
ПРОТОКОЛ №  8 
ЗБОРІВ ПРАВЛІННЯ  

ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ 
БУДИНКІВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «РІЧ ТАУН 2» 

 
від 30.03.2020 року 
 
Присутні :  Чорний А. А. 

  Божко С.С. 
                               Орлова Ж.І. 

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

                     Нікітін О.С. 
                     Бєлаш М.Г. 

                               Свєтлов В.Л. 
 Карпенко Т.Й. 

 
 Голова зборів: Орлова Ж.І. 
Секретар зборів: Стасюк О.О. 

 
Слухали: Орлову Ж.І., яка запропонувала наступний порядок денний 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1.Обрання голови та секретаря Зборів Правління. 
2.Вирішення питання щодо звернення Струтинської С.С.(вх.№15 від       

30.03.2020р.)  про пересадження дерева липи. 
    

1.Слухали: Орлову Ж.І., яка запропонувала обрати головою Зборів        
Орлову Ж.І. та секретарем    Стасюк О.О.  
 

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

Рішення прийнято: “за” - 10 голосів.  
 

2.Слухали: Орлову Ж.І. яка доповіла про звернення Струтинської С.С.         
власниці нежитлового приміщення 4/1,буд. 2м,вул. Пушкінська, м.Буча, в якому         
просить пересадити липу, що знаходиться перед вікнами її нежитлового         
приміщення, також, вказує причину “Заважає світовому потоку для її приміщення”.          
Також, власник запропонував пересадити дерево в інше місце , та пообіцяв що у             
разі якщо дерево загине  він  відшкодовує  вартість  пересадженого дерева. 

Стасюк О.О. наголосила , що дерева вже не є саджанцями. 
Селімов Р.М. зауважив про те, що не бачить підстав для перенесення           

будь-яких дерев, якщо це не загрожує життю і здоров'ю людей. 



  
В и р і ш и л и: Відмовити Струтинській С.С. щодо звернення (вх.№15 від               

30.03.2020р.)  пересаджувати дерево липу а саме: 
-дане звернення не є обгрунтованим і обставини викладені у зверненні не           

доводять факту існування  загрози життю або здоров’ю людей; 
- ландшафтний дизайн розроблявся та реалізовувався забудовником, тому        

правління не вважає необхідним змінювати ландшафтний дизайн прибудинкової        
території “ЖК “РІЧ ТАУН 2” і не пересаджувати дерева та кущі, з метою             
збереження рослин, газону; економії витрат на систему автоматичного поливу         
газону. А також, правління не бачить підстав для перенесення будь-яких дерев, якщо            
це не загрожує життю і здоров'ю людей. 

 
Рішення прийнято: “за” - 10 голосів. 


