
ПРОТОКОЛ № 1/19 

чергових загальних зборів 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку  

"Голосіївська фортеця" 

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

які відбулися 5 грудня 2019р. 

 

 

м. Київ                                                                                        "24" грудня 2019 р.  

 

Загальна кількість квадратних метрів: 43 413 кв.м. 

У Загальних зборах прийняли участь 49 співвласників. 

У письмовому голосуванні прийняли участь 29 277,4 кв.м., що становить 

67,44% від загальної кількості кв.м. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про обрання Голови та Секретаря Чергових загальних зборів об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця». 

2. Звітування Правління про  результати роботи з січня по вересень 2019р.  

3. Звіт Ревізійної комісії по діяльності Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» за 2018 рік. 

4. Про участь Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Голосіївська фортеця» у державних програмах щодо енергозбереження: 

“70/30”, “Бюджет участі” та ін. 

5. Про внесення змін до Правил сплати внесків та платежів ОСББ 

«Голосіївська фортеця» 

6. Про фінансову складову діяльності Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця»: 

6.1. Про затвердження кошторису на 2020р.  

6.2. Про затвердження переліку та розміру внесків та платежів. 

6.2.1. Щомісячний внесок на утримання будинку та прибудинкової 

території - 7,00 грн./кв.м. 

6.2.2. Щомісячний внесок у резервний фонд – 1,00 грн./кв.м. 

6.2.3. Одноразовий внесок для організації заходів безпеки – 5,80 

грн./кв.м. 

6.2.4. Одноразовий внесок для заміни освітлення* - 6,00 грн./кв.м. 

6.2.5. Одноразовий внесок на капітальний ремонт вхідних груп – 16,30 

грн./кв.м. 



6.2.6. Одноразовний внесок на модернізацію та капітальний ремонт 

СППЗ (1 частина) – 32,25 грн./кв.м. 

6.2.7. Одноразовий внесок на модернізацію та капітальний ремонт 

СППЗ (2 частина) – до 22,00 грн./кв.м. 

6.2.8. Щомісячний внесок на утриманні консьержів – 1,80 грн./кв.м. 

7. Про переобрання та затвердження складу Правління Об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця». 

 

1. Про обрання Голови та Секретаря зборів ОСББ «Голосіївська фортеця». 

Обговорили обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська 

фортеця». Запропонували обрати Головою Загальних зборів Олефіра Андрія. 

Запропонували обрати Секретарем Загальних зборів Дидочкіну Ганну. 

Вирішили: Обрати Головою Загальних зборів Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» - Олефіра Андрія, 

Секретарем – Дидочкіну Ганну.  

Проголосували: "за" – 49 співвласників (100% присутніх на зборах); 

"проти" - 0 співвласників (0%). 

Рішення ухвалене. 

 

2. Звітування Правління про  результати роботи з січня по вересень 2019р. 

Олефір Андрій запропонував заслухати звіт Правління Об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» про  

результати роботи за рік. Звіт представили Голова Правління Поліщук Юлія 

та менеджер-управитель Ковальчук Олексій  (Додаток 1). 

Вирішили: Затвердити звіт Правління Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» про результати 

діяльності з січня по вересень 2019р. 

Проголосували: "за" – 45 співвласників; "проти" - 4 співвласника. 

Рішення ухвалене. 

 

3. Звіт Ревізійної комісії за результати роботи об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» за 2018 рік. 

Олефір Андрій надав слово Голові Ревізійної комісії Махмудову Гурбану, 

який стисло представив Звіт ревізійної комісії. 

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результати роботи 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська 

фортеця» за 2018р.; Ревізійній комісії оприлюднити звіти. 

Проголосували: "за" – 45 співвласника; "проти" - 4 співвласника. 

Рішення ухвалене. 

 



4. Про участь Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Голосіївська фортеця» у державних програмах щодо енергозбереження: 

“70/30”, “Бюджет участі” та ін. 

Олефір Андрій надав слово Голові Правління Поліщук Юлії. Поліщук Юлія 

нагадала, що Правління здійснило усі заходи та здобуло перемогу у конкурсі 

“70/30”, але на минулих зборах дане питання не набрало необхідної кількості 

голосів. 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, а також інших міських та державних 

проектах енергозбереження. 

Вирішили: Надати Правлінню Об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку “Голосіївська фортеця” право ухвалювати рішення про участь у 

державних та муніципальних програмах щодо енергозбереження. 

Проголосували: "за" – 26 440,20 кв.м. (60,90%); "проти" – 2 837,20 (6,54%). 

Рішення ухвалене. 

 

5. Про внесення змін до Правил сплати внесків та платежів ОСББ 

«Голосіївська фортеця» 

Олефір Андрій надав слово Голові Правління Поліщук Юлії. Поліщук Юлія 

доповіла про пропозицію внесенні змін до Правил сплати внесків та платежів 

ОСББ «Голосіївська фортеця», а саме п.3.2.1 щодо індексації внеску на 

утримання на інфляційну складову.  

Вирішили: Прийняти та затвердити зміни до Правил сплати внесків та 

платежів ОСББ «Голосіївська фортеця». 

Проголосували: "за" – 24 777,30 кв.м. (57,07%); "проти" – 4 500,10 (10,37%).  

Рішення ухвалене. 

 

6. Про фінансову складову діяльності Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця»: 

6.1. Про затвердження Кошторису на 2019р. 

Обговорили статті кошторису ОСББ.  

Вирішили: Затвердити кошторис на 2020 рік. Дозволити Правлінню своїм 

рішенням затверджувати зміни у видатках окремих статей, не перевищуючи 

загальний кошторис. 

      Проголосували: "за" – 25 687,80 кв.м. (59,17%); "проти" – 3 589,60 кв.м. 

(8,27%).  

Рішення ухвалене. 

6.2. Про затвердження переліку та розмірів внесків та платежів: 

6.2.1. Встановлення щомісячного внеску на утримання будинку та 

прибудинкової території у розмірі 7,00 грн./кв.м.  

Обговорили встановлення щомісячного внеску на утримання будинку та 

прибудинкової території – 7,00 грн./кв.м. згідно Кошторису на 2020р. 

Вирішили: Затвердити щомісячний внесок на утримання будинку та 

прибудинкової території – 7,00 грн./кв.м. 



      Проголосували: "за" – 25 769,80 кв.м. (59,36%); "проти" – 3507,60 кв.м. 

(8,08%). 

Рішення ухвалене. 

6.2.2. Встановлення щомісячного внеску у резервний фонд у розмірі 1,00 

грн./кв.м. 

Обговорили встановлення щомісячного внеску у резервний фонд у розмірі 

1,00 грн./кв.м. 

Вирішили: Затвердити щомісячний внесок у резервний фонд у розмірі 1,00 

грн./кв.м. 

Проголосували: "за" – 22 814,90 кв.м. (52,55%); "проти" – 6 462,50 кв.м. 

(14,89%).  

Рішення ухвалене. 

6.2.3. Встановлення одноразового внеску для організації заходів безпеки у 

розмірі 5,80 грн./кв.м. 

Обговорили встановлення одноразового внеску для організації заходів 

безпеки у розмірі 5,80 грн./кв.м. 

Вирішили: Затвердити одноразовий внесок для організації заходів безпеки – 

5,80 грн./кв.м. 

Проголосували: "за" – 22 809,70 кв.м. (52,54%); "проти" – 6 467,70 кв.м. 

(14,90%). 

Рішення ухвалене. 

6.2.4. Встановлення одноразового внеску для заміни освітлення* у розмірі 

6,00 грн./кв.м. 

Обговорили встановлення одноразового внеску для для заміни освітлення* у 

розмірі 6,00 грн./кв.м. 

*Зазначили, що внесок буде збиратися наприкінці року для участі у 

енергоефективних програмах (згідно п.4 Порядку денного) 

Вирішили: Затвердити одноразовий внесок для заміни освітлення - 6,00 

грн./кв.м. 

Проголосували: "за" – 21 844,30 кв.м. (50,32%); "проти" – 7 433,1 кв.м. 

(17,12 %).  

Рішення ухвалене. 

6.2.5. Встановлення одноразового внеску на капітальний ремонт вхідних груп 

у розмірі 16,30 грн./кв.м. 

Обговорили встановлення одноразового внеску на капітальний ремонт 

вхідних груп у розмірі 16,30 грн./кв.м. 

Вирішили: Затвердити одноразовий внесок на капітальний ремонт вхідних 

груп – 16,30 грн./кв.м. 

 Проголосували: "за" – 18 298,20 кв.м. (42,15%); "проти" – 10 979,20 кв.м. 

(25,29 %).  

Рішення не ухвалене. 



6.2.6. Встановлення одноразового внеску для модернізації СППЗ (перша 

частина) в розмірі 32,25 грн./кв.м. 

Обговорили встановлення одноразового внеску для модернізації СППЗ 

(перша частина) в розмірі 32,25 грн./кв.м. 

Вирішили: Затвердити одноразовий внесок для модернізації СППЗ (перша 

частина) в розмірі 32,25 грн./кв.м. 

Проголосували: "за" – 17 835,50 кв.м. (41,08%); "проти" – 11 442,40 кв.м. 

(26,36%).  

Рішення не ухвалене. 

6.2.7. Встановлення одноразового внеску для модернізації СППЗ (друга 

частина) в розмірі до 22,00 грн./кв.м. 

Обговорили встановлення одноразового внеску для модернізації СППЗ 

(друга частина) в розмірі до 22,00 грн./кв.м. 

Вирішили: Затвердити одноразовий внесок для модернізації СППЗ (друга 

частина) в розмірі до 22,00 грн./кв.м. 

Проголосували: "за" – 17 985,60 кв.м. (41,43%); "проти" – 11 291,8 кв.м. 

(26,01%).  

Рішення не ухвалене. 

6.2.8. Встановлення щомісячного внеску на утримання консьєржів у розмірі 

1,80 грн./кв.м. 

Обговорили встановлення щомісячного внеску на на утримання консьєржів у 

розмірі 1,80 грн./кв.м. 

Вирішили: Затвердити щомісячного внеску на утримання консьєржів у 

розмірі 1,80 грн./кв.м. 

Проголосували: "за" – 24 292,90 кв.м. (55,96%); "проти" – 4 984,50 кв.м. 

(11,48%).  

Рішення ухвалене. 

 

8. Про переобрання та затвердження складу Правління ОСББ “Голосіївська 

фортеця”. 

Олефір Андрій повідомив про самовідвід Дидочкіної Ганни (кв. 204) по 

особистим причинам та запропонував залишити у складі Правління 10 

співвласників: Гацько В., Гелюх І., Ленець В., Мороз С., Невдача В., Олефір 

А., Поліщук Ю., Сегеда Р., Селезень А., Чух М. 

Із присутніх свою кандидатуру до складу Правління запропонував Михайльо 

Віктор (кв. 214). 

 Вирішили: Правління обрати строком на 1 рік. Затвердити склад Правління, 

а саме: 

1. Гацько Василь Миколайович (кв.117), 

2. Гелюх Іван Миколайович (кв.324), 

3. Ленець Віктор Олегович (кв. 318), 

 

4. Михайльо Віктор Миколайович (кв. 214), 

5. Мороз Сергій Іванович (кв.112), 

6. Невдача Владислав Васильович (кв. 407), 

Юлия Полищук




