
           

 

         
УКРАЇНА

       ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

16 грудня  2021 року      м. Чернігів                                    № 756

Про надання згоди
на використання
конструктивних елементів
багатоквартирних будинків
для розміщення та утримання
обладнання

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку», беручи до уваги рішення виконавчого комітету 
міської ради від 15 лютого 2019 року № 58 «Про призначення управителя 
багатоквартирного будинку» та від 29 жовтня 2020 року № 485 «Про 
призначення управителя багатоквартирного будинку», розглянувши звернення 
товариства з обмеженою відповідальністю «Новобокс», з метою покращення 
рівня комфорту та зручності обслуговування населення міста Чернігова, 
виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Надати згоду товариству з обмеженою відповідальністю «Новобокс» 
(ідентифікаційний код: 43376691; юридична адреса: Столичне шосе, 103, 
м. Київ, 03026) на використання конструктивних елементів багатоквартирних 
будинків, згідно з додатком 1 до цього рішення, для розміщення та утримання 
обладнання – автоматизованих поштових терміналів – поштоматів.

2. Комунальному підприємству «Новозаводське» Чернігівської міської 
ради (Антонов О. С.), комунальному підприємству «Деснянське» Чернігівської 
міської ради (Пригара В. В.), комунальному підприємству «ЖЕК-13» 
Чернігівської міської ради (Рогова О. Г.), комунальному підприємству               
«ЖЕК-10» Чернігівської міської ради (Лущай І. О.):

2.1. Довести до відома співвласників багатоквартирних будинків 
інформацію про намір використання конструктивних елементів 
багатоквартирних будинків для розміщення та утримання обладнання – 
автоматизованих поштових терміналів – поштоматів, шляхом опублікування на 
офіційному веб-сайті Чернігівської міської ради та в кожному конкретному 
будинку (на прибудинковій території), зокрема, на інформаційних стендах у 
під’їздах будинків та біля них, відповідного оголошення, та запропонувати 
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співвласникам багатоквартирних будинків у разі незгоди до 31 січня 2022 року 
повідомити управителів про відмову від розміщення поштоматів в письмовому 
вигляді та надати належним чином оформлене рішення співвласників.

2.2. До 15 лютого 2022 року укласти договори на використання 
конструктивних елементів багатоквартирних будинків для розміщення та 
утримання обладнання – автоматизованих поштових терміналів – поштоматів за 
примірною формою згідно з додатком 2 до цього рішення, крім 
багатоквартирних будинків, співвласники яких повідомили про відмову від 
розміщення поштоматів.

3. Встановити, що кошти, які надходять як плата за використання 
конструктивних елементів багатоквартирних будинків для розміщення та 
утримання обладнання – автоматизованих поштових терміналів – поштоматів є 
власністю співвласників багатоквартирного будинку та використовуються 
виключно за цільовим призначенням (спрямовуються на поточний/капітальний 
ремонт (заміну) спільного майна багатоквартирного будинку), якщо інше не 
встановлено договором про надання послуги з управління багатоквартирним 
будинком або рішенням співвласників багатоквартирного будинку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Геращенка В. М.

Міський голова                                                                  Владислав АТРОШЕНКО

Секретар міської ради                                                       Олександр ЛОМАКО
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