
ПРОТОКОЛ №18  
ЗБОРІВ ПРАВЛІННЯ ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ  «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «РІЧ ТАУН 
2» 

 
від 26.10.2020 року 
 
Присутні:   Чорний А. А. 

Божко С.С.  
Орлова Ж.І. 

                                Селімов Р.М. 
                               Стасюк О.О. 
  Івченко А.В. 

                     Нікітін О.С. 
                     Свєтлов В.Л. 

Бєлаш М.Г. 
 Голова зборів: Стасюк О.О. 

Секретар зборів: Орлова Ж.І. 
  

Слухали: Стасюк О.О., яка запропонувала наступний порядок денний 
  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1.Обрання Голови та секретаря Зборів. 
2.Вирішення питання щодо проведення необхідних заходів з метою підготовки         

та організації проведення Загальних зборів.  
3.Вирішення питання щодо прибирання негабаритного/крупногабаритного     

/будівельного сміття в коридорах підвалів будинків ЖК “РІЧ ТАУН 2”. 
 
1. Слухали: Стасюк О.О., яка запропонувала обрати головою Зборів Стасюк          

О.О. та секретарем  Орлову Ж.І.  
  

В и р і ш и л и: обрати головою Зборів Стасюк О.О. та секретарем               
Орлову Ж.І.  

  
Рішення прийнято: “за”  - 9 голосів. 
 
2.Слухали: Стасюк О.О. з питання організації проведення Загальних зборів         

Об’єднання у грудні 2020 року, підготуванняа Кошторис на 2021р. та питань порядку            
денного. 
 Орлова Ж.І. зазначила, що для підготовки проекту Кошторису на 2021 р. на            
Загальні збори, який згідно Статуту ОСББ за поданням Правління щороку          
затверджується Загальними зборами не пізніше 31 грудня попереднього року, але для           
цього необхідно провести аналіз витрат по статтям Кошторису за 2020р.  

Селімов Р.М. виступив із пропозицією: Голові Правління звернутися до         
постачальників послуг щодо отримання інформації про розмір вартості надання         



послуг на 2021р. Також, звернув увагу на те, що з метою запобігання захворювання             
коронавірусної інфекції та вимог щодо зібрання в умовах карантинних заходів через           
COVID-19, Правлінню розглянути питання щодо організації, затвердження порядку        
денного та  дати проведення Загальних зборів  після 15.11.2020р. 

 
В и р і ш и л и: 1. Голові Правління Стасюк О.О. звернутися до постачальників                

послуг щодо отримання інформації  про розмір вартості надання послуг на 2021р. 
2. Голові Правління Стасюк О.О., заступнику Голови Правління Орловій Ж.І. та           

бухгалтеру Рудик С.Г., з метою підготовки проекту Кошториса Об’єднання на 2021           
р., підготувати  аналіз витрат по статтям Кошторису за 2020р. 

3. Правлінню розглянути питання щодо проведення Загальних зборів після         
15.11.2020р.  

  
 Рішення прийнято: “за”  - 9 голосів. 
 
3. Слухали: Стасюк О.О., щодо вирішення питання по прибиранню         

негабаритного/крупногабаритного /будівельного сміття в коридорах підвалів      
будинків ЖК “РІЧ ТАУН 2”. Запропонувала провести роботи по прибиранню та вивіз            
крупногабаритного/будівельного сміття за рахунок коштів “Вивіз будівельного       
сміття”. 

Селімов запропонував провести інформування співвласників щодо проведення       
робіт по прибиранню сміття в підвальних коридорів будинків та провести роботи           
протягом листопада 2020 року та зобов’язати співвласників прибрати особисті речі          
тощо з коридорів в підвалах будинків, з метою дотримання правил пожежної безпеки            
та утримання спільного майна Об'єднання в належному стані. 

  
В и р і ш и л и: 1. Голові Правління Стасюк О.О. інформувати співвласників               

щодо проведення робіт ОСББ у листопаді 2020 р. по прибиранню та вивозу            
негабаритного/крупногабаритного/будівельного сміття з коридорів підвалів будинків      
ЖК “ РІЧ ТАУН 2”, а також, зобов'язати співвласників прибрати особисті речі тощо з              
коридорів в підвалах будинків, з метою дотримання правил пожежної безпеки та           
утримання спільного майна та приміщень Об'єднання в належному стані. 

2. Голові Правління Стасюк О.О. до 30.11.2020р. провести роботи по          
прибиранню та вивозу негабаритного/крупногабаритного/будівельного сміття з      
підвальних коридорів будинків ЖК “ РІЧ ТАУН 2” за рахунок коштів “Вивіз            
будівельного сміття”. 

 
 Рішення прийнято: “за”  - 9 голосів. 


