
ПРОТОКОЛ № 2/17 

чергових загальних зборів 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку  

"Голосіївська фортеця" 

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

які відбулися 10 жовтня 2017р. 

 

 

м. Київ                                                                                  "13" листопада 2017 р.  

 

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: 473  особи. 

Загальна кількість голосів – 477. 

Присутні на Загальних зборах 71 співвласників, що становить 80,6 голосів 

(16,90% від загальної кількості голосів).  

У письмовому голосуванні прийняли участь 309 співвласників, що становить 

306,9 голосів  (64,34% від загальної кількості голосів). 

Загалом проголосували 380 співвласника, що становить 387,5 голосів  

(81,24% від загальної кількості голосів). 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання Голови та Секретаря зборів ОСББ «Голосіївська 

фортеця». 

2. Звітування Правління про  результати роботи з серпня 2016р. по 

серпень 2017р.  

3. Про відведення прибудинкової території у постійне користування 

та/або власність ОСББ «Голосіївська фортеця». 

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

майна співвласників багатоквартирного будинку: 

4.1 Про огородження прибудинкової території  

4.2. Про встановлення шлагбауму 

4.3. Про охорону прибудинкової території 

5.   Про Правила та Порядки Об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Голосіївська фортеця»: 

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

5.2. Про Правила сплати внесків та платежів, роботу з боржниками. 

5.3. Про Правила благоустрою будинку. 

5.4. Про Порядок змін фасаду багатоквартирного будинку. 

5.5. Про Правила розміщення зовнішньої реклами на фасаді 

багатоквартирного будинку, прибудинковій території, спільному 

майні  співвласників та внутрішньої реклами в будинку. 

5.6. Про Порядок використання спільного майна співвласників. 



6. Про участь Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Голосіївська фортеця» у державних програмах щодо 

енергозбереження: “70/30”, “Бюджет участі” та ін. 

7. Про фінансову складову діяльності Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця»: 

7.1. Про затвердження кошторису.  

7.2. Про затвердження переліку та розміру внесків та платежів. 

8. Про внесення змін до Статуту ОСББ «Голосіївська фортеця». 

9. Про переобрання члена/ів Правління ОСББ «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 Гацька Василя. 

Запропонували обрати Секретарем Загальних зборів Олефіра Андрія. 

Вирішили: Обрати Головою Загальних зборів Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» - Гацька Василя, 

Секретарем – Олефіра Андрія  

Проголосували: "за" – 80,6 голосів (100%); "проти" - 0 голосів (0%). 

Рішення ухвалене. 

 

2. Звітування Правління про  результати роботи з серпня 2016р. по серпень 

2017р. 

Гацько Василь запропонував заслухати звіт Правління Об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» про  

результати роботи за рік. Звіт представила Голова Правління Поліщук Юлія 

(Додаток 1). 

Вирішили: Затвердити звіт Правління Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» про результати 

діяльності з серпня 2016р. по серпень 2017р. 

Проголосували: "за" – 361,5 голоси (93,29%); "проти" - 26 голоси (6,73%). 

75,79% “за” усіх голосів. 

Рішення ухвалене. 

 

3. Про відведення прибудинкової території у постійне користування/ 

власність Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Голосіївська фортеця». 

Гацько Василь звернув увагу, що дане питання вже виносилося Правлінням 

на минулі збори, але не набрало необхідної кількості голосів. Натомість наші 

сусідні ОСББ (будинок 13а та будинок 13б) вже проголосували і займаються  

цим питанням. 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, в тому 

числі і Голову Правління вирішувати питання щодо землевідведення 

прибудинкової території.  

Проголосували: "за" – 344,5 голосів (89,13%); "проти" – 42 голоси (10,89%). 

72,22% “за” усіх голосів. 

Рішення ухвалене. 

 

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

майна співвласників багатоквартирного будинку. 

4.1. Про огородження прибудинкової території 

Обговорили питання необхідності огородження прибудинкової території. 

Вирішили: Уповноважити Правління Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» здійснити заходи 

щодо огородження прибудинкової території (встановлення паркану). 

Проголосували: "за" – 296,0 голоси (76,78%); "проти" – 89,5 голоси 

(23,28%). 62,05% “за” усіх голосів. 

Рішення ухвалене. 

4.2. Про встановлення шлагбауму. 

Обговорили питання необхідності встановлення шлагбауму та застосування 

системи контроля доступу для обмеження доступу сторонніх осіб на 

прибудинкову територію та на територію будинку. 

Вирішили: Уповноважити Правління Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» здійснити заходи 

щодо встановлення шлагбауму та системи контролю доступу. 

Проголосували: "за" – 313,0 голоси (80,77%); "проти" – 74,5 голоси 

(19,28%). 65,62% “за” усіх голосів. 

Рішення ухвалене. 

4.3. Про охорону прибудинкової території. 

Обговорили питання необхідності забезпечення охороною прибудинкову 

територію. 

Вирішили: Уповноважити Правління Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» здійснити заходи 

щодо забезпечення охороною. 

Проголосували: "за" – 291,0 голоси (75,68%); "проти" – 93,5 голоси 

(24,38%). 61,01% “за” усіх голосів. 

Рішення ухвалене. 

 



5. Про Правила та Порядки Об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Голосіївська фортеця». 

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

Обговорили Правила в’їзду та паркування на прибудинковій території. 

Вирішили: Затвердити Правила в’їзду та паркування на прибудинковій 

території в запропонованій Правлінням редакції. 

Проголосували: "за" – 347,0 голоси (90,84%); "проти" – 35,0 голоси (9,19%). 

72,75% “за” усіх голосів. 

Рішення ухвалене. 

5.2. Про Правила сплати внесків та платежів, роботу з боржниками. 

Обговорили Правила сплати внесків та платежів, роботу з боржниками. 

Вирішили: Затвердити Правила сплати внесків та платежів, роботу з 

боржниками в запропонованій Правлінням редакції. 

Проголосували: "за" – 347,5 голоси (90,14%); "проти" – 38,0 голоси (9,88%). 

72,85% “за” усіх голосів. 

Рішення ухвалене. 

5.3. Про Правила благоустрою будинку. 

Обговорили Правила благоустрою будинку. 

Вирішили: Затвердити Правила благоустрою будинку в запропонованій 

Правлінням редакції. 

Проголосували: "за" – 354,5 голоси (92,68%); "проти" – 28,0 голоси (7,34%). 

74,32% “за” усіх голосів. 

Рішення ухвалене. 

5.4. Про Порядок змін фасаду багатоквартирного будинку. 

Обговорили Порядок змін фасаду багатоквартирного будинку. 

Вирішили: Затвердити Порядок змін фасаду багатоквартирного будинку в 

запропонованій Правлінням редакції. 

Проголосували: "за" – 340,5 голоси (88,56%); "проти" – 44,0 голоси 

(11,47%). 71,38% “за” усіх голосів. 

Рішення ухвалене. 

5.5. Про Правила розміщення зовнішньої реклами на фасаді 

багатоквартирного будинку, прибудинковій території, спільному майні  

співвласників та внутрішньої реклами в будинку. 

Обговорили Правила розміщення зовнішньої реклами на фасаді 

багатоквартирного будинку, прибудинковій території, спільному майні  

співвласників та внутрішньої реклами в будинку. 

Вирішили: Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами на фасаді 

багатоквартирного будинку, прибудинковій території, спільному майні  

співвласників та внутрішньої реклами в будинку в запропонованій 

Правлінням редакції. 

Проголосували: "за" – 350,5 голоси (91,16%); "проти" – 34,0 голоси (8,87%). 

73,48% “за” усіх голосів. 

Рішення ухвалене. 

5.6. Про Порядок використання спільного майна співвласників. 

Обговорили Порядок використання спільного майна співвласників. 



Вирішили: Затвердити Порядок використання спільного майна 

співвласників в запропонованій Правлінням редакції. 

Проголосували: "за" – 339,5 голоси (88,99%); "проти" – 42,0 голоси 

(11,04%). 71,17% “за” усіх голосів. 

Рішення ухвалене. 

 

6. Про участь Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Голосіївська фортеця» у державних програмах щодо енергозбереження: 

“70/30”, “Бюджет участі” та ін. 

Гацько Василь нагадав, 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" – 350,0 голоси (91,62%); "проти" – 32,0 голосів 

(8,40%). 73,38% “за” усіх голосів. 

Рішення ухвалене. 

 

7. Про фінансову складову діяльності Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» 

7.1. Про затвердження Кошторису. 

Обговорили статті кошторису ОСББ.  

Вирішили: Затвердити кошторис на 2018 рік з умовою, якщо в наступних 

Загальних Зборах ОСББ співвласники з урахуванням законодавства не 

проголосують за наданий кошторис, застосовується кошторис за минулий 

рік. Дозволити Правлінню своїм рішенням затверджувати зміни у видатках 

окремих статей, не перевищуючи загальний кошторис. 

      Проголосували: "за" – 338,5 голосів (88,73%); "проти" – 43,0 голоси 

(11,30%). 70,96% “за” усіх голосів. 

Рішення ухвалене. 

7.2. Про затвердження переліку та розмірів внесків та платежів: 

7.2.1. Встановлення щомісячного внеску на утримання будинку та 

прибудинкової території у розмірі 6,50 грн./кв.м.  

Обговорили встановлення щомісячного внеску ок на утримання будинку та 

прибудинкової території – 6,50 грн./кв.м.  

Вирішили: Затвердити щомісячний внесок на утримання будинку та 

прибудинкової території – 6,50 грн./кв.м. 

      Проголосували: "за" – 320,5 голосів (83,35%); "проти" – 64,0 голоси 

(16,69%). 67,19% “за” усіх голосів. 

Рішення ухвалене. 



7.2.2. Встановлення одноразового внеску на землевідведення у розмірі 1,65 

грн./кв.м. 

Обговорили встановлення одноразового внеску на землевідведення у розмірі 

1,65 грн./кв.м. 

Вирішили: Затвердити одноразовий внесок на землевідведення – 1,65 

грн./кв.м. 

      Проголосували: "за" – 330,5 голосів (85,51%); "проти" – 56,0 голоси 

(14,53%). 69,29% “за” усіх голосів. 

Рішення ухвалене. 

7.2.3. Встановлення одноразового внеску для встановлення паркану у розмірі 

4,15 грн./кв.м. 

Обговорили встановлення одноразового внеску для встановлення паркану у 

розмірі 4,15 грн./кв.м. 

Вирішили: Затвердити одноразовий внесок для встановлення паркану - 4,15 

грн./кв.м. 

      Проголосували: "за" – 280,5 голосів (73,53%); "проти" – 101,0 голоси 

(26,54%). 58,81% “за” усіх голосів. 

Рішення не ухвалене. 

7.2.4. Встановлення одноразового внеску для встановлення шлагбауму у 

розмірі 1,15 грн./кв.м. 

Обговорили встановлення одноразового внеску для встановлення шлагбауму 

у розмірі 1,15 грн./кв.м. 

Вирішили: Затвердити одноразовий внесок для встановлення шлагбауму - 

1,15 грн./кв.м. 

      Проголосували: "за" – 297,5 голосів (77,78%); "проти" – 85,0 голоси 

(22,28 %). 62,37% “за” усіх голосів. 

Рішення не ухвалене. 

7.2.5. Встановлення одноразового внеску для встановлення системи 

контролю доступу у розмірі 11,52 грн./кв.м. 

Обговорили встановлення одноразового внеску для встановлення системи 

контролю доступу у розмірі 11,52 грн./кв.м. 

Вирішили: Затвердити одноразовий внесок для встановлення системи 

контролю доступу - 11,52 грн./кв.м. 

      Проголосували: "за" – 270,5 голосів (71,09%); "проти" – 110,0 голоси 

(28,99 %). 56,71% “за” усіх голосів. 

Рішення не ухвалене. 

7.2.6. Встановлення одноразового внеску для організації пункту фізичної 

охорони у розмірі 1,50 грн./кв.м. 

Обговорили встановлення одноразового внеску для організації пункту 

фізичної охорони у розмірі 1,50 грн./кв.м. 

Вирішили: Затвердити одноразовий внесок для організації пункту фізичної 

охорони - 1,50 грн./кв.м. 

      Проголосували: "за" – 284,5 голосів (74,77%); "проти" – 96,0 голоси 

(25,30 %). 59,64% “за” усіх голосів. 

Рішення не ухвалене. 



7.2.7. Встановлення одноразового внеску для заміни освітлення у розмірі 

13,36 грн./кв.м. 

Обговорили встановлення одноразового внеску для заміни освітлення у 

розмірі 13,36 грн./кв.м. 

Вирішили: Затвердити одноразовий внесок для заміни освітлення - 13,36 

грн./кв.м. 

      Проголосували: "за" – 290,5 голосів (76,49%); "проти" – 89,0 голоси 

(23,51%). 60,90% “за” усіх голосів. 

Рішення не ухвалене. 

7.2.8. Встановлення щомісячного внеску на фізичну охорону у розмірі 0,75 

грн./кв.м. 

Обговорили встановлення щомісячного внеску на фізичну охорону у розмірі 

0,75 грн./кв.м. 

Вирішили: Затвердити щомісячного внеску на фізичну охорону у розмірі 

0,75 грн./кв.м. 

      Проголосували: "за" – 278,5 голосів (73,19%); "проти" – 102,0 голоси 

(26,88%). 58,39% “за” усіх голосів. 

Рішення не ухвалене. 

 

8. Про внесення змін до Статуту ОСББ «Голосіївська фортеця».  

8.1. Про визначення кількості голосів співвласників. 

Обговорили зміну визначення кількості голосів співвласників. 

Запропонували: 
положе

ння 
чинна редакція запропонована до розгляду редакція  

законодавча 

норма 

Розділ 

ІІІ п.7 

Кожний співвласник (його 

представник) під час 

голосування має кількість 

голосів, яка відповідає 

кількості належних йому 

квартир та/або нежитлових 
приміщень, розташованих у 

будинку. Якщо квартира або 

нежитлове приміщення 

перебуває у спільній власності 

двох і більше осіб, кожна така 
особа має частку голосу, яка 

відповідає її частці в праві 

власності на таку квартиру або 

нежитлове приміщення. 

Загальні збори можуть 
встановити інший порядок 

визначення кількості голосів, 

що належить кожному 

співвласнику на загальних 

зборах. 

Кожний співвласник (його 

представник) під час 

голосування має кількість  

голосів, пропорційну до 

частки загальної площі 

квартири або  нежитлового  
приміщення  співвласника  у 

загальній площі всіх квартир  

та нежитлових приміщень, 

розташованих у 

багатоквартирному будинку. 
 

ч.7 ст.6  

ЗУ «Про 

ОСББ» 



Вирішили: Затвердити зміну до статуту ОСББ в узгодженій новій редакції та 

уповноважити Голову Правління ОСББ з правом передоручення 

повноважень здійснити державну реєстрації нової редакції статуту ОСББ. 

      Проголосували: "за" – 337,5 голосів (88,47%); "проти" - 44 голоси 

(11,56%). 70,75% “за” усіх голосів. 

Рішення ухвалене. 

8.2. Щодо окремого порядку прийняття рішень відносно визначення переліку 

та розмірів внесків і платежів співвласників (більшістю голосів) 

Обговорили зміну визначення порядку ухвалення рішень відносно 

визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників (більшістю 

голосів). Запропонували: 
положе

ння 
чинна редакція 

запропоноване 

формулювання 

Розділ 

ІІІ п.8 

Абзац 

3  

Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і 

платежів співвласників, порядок управління та користування 

спільним майном, передачу у користування фізичним і 
юридичним особам спільного майна, а також про 

реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного 

будинку або зведення господарських споруд вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві 
третини загальної кількості голосів 

Виключити 

абзац 

Вирішили: Затвердити зміну до статуту ОСББ в узгодженій новій редакції та 

уповноважити голову Правління ОСББ з правом передоручення повноважень 

здійснити державну реєстрації нової редакції статуту ОСББ. 

      Проголосували: "за" – 330,5 голосів (86,86%); "проти" – 50,0 голоси 

(13,18%). 69,29% “за” усіх голосів. 

Рішення ухвалене. 

 

9. Про переобрання члена/ів Правління. 

Обговорили питання щодо заяви члена Правління на самоусунення, а також 

участі деяких членів Правління у діяльності ОСББ. 

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

у складі 13 осіб, а саме: 

1. Гацько Василь Миколайович (кв.117), 

2. Гелюх Іван Миколайович (кв.324), 

3. Дидочкіна Ганна Іванівна (кв. 204), 

4. Ленець Віктор Олегович (кв. 318), 

5. Мороз Сергій Іванович (кв.112), 

6. Невдача Владислав Васильович (кв. 407), 

7. Олефір Андрій Євгенійович (кв. 66), 

8. Орловський Дмитро Іванович(кв. 9), 

9. Поліщук Світлана Володимирівна (кв. 77), 

10. Поліщук Юлія Леонідівна (кв. 367), 

11. Сегеда Роман Богданович (кв. 358), 

12. Селезень Андрій Валентинович (кв. 106), 

13. Чух Микола Федорович (кв. 54) 



Проголосували: "за" – 346,5 голос (91,30%); "проти" – 33,0 голоси (8,72%). 

72,64% “за” усіх голосів. 

Рішення ухвалене. 

 

 

 

 

Голова Загальних зборів                         __________________ /Гацько В.М. 

 

Секретар Загальних зборів                     __________________ /Олефір А.Є. 

 

 

 


