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Голова Лічильної комісії _______________________/________________________ 

 
  

 

ЛИСТОК ОПИТУВАННЯ 

на чергових Загальних зборах співвласників 

ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ 

«АРЧ ХАУС» 

Ідентифікаційний код 39744687 

за адресою: 01054, Україна, м. Київ, вул. Пирогова/Богдана Хмельницького,  

буд. № 2/37Б 

(надалі – ОСББ) 

«__» __________ 2022 року                                                                                   м. Київ 
 

ПІБ (найменування) співвласника – _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Житлове/нежитлове приміщення – _________________________________________. 

Документ, що підтверджує право власності на житлове/нежитлове приміщення – 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

Загальна площа всіх належних співвласнику житлових та нежитлових приміщень – ________кв.м., 

що становить ___% загальної площі всіх житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного 

будинку. 

ПІБ уповноваженого представника та документ, що підтверджує повноваження – 
_____________________________________________________________________________. 

 

Питання порядку денного, 

пропозиція 

Результат 

голосування 

("за"/ "проти") 

Підпис  

співвласника 

(представника) 

2. Про затвердження Звіту Правління ОСББ «АРЧ ХАУС» 

про результати фінансово-господарської діяльності ОСББ 

«АРЧ ХАУС» за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 

року. 

Пропозиція: 

Затвердити Звіт Правління ОСББ «АРЧ ХАУС» про результати 

фінансово-господарської діяльності ОСББ «АРЧ ХАУС» за період 

з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року та фактичний 

Кошторис ОСББ «АРЧ ХАУС» за період з 01 січня 2021 року по 

31 грудня 2021 року. 

  

3. Про затвердження Звіту Ревізійної комісії ОСББ «АРЧ 

ХАУС» про результати фінансово-господарської діяльності 

ОСББ «АРЧ ХАУС» за період з 01 січня 2021 року по 31 

грудня 2021 року. 

Пропозиція: 

Затвердити Звіт Ревізійної комісії ОСББ «АРЧ ХАУС» про 

результати фінансово-господарської діяльності ОСББ «АРЧ 

ХАУС» за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року. 

  

4. Про затвердження планового Кошторису ОСББ «АРЧ 

ХАУС» на 2022 рік. 

Пропозиція: 

Затвердити плановий Кошторис ОСББ «АРЧ ХАУС» на період з 

01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року (додається): 

- з розміром щомісячних внесків з утримання багатоквартирного 

будинку 2/37-Б по вулиці Пирогова/Богдана Хмельницького у м. 

Києві та його прибудинкової території для власників квартир 

(нежитлових приміщень) 28 (двадцять вісім) гривень 41 (сорок 

одна) копійка за 1 (один) квадратний метр належної загальної 
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Питання порядку денного, 

пропозиція 

Результат 

голосування 

("за"/ "проти") 

Підпис  

співвласника 

(представника) 

площі квартири (нежитлового приміщення); 

- з розміром цільових щомісячних внесків на формування 

Резервного фонду для власників квартир (нежитлових приміщень) 

00 (нуль) гривень 50 (п’ятдесят) копійок за 1 квадратний метр 

належної загальної площі квартири (нежитлового приміщення); 

- з розміром цільових щомісячних внесків на формування 

Ремонтного фонду для власників квартир (нежитлових 

приміщень) 00 (нуль) гривень 50 (п’ятдесят) копійок за 1 

квадратний метр належної загальної площі квартири 

(нежитлового приміщення). 

Визначити наступний порядок сплати щомісячних внесків з 

утримання багатоквартирного будинку 2/37-Б по вулиці 

Пирогова/Богдана Хмельницького у м. Києві та його 

прибудинкової території: оплата щомісячно в строк до 20 числа 

місяця, за який проводиться оплата. 

Визначити наступний порядок оплати цільових щомісячних 

внесків на формування Резервного фонду: оплата щомісячно в 

строк до 20 числа місяця, за який проводиться оплата. 

Визначити наступний порядок оплати цільових щомісячних 

внесків на формування Ремонтного фонду: оплата щомісячно в 

строк до 20 числа місяця, за який проводиться оплата. 

5. Про затвердження нового складу Ревізійної комісії ОСББ 

«АРЧ ХАУС». 

Пропозиція: 

Припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії 

ОСББ «АРЧ ХАУС»: Кравець Людмили Василівни та Скудар 

Дмитра Сергійовича, відповідно до поданих ними заяв. 

Обрати Ревізійну комісію у складі 3 (трьох) осіб: Голови 

Ревізійної комісії - Кривоноса Павла Олександровича, членів 

Ревізійної комісії - Дрозденко Руслани Валентинівни, Максимець 

Олени Анатоліївни. 

  

6. Про затвердження змін до Внутрішніх Правил 

користування паркінгом (місцями для паркування) на 

прибудинковій території багатоквартирного будинку 2/37-Б 

по вулиці Пирогова/Богдана Хмельницького у м. Києві. 

Пропозиція: 

Внести зміни до Внутрішніх Правил користування паркінгом 
(місцями для паркування) на прибудинковій території 
багатоквартирного будинку 2/37-Б по вулиці Пирогова/Богдана 
Хмельницького у м. Києві шляхом викладення п. 6.14. Правил 
користування паркінгом (місцями для паркування) на 
прибудинковій території багатоквартирного будинку 2/37-Б по 
вулиці Пирогова/Богдана Хмельницького у м. Києві у наступній 
редакції:  
«6.14. З 08 год. 00 хв. до 22 год. 00 хв. забороняється 
довгострокова стоянка (паркування) Автомобілів (більше 3 годин  
безперервного паркування) на гостьовому паркінгу 
багатоквартирного будинку 2/37-Б по вулиці Пирогова/Богдана 
Хмельницького у м. Києві. 
Встановлюється наступний порядок контролю доступу до 
гостьового паркінгу багатоквартирного будинку 2/37-Б по вулиці 
Пирогова/Богдана Хмельницького у м. Києві з 08 год. 00 хв. до 22 
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год.00 хв.: 
- за перевищення часу перебування транспортного засобу на 
гостьовому паркінгу багатоквартирного будинку 2/37-Б по вулиці 
Пирогова/Богдана Хмельницького у м. Києві від 1 години до 3 
годин включно порушнику обмежується доступ до вказаного 
гостьового паркінгу на наступні 24 години; 
- за перевищення часу перебування транспортного засобу на 
гостьовому паркінгу багатоквартирного будинку 2/37-Б по вулиці 
Пирогова/Богдана Хмельницького у м. Києві від 3 годин до 12 
годин включно порушнику обмежується доступ до вказаного 
гостьового паркінгу на наступні 72 години; 
- за перевищення часу перебування транспортного засобу на 
гостьовому паркінгу багатоквартирного будинку 2/37-Б по вулиці 
Пирогова/Богдана Хмельницького у м. Києві від 24 годин і більше 
порушнику обмежується доступ до вказаного гостьового 
паркінгу на наступні 15 (п'ятнадцять) діб.». 

7. Про затвердження розміру цільових щомісячних внесків на 

компенсацію витрат, пов’язаних із закупівлею і монтажем 

системи захисту ліфтів багатоквартирного будинку 2/37-Б по 

вулиці Пирогова/Богдана Хмельницького у м. Києві від 

коливань напруги.  

Пропозиція: 

Затвердити розмір цільових щомісячних внесків на компенсацію 

витрат, пов’язаних із закупівлею і монтажем системи захисту 

ліфтів багатоквартирного будинку 2/37-Б по вулиці 

Пирогова/Богдана Хмельницького у м. Києві від коливань напруги 

для власників квартир (нежитлових приміщень, паркомісць) 6 

(шість) гривень 76 (сімдесят шість) копійок за 1 квадратний 

метр належної загальної площі квартири (нежитлового 

приміщення, паркомісця). 

Визначити наступний порядок оплати цільових щомісячних 

внесків на компенсацію витрат, пов’язаних із закупівлею і 

монтажем системи захисту ліфтів багатоквартирного будинку 

2/37-Б по вулиці Пирогова/Богдана Хмельницького у м. Києві від 

коливань напруги: оплата щомісячно в строк до 20 числа 

кожного місяця. 

  

8. Про порядок покриття дефіциту коштів на утримання 

підземного паркінгу багатоквартирного будинку 2/37-Б по 

вулиці Пирогова/Богдана Хмельницького у м. Києві у 2020 - 

2021 роках.  

Пропозиція: 

Затвердити розмір разових цільових внесків на покриття 

дефіциту коштів на утримання підземного паркінгу 

багатоквартирного будинку 2/37-Б по вулиці Пирогова/Богдана 

Хмельницького у м. Києві у 2020 - 2021 роках для власників 

паркомісць 10 (десять) гривень 62 (шістдесят дві) копійки за 1 

квадратний метр належної загальної площі паркомісця. 

Визначити наступний порядок оплати цільових щомісячних 

внесків на покриття дефіциту коштів на утримання підземного 

паркінгу багатоквартирного будинку 2/37-Б по вулиці 

Пирогова/Богдана Хмельницького у м. Києві у 2020 - 2021 роках: 

оплата щомісячно в строк до 20 числа кожного місяця. 

  


