
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1/21 

Загальних зборів Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку  

"Голосіївська фортеця" 

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

які відбулися 11 березня 2021р. 

м. Київ                                                                                        "26" березня 2021 р.  

 

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: 480 осіб. 

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку:  43 412 кв.м. 

У Загальних зборах прийняли участь 102 співвласника  (згідно Відомості присутніх на Загальних 

зборах). 

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників співвласники в 

кількості 293 осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення у багатоквартирному 

будинку загальною площею 25 874,80 кв.м. Два опитувальні листи (кватира 124 та 342) загальною 

площею 181,6 кв.м. визнані недійсними. Таким чином, до розрахунку прийнята загальна площа 

25 693,20 кв.м., що складає 59,18% загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень 

багатоквартирного будинку. 

 

 

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

1.1. Виступили: Швачка Вікторія Юріївна, як одна з ініціаторів Загальних зборів. Вона коротко 

описала ситуацію, в якій на даний момент опинився будинок. Запропонувала  обрати Головою 

Загальних зборів Олефіра Андрія Євгенійовича.  

Вирішили: Обрати Головою Загальних зборів Об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Голосіївська фортеця» Олефіра Андрія Євгенійовича.  

Проголосували: "за" – 72 співвласника (70,59% присутніх на зборах); "проти" - 4 співвласників 

(3,92% присутніх на зборах), "утримався" – 1 співвласник (0,98% присутніх на зборах) . 

Рішення ухвалене. 

1.2. Виступили: Швачка Вікторія Юріївна, яка запропонувала обрати Секретарем Загальних 

зборів Бутенка Олександра Олександровича. 

Вирішили: Обрати Секретарем Загальних зборів Об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Голосіївська фортеця» Бутенка Олександра Олександровича.  

Проголосували: "за" – 78 співвласника (76,47% присутніх на зборах); "проти" - 0 співвласників 

(0% присутніх на зборах), "утримався" – 0 співвласників (0% присутніх на зборах) . 

Рішення ухвалене. 

 

Питання 2-7 Порядку денного залишено без розгляду згідно  Протоколу №2 від 04 березня 

2021р. (Додаток №1). 

 

8. Слухали: Про затвердження кошторису на 2021р. та розміру внеску на утримання будинку на 

прибудинкової території Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська 

фортеця». 

Виступали: Олефір Андрій Євгенійович, який запропонував Кошторис на 2021р. (Додаток №2), 

враховуючи Штатний розпис (Додаток №3), а також залишити щомісячний внесок на утримання 

будинку та прибудинкової території у розмірі 9,80 грн./кв.м. 

Вирішили: Затвердити кошторис на 2021 рік (згідно Додатку №2). Дозволити Правлінню своїм 

рішенням затверджувати зміни у видатках окремих статей, не перевищуючи загальний кошторис. 

Встановити розмір щомісячного внеску на утримання будинку та прибудинкової території - 9,80 

грн./кв.м. 

 Проголосували:  

«за» – 23 643,20 кв.м., що складає 54,46% загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень 

багатоквартирного будинку; 

«проти» – 2 033,90 кв.м., що складає 4,69 % загальної площі всіх квартир та нежитлових 

приміщень багатоквартирного будинку. 

 

Рішення прийнято. 

 

9. Слухали: Про переобрання та затвердження складу Правління ОСББ “Голосіївська фортеця”. 



Виступали: Рєзник Ольга Юріївна, яка повідомила, що 22 лютого 2021р. до Єдиного державного 

реєстру внесено нового керівника ОСББ «Голосіївська фортеця» Маноху Ірину Петрівну, що 

призвело до конфлікту між співвласниками щодо легітимізації членів нового Правління. З метою 

деескалації ситуації запропонував залишити зі складу минулого правління Поліщук Ю., 

Олефіра А. та ввести нових членів Правління: Бокова Н. (кв. 63), Бутенко О. (кв. 52), Джавадов Х. 

(кв. 338, 339), Петриченко О. (кв. 371), Рєзник О. (кв. 154),  Томашевський О. (кв. 383), Фредюк С. 

(кв. 336), Череповський К. (кв. 18), Швачка В. (кв. 281).  

 Вирішили: Правління обрати строком на 1 рік. Затвердити склад Правління з 11 осіб, а саме: 

1. Бокова Н. (кв. 63), 

2. Бутенко О. (кв. 52), 

3. Джавадов Х. (кв. 338, 339), 

4. Олефір Андрій (кв. 66), 

5. Петриченко О. (кв. 371), 

6. Поліщук Ю. (кв. 367), 

7. Рєзник О. (кв. 154),   

8. Томашевський О. (кв. 383), 

9. Фредюк С. (кв. 336), 

10. Череповський К. (кв. 18), 

11. Швачка В. (кв. 281).  

Продовжити повноваження цього складу Правління при неухваленні рішення про переобрання та 

склад Правління на наступних Загальних зборах. 

Проголосували:  

«за» – 25 045,70 кв.м., що складає 57,69% загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень 

багатоквартирного будинку; 

«проти» – 647,50 кв.м., що складає 1,49% загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень 

багатоквартирного будинку. 

 

Рішення прийнято. 

 

10. Слухали: Про переобрання та затвердження складу Ревізійної комісії ОСББ “Голосіївська 

фортеця”. 

Виступали: Олефір Андрій, який повідомив про бажання членів Ревізійної комісії минулого 

складу Махмудова Г. та Кудінова В. залишитися у складі Ревізійнійної комісії, а також запронував 

Шиганській О. увійти до складу Ревізійної комісії. 

 Вирішили: Ревізійну комісію обрати строком на 5 років. Затвердити склад Ревізійної комісії з 3 

осіб, а саме: 

1. Махмудов  Г. (кв.163), 

2. Кудінов В. (кв. 70), 

3. Шиганська О. (кв. 205) 

Проголосували:  

«за» – 25 201,5 кв.м., що складає 58,05% загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень 

багатоквартирного будинку; 

«проти» – 424,10 кв.м., що складає 0,98% загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень 

багатоквартирного будинку. 

 

Рішення прийнято. 

 

Листки письмового опитування, заповнені відповідно до вимог абзацу четвертого частини восьмої 

статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку», пронумеровані та прошнуровані на 291 аркушах додаються (Додаток №4). 

 

 


