптopисiв, бaлaнсy. pi,lнoгo звiтy oб'еднaння;
- зa piшrенням зaгaльниx збopiв здiйcвroвaти iнrпi дii щoдo кorrlpoлю зa фiнaясoвo-госIтoдapськoк)
дiяльпiотro пpaвлiння o6'eдналня.

Зaгальнi збopи мoяt1'ть BизнaчиTи iнший пеpелiк пpaв pевiзiйнoi кoмiсii фeвiзopa).

IV' flэкёpeлa фiнaнсyвaння, пopядoк BI{кopисTaння пrайнa та кoпrтiв oб'еДнання

1 . flжepeлaми фiпaнсyвaння e кoIпти oб'с,цналня, якi окЛaдaJoTЬcя з:
- за"rиrпкiв кorптiв rra )TpиМ.ш{I{я i ремoнт бaгaтoквapтиpнoгo бyдинкy нa paxyнкaх oсoби' щo
здiйcшoвaлa yпpaвлiння тaким бyдинкoм дo стBoрeння oб'eднaння;
. ввеcкiв i плaтeжiв cпiввлacникiв;
- кorцтiв, oтpимaниx oб'сднaнням y pезyльтaтi здaвaннЯ B oрендy допoмiжниx пpимiщень тa iншloгo
спiльнoгo мaйнa бaгaтoквapтиpнoгo бyдинкy;
- кoштiв. oтpи]\4llниx oб'сДнaнням як вiдш.tкoДyвaння зa нaдaнi oкpеМим кaтеГopiям гpoМa.цян пiлЬги
нa oплaтy }китлoBo-кoМyнaлЬниx ПoслуГ Ta пpизнavенi житлoвi cyбcидii;
- кorптiв тa мaйнa, щo нaдxoдять для зaбезпеvrl{вя ПoTpеб oснoвEoi .цiяЛьнoстi oб'eднaння;
..loбpoвiльниx мaйнoвиx' y тoмy vиcлi lpoшoвиx, внескiв фiзиuниx тa ropидитниx ociб;
- кoштiв. зaлyчrl{иx нa yМoBax кpедиТy aбo пoзики;
- коrптiв деpх€внoгo таlaбo мiоцевoгo бю.щкeтiв' oтpиМaниx нa пiдстaвi спiльнoгo фiнaнсyвaння
.:.lЯ yтpиМaння. рекoнстpyкшii' pестaвpauii, пpoBедення лoтoчнoгo i кaпiтальнoгo pемoнriв.
: ехнiчнoгo пеpеoснaщeнHя бyлинкy;



- пaсивниx дoхoДiв;
- дoxoдiв вiд дiяльнoстi зaснoBzlllиx oб'сднaнням юpидичI{rx oсiб, щo cпpяN{oв},ютЬcЯ нa виконaI{Iiя
стaт}"тIrих цiлей oб'eдEaнIrя;
- кorптiв, oTpиМaI{иx з iнritих джеpeл, щo опрямoвyютЬcя нa викoнaння стaтyтI{иx цiлeй oб'eднaяня.
3a pirпенням зaгallьIlиx збopiв B oб'еДнaннi Мo)кyтЬ стBopювaтиоя pемoнтний, pезеpвний фoнди,
кoштти якиx cпpяМoв).тoтЬcя нa цiлi, визнaненi зaгaльними збopaми oб'eднaлня.

2' Сллaтa вcт:uloвлeЕиx зilгtlльI{иМи збopал,tи oб,с:днaння внескiв i плaтerкiв, у тoмy .rислi
вiдpaхyвaнь дo реМoнтнoгo' pезеpBнoгo фoнлiв у poзмipax i в сцoки' щo встaнoвлeнi зaгaЛьними
збopaми 6s.qднaння, с oбов.язковoro для всix спiввлaсникiв.

Чaсткa спiввлaсникa y зaгaльтroмy oбсязi внескiв i плaтежiв нa yтpиMirння, pекoнсlpyкцiю.
pестaвpauiю" прoBедеHHя ПoToчнoгo i кaлiтa,rьнoгo peмoнтiв, тeхнiчнoгo пepeocнЕшцення спiльнoгo
rraйнa встaнoвлюrться пpoпopцiйнo дo зaгальцoТ плoщi квapтиpи (квapтиp) тa./aбo нежитлoвиx
пpимiщень, щo пepeбyBzlloTь y йoгo влacнocтi.

Пopялoк сплaти, лepeлiк тa poзмipи внескiв i плaтеrкiв спiввлaсникiв' y тoмy вислi
.вiдpaxрalrь 

дo peзrpBlroгo' peМoнтнoгo фoндiв' встшroвлIoloтьcЯ зttгtlлЬIlиМи збopaми oб'e.цнадня
вiдпoвi.цнo дo зaкoнoдaвствa тa Cтaтyгy.

3aгaльнi збopи oб'eДнaнI{я Мo)к}ть пpиtaняти pirпення пpo списaI{ня бopгiв спiввлaсникiB y
pазi викoнaння ними pобiт, необxiдниx .цля yгpимaння cпiльнoгo мaйнa, нa cyмy бopгy.

3. Maйнo oб'eднaння yrвopюстьcя з:
- мaйнa, пrprдaнoгo йoмy спiввлaсникulМи y PлaсHicTь;
- oдеpжaних дoхoдiв:
- iнrпoгo мaйнa, нaбщoгo нa пiдотaвaх, нe зaбopoнrниx зaкolloм.
Мaйнo. пpидбaнe oб'е.д,нанням зa pzrxyнoк внeскiв тa плateжiв спiввлaсникiв, с ixньoю спirrьнoro
влacнicтro.

4. Пopядoк вoлoдiння, кopиcтyвiu{ня тa poзпoрядження мaйнoм oб'eдншrrrя BизнaЧaeтьcя
3aгaJ'IьяиМи збopaМи.

5. Кorпти oб'с.цнalrня, BкJIIoч.uoчи кoIIITи prМoI{TIIoгo, peзepBl{oгo.фottдiв, Bитpaчaютьcя
пpaвлiнням згiднo з кoIIITopисaN{и' зaТBеpд]I(ениМи зaГaЛЬ}lиMи збopaми спiввлacникiв, тa oкpeмими
pirпeннями зaгaлЬниx збopiв спiввлaсникiв.
Кoштopис oб'сднaння зa пoдaHняМ пpaвлiння щopoкy зaтвepДкyeтьcя зaг.шЬними з6opaми не
пiзнirпе 01 сiчнЯ ПoTo'пloгo poку, якщo iнruий cTpoк не BcTaIIoBлеIlo зaгaлЬI{ими збopaми
спiввлaсникiв. Зa pirпенн.ml зzlг.lлЬI{иx збopiв мoжщь зaтвepд)кyваTися кoштopиси нa двa i бirrьпre
poкiв.
Якщo iнrше Ilе Bстaвoвлeнo pilшенням зaгaлЬниx збopiв cпiввлaсникiв, кoтптopиc пoвинe}I
Пepeдбaчaти такi отaттi витpaт:
- BIIТpaTи I{a yTpимaння i pемoнт cпiльнoгo мaйнa;
. витpaти нa oплaтy кoМyнaльниx та iнrпих пoс.гrщ;
- витpaти фoндiв oб'сднaння;
iнrпi вищaти'
3e piшeнням зaгaЛьних збopiв дrя з.цiйснeння BиTpaT зa paхylroк prМoнтIoгo, pезrpBlloгo фoндiB
\t!rж}тЬ зaтBepджУr,aТИcЯ oкpeмi (cпeцiальнi) кoштopиcи.
IIpo викoнarrня кorптopисiв, y тoмy .пlслi oкpr11aих (спeцiaльниx), пpaвлiння скJlaдae щopi.пrий звiт,
Якlll"1 пoдae нa пopевipкy prвiзiйнiй кoмiсii фeвiзopy), a пicля такoi пеpевipки . зaгaтrьним збopalr
:lя зaтвеp.цх(eння.
.1ерший фiнaнcoвий piк oб.еднaння пoчинaсться з дaти йoгo деpжaвнoi pесcщaцii i зaкiнтyrтьcя 31
:т}.JIlя poкy' B якoмy пpoBeденo .церх(aBlry pеесTpaцiю. Haстyпнi фiнaноoвi poки вiдпoвiдaтоть
ialендapниМ.

6. Зaбopoнясться poзпoдiл oтpиМiшиx oб'еднaнням дoхoдiв aбo ix .raотини сеpед
..::iвв.laоникiв, пpaцiвникiB oб'eднaттня, нлeнiв opгaнiв yпpaвлiння тa iнrпиx ociб.



V. Пpавa i oбoв'язки спiввлaсникiв

l. Спiввлaсник Мae прzlвo:
. бpaтll r.uaсть в yпpaвлiнiтi oб'сднaнням y пopядкy' визнaченoМy Зitкoнoм Укpaiни ''Пpo oб'eднaнrтя
спiвв.raсникiв бaгaтoкBapTиpнoгo бyдинкy', i Cтaцтoм oб'eднaння;
- trбиpaти тa бyги oбpaниIt{ дo cкJтaду стaтyтниx opгaнiв oб'сднаяня;
. ]нal"loмитися з прoтoкoлulми зaгaлъних збopiв' poбити з ниx випиcки;
. оfеpjt(}.BaTи B yстaнoBлеIloмy Пopя.цкy iнфopмaцilo пpo дiяльнicть oб'е,цнaнтrя;
. в}I\IaгaТи вiд стaтyтниx opгaнiв зaхистy cвoiх пpaв тa дoтpиМaння cпiввлacникaми пpaвил
.сбpoс1'сiдствa;
. \l.]еp;i(yBaти B yстiшloвЛoнoмy cTaтyToM Пopядкy iнфopмaцiIo пpo дiяльнicть aсoцiaцii.
. oб.с:нaння IIa BиМoгy cпiввлacникa зoбoв,язaяe нaдaти йoмy для oзнaйoмлrння вci cвoi фiнaлcoвi
; з iтtt .
. l:iitснення спiвBлaсникoМ свoiх пpaв не мoже пopyшryBaти пpaвa iнших спiввлaсникiв.

Cпopи щoлo здiйснентrя пpaв спiввлaсникiв виpiшryються зa згoдoю стopiн aбo B сyдoBoмy
::.\.я]к\.

] (.:: iвв.raсник зoбoв'язaний:
- 3ilкt.rн}'BaTи oбoв,язки, пepeдбaненi Cтaтутoм oб.eдrraння;
. зltкoнr.вaти piпteння стaтyтниx opгaнiв, пpийнятi y межaх iiнix пoвIIoBФкeнь;
. вIlliopисToByBaTи пpимiщeння зa пpизнaченняМ' дoтpимyвaтися пpaвил кopистyвaння
::ltt rt iЩеннями;
. забезпeнyвaти збеpeжeння пpимiшень, бpaти 1"raсть y пpoведeннi ik peкoнcтpyкuii, pecтaвpauii,
:lФтoчнoгo i кaпiтaльнoгo pемoнтiв, теxнiчпoгo пeproспaщeЕнЯ;
- lабезпeнyвaти .цoтpим.шня виМoг }китлoBoгo i мiстoбyлiвнoгo зaкoнoдaвсTвa щoДo прoвe,цeню{
хк()HсТрукцii. pесTaвpaцiт, ItoToчнoГo i кaпiтaльнoгo pемонтiв. теxнiчнoгo пrproснaщrн}tя
::ршrriшeнь aбo ix чacтин;
. не .]oп).скaти пopyшeння зtlкoнниx пpaв тa iнтepeсiв iнrпиx cпiввлaсникiв;
- flrтpиtlyвaтиcя виМoг пpllBил ylpиМzu{ня )I(иTлoBoгo бyлинкy i пpибy.Цинкoвoi тepитopii, пpaвил
:io]'t(еXнoi бeзпeки, сaнiтapнrтx нopм;
. свoсчaснo i в лoвнoму oбсязi сплaчyвaTи належнi внески i плaтeжi;
. вi:tшкo.loвyвaти збитки' зaпo.цiянi мaйнy iнrпих cпiввлaсникiв;
- вllкoн}'вaти пеpeдбaненi Cтaтщoм oб'еднaння oбoв,язки пеpед oб'сднaяням;
- зaпoбiгaти псyв.trlнIo cпiльнoгo мaйнa, iнфopмуBaти opг€ши yпpaвлiння oб'eднaлня пpo
:]r.lШКo.]XeHHЯ тa вихiд з лaдy теxнivнoгo oблаДlаяняl
. .]oтptl\tyBaтисЯ чистoти y мiсuях зaгaльнoгo кopистyвaння тa тишi згiднo з вимoГ{lми,
3.тaнoв jIеIlиМи зaкoнoдaвстBoМ]

Cтaтрoм oб'еднaння мoжщь 6yти вcтaнoвлeнi iншi oбoв'язки опiввлacникiв.

\.l. BiдпoвЦaльнiсть зa пoрyшeння Cтaтyry oб'сднaння тa piшeнь стaryтних opгaнiв

Спiввлaсники е вiдпoвi,цaльними зa пopушrirня Cтaтщy q$'6днaння тa piшень стaTyTниx
'::знiв згiднo дo Зaкoнy УкparЪи ,,Пpo oб'сдншrня опiввлaсникiв бaгaтoквapтиpнoгo бyдEнкy''.

YII. Пopялoк внесення змiн дo Cтaтyry oб'сднaння

l. Bнeceння змiн дo Cтaтyгy oб'сднaння здiйснroсться Bиклloчнo зa piпreнням зaгaльних.''riв.

,.i зt.:'it..' iнrпe не Bизнaчrнo piпrенням зaгаJIьIIих збopiв, iнiцiaтop зaГaлЬниx збopiв (пpaзлiння aбo
-i:iзтпвнa гpyпa) нa.цaс кoxсroмy спiвBЛaсникy TексT ПpoПoнoBal{rтх змiн дo Cтaтyтy oб'eднaяня не
:,ii jше нiж зa l4 днiв дo пpoвeдeння зaгaльниx збopiв.

]. 3мiни дo Cтaтyтy oб'сднaння пiдлягaroть деpжaвнiй pееcтpaцii y пopядкy, Bст.*IoBлeI{oМy
.'r!'-!r!\r.]австBo1r д.rя дepжaвнoi pесcтpaцii тopидичниx ociб.



YIII. Пiдстaви тa пopя'Цoк лiквiдаuii, peopгaнiзaцii (злитгя' пoдiлу) oб'сДrrлння i виpiшeння
мдйнoвиx питarrь. пoв'язaпих з llим

l. oб'сднaння лiквiдyсться y paзi:
. пpидбffiня o.щIielo oсoбoю Bсiх пpимiщeнь y бyлинкy;
. пpийняття спiввлacникaми pirшенlтя пpo лiквiдaцiro oб.eднaяня;
. }.хвaлel{Irя сyдoм pirшeння пpo лiквiдaцiю o6'еДllaння.

2. Лiкзiдацiя oб,еднaння зa piшенням зaгaJIЬI{их збopiв здiйсlпoeться пpизI{aчeнoю
]агa.IьIlиМи збopами лiквiдaцiйнoro кoмiоiero. Пpaвo пiдписy дoкyмeнтiв вiд iмeнi лiквiдaцiйнoi
хortiсii мae гoлoвa лiквiдaцiйнoi кoмiоii, oбpaний лiквЙaдiйнoю кoмiсierо iз чиcлa i{ члeнiв пpoотoro
6i.rьIпiстro гoлoсiв.

Лiквiдaцiйнa кoмiсiя пyблiкyс iнфopмaцiro пpо лiквiдaцilo oб'сднaння iз зaзнateнням сщoкy
.пo.1aчi зaяв кpедитоpЕlми cвoix пpeтeнзiй, oцiнlоe нaявнe мaйнo oб'eднaяня, BИЯBЛЯe йoгo дeбimpiв
i гр:rrтopiв тa poзp.lxoByeться з ними' скЛaдaе лiквiдaцiйний бaлaнс тa пoдae йогo з.lг.lльниМ
r6opay. a тaкoж opгaнiзoвye iнrпi зaхoди, пepедбaчeнi зaкoнoдztвствoм УкparЪи.

3. Пi:стaви тa пopядoк лiквiдaцii oб,сднaння зa pirшенпям оy.Цy i звepнeння стягнeнь нa йoгo
t.-o rа хoпгrи в тaкoмy paзi визнaчaloтЬся зaкol{oдaBствoМ УкpaiЪи.

., }. pазi .riквiдaцii oб'eдIzшIня кoIIITи' щo з.lлишIилися пiсля задoвoлeнrrя вимoг кpeдитopiв,
EЕ!дГf1в*! iншпrr непpибркoвим opгaнiзaцiям вiдпoвiднoгo видy aбo зapzD(oByloться дo дoхoдy
fi.-дrr 1 graзi пpшпинення ropи.Цитнoi ocoби (y pезyльтaтi i-i лiквiдaцii, злиття, пoдiлy, пpиеднaнIUI
fi rс9стrщсннr ).' 

Прr urоv1. з:iйскroeтьоя зшriк зaбopговaнoстi кoжнoгo спiввлaсникa пepeд oб,еднaнням
}'--afr. ]it1 .](1 стаDт}.цьoгo oб'сднaяня. Якщo cпiввлaсник мae бopг пepе,ц циM oб'сднaнням, cyмa
Е.ге ::стввrrrц\ с с1rI1'йогo чaотки B мaйнi, i вiдлoвляeться cплaтити цей бopг, спip виpirпyсться y
;},}}i\.Wl пoЕтjr,q-.

6. Pеоpганiзашiя oб'сднaння тa видiл iз ньoгo iнrпoi ropиди.rнoi oсo6и пpoвoдяться зa
;t-tlrirr. зitпL.tЬнrlх з6оpiв. якi зa пoдaнняl\,' пpaвлiння BизIIaчaIoтЬ пpaвoнaстyпникiв oб.сднaння i
!т:Еpщ1огь вi:пoвi:нi 6anaнси згiднo iз зtlкoнoд.lвcтвoм Укpaiни.
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tв, Укpаtна, dваdцящo вocьJ|nozo zpуdня dвi mucячi шicmнаdцяmozo poку.
Я, Лiшнeвcька О.Г., npuваmнuй нomаpiуc Кutвcькoao lwicьkozo нomаpiальнozo oкpуZу,

заcвidнуlo cnpавaснicmь пidnucу Гoлoвa npавлiння oБ,€tHАHHЯ CIIIBBJIАCHIIКIB
БАГАToКBАPTИPHoГo БУДIIHКУ кПOЛITEX> Каllьнozо Кocmянmuна €вzeнoвltча, якuй
зpoблeнo в л,toiй npucуmнocmi.

Оcoбу npedcmавнuксt вcmанoвЛенo, йo3op) diсзdаmнicmь mа noвнoвсtJlсення nеpевipeнo.
Заpесcmpoванo ffiffiiуФg-.]w Ы 7"<Заpесcmpoвсlllo
Cmяzнуmo
Пpuваmн

Закoну Укpаtнu ,,Пpo нomаpiаm''
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