
ПРОТОКОЛ 

Загальних зборів 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку  

"Голосіївська фортеця" 

03039, Україна, м. Київ вул. Голосіївська, 13 

яке відбулося 19 березня 2017р. 

 

 

м. Київ                                                                                      "10" квітня 2017 р.  

 

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: 474  особи. 

Загальна кількість голосів – 479. 

Присутні на Загальних зборах 110 співвласників, що становить 110 голосів 

(22,96% від загальної кількості голосів).  

У письмовому голосуванні прийняли участь 127 співвласників, що становить 

129 голосів  (26,93% від загальної кількості голосів). 

Загалом проголосували 237 співвласника, що становить 239 голосів  (49,90% 

від загальної кількості голосів). 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання Голови, Секретаря та членів лічильної комісії Загальних 

зборів Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Голосіївська фортеця». 

2. Звітування Правління про  результати роботи (за 5 місяців діяльності) та 

оприлюднення звіту Ревізійної комісії. 

3. Про відведення прибудинкової території у постійне користування/ 

власність Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Голосіївська фортеця». 

4. Про охорону та безпеку будинку, прибудинкової території та спільного 

майна співвласників багатоквартирного будинку. 

5. Про огородження прибудинкової території Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця». 

6. Про Правила в’їзду та паркування на прибудинковій території 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська 

фортеця». 

7. Про Порядок сплати членських внесків та стягнення заборгованості з 

боржників. 

8. Про Правила благоустрою будинку.  

9. Про Порядок змін фасаду багатоквартирного будинку. 

10. Про розміщення зовнішньої та внутрішньої реклами на фасаді 

багатоквартирного будинку, прибудинковій території, та спільному 



майні  співвласників Об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Голосіївська фортеця». 

11. Про Порядок використання спільного майна. 

12. Про участь Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Голосіївська фортеця» у державних програмах щодо енергозбереження. 

13. Про розміщення офісу Об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Голосіївська фортеця». 

14. Про затвердження кошторису Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця». 

15. Про затвердження переліку та розміру внесків та платежів Об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця». 

16. Про переобрання члена/ів Правління. 

 

1. Про обрання Голови, Секретаря та членів лічильної комісії Загальних 

зборів Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська 

фортеця». 

Обговорили обрання Голови, Секретаря та членів лічильної комісії Загальних 

зборів Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська 

фортеця». 

Вирішили: Обрати Головою Загальних зборів Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» - Олефір Андрія, 

Секретарем - Дидочкіну Ганну ,  членами лічильної комісії - Селезня Андрія, 

Чух Миколая. 

Проголосували: "за" - 110 голосів (100%); "проти" - 0 голосів (0%). 

 

2. Звітування Правління про  результати роботи (за 5 місяців діяльності) та 

оприлюднення звіту Ревізійної комісії. 

Заслухали звіт Правління Об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Голосіївська фортеця» про  результати роботи (за 5 місяців 

діяльності). Заслухали звіт Ревізійної комісії. 

Вирішили: Прийняти до відома звіт Правління Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» та  звіт Ревізійної комісії 

за 5 місяців діяльності (Додаток 1, 2). 

Проголосували: "за" - 104 голоси (94,55%); "проти" - 6 голоси (5,45%). 

 

3. Про відведення прибудинкової території у постійне користування/ 

власність Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Голосіївська фортеця». 

Обговорили питання щодо відведення прибудинкової території у постійне 

користування/власність Об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Голосіївська фортеця». 

Вирішили: Звернутися до Київської міської ради, з метою отримання 

прибудинкової території багатоквартирного будинку, що знаходиться за 



адресою: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 13, у відповідності до 

Генерального плану міста Київ, у постійне користування / власність 

співвласників Об’єднання багатоквартирного будинку «Голосіївська 

фортеця» та уповноважити Правління Об’єднання  співвласників вирішувати 

питання щодо землевідведення прибудинкової території. Включити 

одноразовий внесок за підготовку проекту землевідведення прибудинкової 

території у розмірі 1,45 грн./кв.м. у квитанцію.  

Проголосували: "за" - 186 голосів (38,83%); "проти" – 53 голоси (11,06%). 

Рішення не прийняте. 

 

4. Про охорону та безпеку будинку, прибудинкової території та спільного 

майна співвласників багатоквартирного будинку. 

Обговорили питання щодо охорони та безпеки будинку, прибудинкової 

території та спільного майна співвласників Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця». 

Вирішили: Уповноважити Правління Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» здійснити заходи 

охорони та безпеки будинку та прибудинкової території. Включити 

одноразовий внесок за організацію заходів охорони та безпеки будинку та 

прибудинкової території у розмірі 14,74 грн./кв.м. у квитанцію. Включити 

щомісячний внесок за охорону у розмірі 1,00 грн./кв.м. у квитанцію. 

Проголосували: "за" - 128,3 голоси (26,79%); "проти" - 97,7 голоси 

(20,39%). 

Рішення не прийняте. 

Вирішили: Включити щомісячну оплату конс’єржів у розмірі 0,86 грн./кв.м. 

у квитанцію. 

Проголосували: "за" - 160,7 голоси (33,54%); "проти" - 67,3 голоси 

(14,06%). 

Рішення не прийняте. 

 

5. Про огородження прибудинкової території Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця». 

Обговорили питання щодо огородження прибудинкової території Об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця». 

Вирішили: Огородити прибудинкову територію Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» в межах, що не 

перевищують площу, визначену як прибудинкову за Генеральним планом 

міста Києва. Включити одноразовий внесок за організацію огородження 

території у розмірі 4,61 грн./кв.м. у квитанцію.  

Проголосували: "за" - 128,5 голоси (26,83%); "проти" - 103,5 голоси 

(21,61%). 

Рішення не прийняте. 

 

 

 



6. Про Правила в’їзду та паркування на прибудинковій території Об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця». 

Обговорили Правила в’їзду та паркування на прибудинковій території 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська 

фортеця». 

Вирішили: Затвердити Правила в’їзду та паркування транспортних засобів 

(Додаток 3). 

Проголосували: "за" - 189 голосів (39,46%); "проти" - 39 голосів (8,14%). 

Рішення не прийняте. 

 

7. Про Порядок сплати членських внесків та стягнення заборгованості з 

боржників. 

Обговорили питання щодо порядку сплати членських внесків та стягнення 

заборгованості з боржників. Винесли пропозицію зменшити штраф з 40% до 

10% за сплату внеску після 20 числа кожного місяця. 

Вирішили: Затвердити Правила сплати членських внесків (Додаток 4), які 

регламентують порядок сплати внесків та обов’язкових платежів 

співвласниками та користувачами житлових та нежитлових приміщень 

багатоквартирного будинку, порядок стягнення коштів за несплату та 

несвоєчасну сплату внесків та обов’язкових платежів співвласниками та 

користувачами житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного 

будинку та порядок застосування штрафних санкцій до співвласників та 

користувачів житлових та нежитлових приміщень, які не сплачують або 

несвоєчасно сплачують внески та обов’язкові платежі (зменшити штраф з 

40% до 10% за сплату внеску після 20 числа кожного місяця).  

Проголосували: "за" - 186 голоси (38,83%); "проти" - 35 голосів (7,31%). 

Рішення не прийняте. 

 

8. Про Правила благоустрою будинку.  

Обговорили Правила благоустрою будинку Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця». Обговорили 

переоблаштування смітника у дворі будинку. 

Вирішили: Затвердити Правила благоустрою будинку (Додаток 5), 

Правлінню закріпити межі за фасадними нежитловими приміщеннями, які 

будуть відповідати за них та їх обслуговувати.  

Проголосували: "за" - 192 голоси (40,08%); "проти" - 38 голосів (7,93%). 

Рішення не прийняте. 

Вирішили: Включити одноразовий внесок на переоблаштування смітника у 

дворі у розмірі 0,92 грн./кв.м. у квитанцію. 

Проголосували: "за" - 168 голосів (35,07%); "проти" - 63 голоси (13,15%). 

Рішення не прийняте. 

 

 

 

 

 



9. Про Порядок змін фасаду багатоквартирного будинку. 

Обговорили Порядок змін фасаду багатоквартирного будинку. Обговорили 

стан вхідних груп будинку та їх капітпльний ремонт. 

Вирішили: Затвердити Порядок змін фасаду багатоквартирного будинку за 

адресою: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 13 (Додаток 6).  

Проголосували: "за" - 152 голоси (31,73%); "проти" - 57 голосів (11,90%). 

Рішення не прийняте. 

Вирішили: Включити одноразовий внесок на капітальний ремонт вхідних 

груп у розмірі 9,21 грн./кв.м. у квитанцію. 

Проголосували: "за" - 124 голоси (25,89%); "проти" - 102 голоси (21,29%). 

Рішення не прийняте. 

 

10. Про розміщення реклами на фасаді багатоквартирного будинку, 

прибудинковій території, спільному майні та внутрішньої реклами в будинку 

співвласників Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Голосіївська фортеця». 

Обговорили Правила розміщення реклами на фасаді багатоквартирного 

будинку, прибудинковій території, спільному майні та внутрішньої реклами в 

будинку співвласників Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Голосіївська фортеця». 

Вирішили: Затвердити Правила розміщення реклами (Додаток 7). У 

відповідності до ст. 16 Закону України «Про особливості здійснення права 

власності в багатоквартирному будинку» та ч. 4, ст. 1, розділу 4 Статуту 

Об’єднання, уповноважити Правління Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» здавати в оренду, 

спільне майно (огороджувальні конструкції будинку (фасад будинку) та інше 

спільне майно співвласників), як місце для розміщення зовнішньої реклами 

та внутрішньої реклами, у відповідності до Правил розміщення реклами, в 

інтересах Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Голосіївська фортеця». 

Проголосували: "за" - 204 голоси (42,59%); "проти" - 31 голос (6,47%). 

Рішення не прийняте. 

 

11. Про Порядок використання спільного майна співвласників об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця». 

Обговорили Порядок використання спільного майна співвласників 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська 

фортеця». Обговорили проблемне питання переоблаштувань технічних 

поверхів будинку. 

Вирішили: Затвердити Правила використання спільного майна. У 

відповідності до ст. 16 Закону України «Про особливості здійснення права 

власності в багатоквартирному будинку» та ч. 4, ст. 1, розділу 4 Статуту 

Об’єднання, уповноважити Правління Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця», здавати в оренду 

спільне майно співвласників шляхом прийняття протокольних рішень, 

виключного у відповідності до мети та завдань створення Об’єднання 



співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця», а саме: 

забезпечення і захист прав співвласників, забезпечення належного утримання 

багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння 

співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг, 

забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, 

забезпечення виконання співвласниками своїх зобов’язань, пов’язаних з 

діяльністю Об’єднання. Створити ініціативну групу, в яку увійдуть 

співвласники будинку, а саме Стригун В.В. (кв.72,73) та Карнаухов В.В.  (кв. 

38-39). Група підготує проекти рішень  щодо законності переоблаштування 

технічних поверхів будинку до наступних чергових загальних зборів. 

Проголосували: "за" - 191 голос (39,87%); "проти" - 40 голосів (8,35%). 

Рішення не прийняте. 

 

12. Про участь Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Голосіївська фортеця» у державних та муніципальних програмах щодо 

енергозбереження. 

Обговорили участь ОСББ “Голосіївська фортеця” у програмі “70/30” - 

Конкурсі проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках 

м.Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК. 

Вирішили: Надати Правлінню Об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Голосіївська фортеця», виключне право приймати рішення про 

участь у державних та муніципальних програмах щодо енергозбереження, в 

інтересах Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Голосіївська фортеця». Надати Правлінню виключне право звертатися до 

банків за кредитами в рамках роботи з державними та муніципальними 

програмами щодо енергозбереження. 

Проголосували: "за" - 143 голоси (29,85%); "проти" - 85 голосів (17,75%). 

Рішення не прийняте. 

 

13. Про розміщення офісу Об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Голосіївська фортеця». 

Обговорили можливість розміщення офісу ОСББ у холі на першому поверсі 

першої секції з переоблаштуванням окремої вхідної групи. 

 Вирішили: Перепланувати вхідну групу першої секції будинку, щоб 

розмістити офіс Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Голосіївська фортеця», виділити в допоміжне приміщення, яке є і 

залишається спільним майном співвласників і буде використовуватися 

виключно для мети, цілей і завдань створення Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» (Додаток 8). 

Проголосували: "за" - 135 голосів (28,18%); "проти" - 92 голоси (19,21%). 

Рішення не прийняте. 

 

 

 

 

 



14. Про затвердження кошторису Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця». 

 Обговорили статті кошторису ОСББ. 

Вирішили: Затвердити запропонований Правлінням Об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку “Голосіївська фортеця” Кошторис 

(Додаток 9). 

Проголосували: "за" - 157 голоси (32,78%); "проти" - 39 голосів (8,14%). 

Рішення не прийняте. 

 

15. Про затвердження переліку та розміру внесків та платежів Об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця». 

Обговорили питання щодо затвердження переліку та розміру внесків та 

платежів Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Голосіївська фортеця». 

 Вирішили: Встановити запропонований Правлінням внесок на утримання 

будинку та прибудинкової території для житлових приміщень Об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» в розмірі 

5,01 грн./кв.м. 

Проголосували: "за" - 199 голосів (41,54%); "проти" - 33 голоси (6,89%). 

Рішення не прийняте. 

 Вирішили: Встановити запропонований Правлінням внесок на утримання 

будинку та прибудинкової території для нежитлових приміщень вище 2 

поверху Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська 

фортеця» в розмірі 7,01 грн./кв.м. 

Проголосували: "за" - 182 голоси (38,00%); "проти" - 38 голосів (7,93%). 

Рішення не прийняте. 

 Вирішили: Встановити запропонований Правлінням внесок на утримання 

будинку та прибудинкової території для нежитлових приміщень 0-2 поверхів 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська 

фортеця» в розмірі 9,01 грн./кв.м. 

Проголосували: "за" - 183 голоси (38,20%); "проти" - 36 голосів (7,52%). 

Рішення не прийняте. 

 

16. Про переобрання члена/ів Правління. 

Обговорили питання щодо заяви члена Правління на самоусунення. Член 

Правління Совяк-Курковська Тетяна відізвала свою заяву на самоусунення. 

 Вирішили: Правління обрати строком на рік. Залишити склад Правління у 

тому ж складі, а саме: 

1. Гацько Василь Миколайович (кв.117), 

2. Гелюх Іван Миколайович (кв.324), 

3. Дидочкіна Ганна Іванівна (кв. 204), 

4. Куфлік Костянтин Олександрович (кв.249), 

5. Ленець Віктор Олегович (кв. 318), 

6. Мороз Сергій Іванович (кв.112), 

7. Невдача Владислав Васильович (кв. 407), 

8. Олефір Андрій Євгенійович (кв. 66), 



9. Орловський Дмитро Іванович (кв. 9), 

10. Поліщук Світлана Володимирівна (кв. 77), 

11. Поліщук Юлія Леонідівна (кв. 367), 

12. Сегеда Роман Богданович (кв. 358), 

13. Селезень Андрій Валентинович (кв. 106), 

14. Совяк-Курковська Тетяна Олександрівна (кв. 2) 

15. Стригуненко Гліб Юрійович (кв. 93), 

16. Чух Микола Федорович (кв. 54) 

Проголосували: "за" - 181 голос (37,79%); "проти" - 33 голоси (6,89%). 

Рішення не прийняте. 

 

 

 

 

Голова Загальних зборів                         __________________ ______________ 

 

Секретар Загальних зборів                     __________________ ______________ 

 

 

Члени лічильної комісії                    __________________ ______________ 

 

       __________________ ______________ 


