
 
 

ОСББ «Перемога», 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, пр. Перемоги, 25, 
 (найменування органу, місцезнаходження, телефон, електронна адреса) 

 

ПРОТОКОЛ  
про адміністративне правопорушення  

 

22.03.2018  м. Нова Каховка 
      (дата складання протоколу)                                                                                    (місце складання протоколу) 
 

         1.Мною, Петровим Петром Петровичем, головою ОСББ «Перемога» 
(прізвище, ім'я  та по батькові особи, яка склала протокол, посада) 

 
 

відповідно до рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 
24.01.2017 року № 44 та статей 254 та 256 Кодексу України про адміністративні  
правопорушення складено цей протокол відносно        Іванова  

(прізвище, ім'я  та по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності) 
Івана Івановича          
 

        1.1. Дата народження 15 травня 1969 року 
        1.2. Місце проживання вул. Історична, 33/5 
        1.3. Місце роботи (навчання) якщо є інформація 
        1.4. Посада якщо є інформація 
        1.5. Документ, що посвідчує особу: серія                      № 
виданий якщо є інформація 
        1.6. Ідентифікаційний номер якщо є інформація 
        1.7. Інші відомості якщо є інформація 
 

 

        2. Суть адміністративного правопорушення: гр. Іванов І.І. як співвласник  
житлового будинку не фінансує належне утримання, експлуатацію, поточний     
та капітальний ремонт, технічне переоснащення спільного майна житлового 
будинку, чим порушує п. 8 Правил користування приміщень житлових будинків  
і гуртожитків, затверджених Постановою КМУ від 08.10.1992 року № 572. 
 
 
 

 

3. Відповідальність за встановлене правопорушення передбачена статтею  
150 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил 
користування жилими будинками і жилими приміщеннями».  
 

        4. Пояснення особи, яка притягається до адміністративної  
відповідальності: якщо особа відмовляється надати пояснення, про це 
робиться запис «від надання пояснень відмовилась(вся)» в цьому випадку, як 
і у випадку відмови від підпису в протоколі (п. 5,6, 9) необхідні два свідки які  
підтвердять те, що особа відмовилась надати пояснення та підписати  
протокол 
 
 



5. Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснено 
її права та обов’язки, передбачені статтею 268 КУпАП: особа, яка притягається 
до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами 
справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді 
справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі 
права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за 
дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися 
послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; 
оскаржити постанову по справі.   

 
 Підпис___________________ 

 
____________________________________________________________________ 

  (у разі відмови особи від підписання протоколу робиться відмітка) 
 

6. Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, 
повідомлено, що розгляд справи про адміністративне правопорушення 
відбудеться о _____ год. "____"____20____р. у приміщенні виконавчого 
комітету Новокаховської міської ради за адресою: м. Нова Каховка, пр. 
Дніпровський, 23, каб. 118. 

 

Підпис особи, яка склала протокол:_______________(____________________________)  
 

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності:  
 

  _____________________(__________________) 
 

____________________________________________________________________ 
  (у разі відмови особи від підписання протоколу робиться відмітка) 

 
 7. Свідки правопорушення (за наявності): 
 
1. _________________________________________ підпис __________________, 
                                              (прізвище, ім’я, по батькові) 
 

який проживає за адресою: ____________________________________________ 
 
1. _________________________________________ підпис __________________, 
                                              (прізвище, ім’я, по батькові) 
 

який проживає за адресою: ____________________________________________ 
 

8. Додатки (за наявності): 
1. ______________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________________________ 
 

9. Другий примірник протоколу отримав: 
 
_______________       _______________________    ____________________________________________________ 
         (дата)                                   (підпис)                     (ініціали та прізвище особи, яка вчинила правопорушення) 

 
____________________________________________________________________ 

(у разі відмови особи в отриманні примірника робиться відмітка) 
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