
ПРОТОКОЛ   № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ОСББ “ЖК “РІЧ ТАУН 2”

м. Буча “01” травня 2021 року

Загальна чисельність співвласників житлових і нежитлових приміщень
багатоквартирних будинків Житлового комплексу “РІЧ ТАУН 2”, розташованих за адресою:
Київська обл, м. Буча по вул. Пушкінська 2к, 2л, 2м та по вул. Гоголя 10г, станом на
01 травня  2021 року  становить 493 співвласника.

У зборах взяли участь: співвласники житлових і нежитлових приміщень, всього 20
осіб з правом голосу  (додаток №1, №2).

У письмовому опитуванні взяли участь та проголосували: 385 співвласників
(додаток №3).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Обрання голови  Загальних зборів.
2.Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність ОСББ за

2020 рік.
3.Затвердження звіту Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської

діяльності ОСББ за 2020 рік.
4.Переобрання/обрання складу членів Правління.
5.Переобрання/обрання складу членів Ревізійної комісії.
6.Затвердження Кошторису Об'єднання на 2021р.
7.Вирішення питання про надання згоди на списання заборгованості по внеску

“Утримання будинку та прибудинкової території” співвласнику Баклан.В.В., адреса: м.Буча,
вул. Пушкінська, буд.2л, кв.94.

8.Вирішення питання щодо  заходів запобігання затоплень в будинках.
9.Вирішення питання щодо уповноваження Правління визначати та погоджувати

умови договорів щодо реалізації проекту "Благоустрій ЖК “РІЧ ТАУН 2 ", у тому числі
умов договорів для спільної участі в реалізації проекту між ОСББ “ЖК “РІЧ ТАУН 2” та
ОСББ “ЖК “Річ Таун”.

10.Внесення змін до Статуту та затвердження  нової редакції Статуту Об'єднання.
11.Вирішення питання щодо відкриття депозитного рахунку Об'єднання в АТ

“Ощадбанк”.
12.Обрання до складу Правління Об’єднання співвласника Кулієва Е.Е.
13.Обрання до складу Правління Об’єднання співвласника Краснощока В.Є.
14.Обрання  до складу Правління Об’єднання  співвласницю Волинець О.Ю.

1. По першому питанню.
Виступив член Правління Свєтлов В.Л. із пропозицією обрати голову Загальних

зборів.
Чорний А.А. член Правління запропонував обрати головою Загальних зборів

Свєтлова В.Л.
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В и р і ш и л и: Обрати головою Загальних зборів Свєтлова В.Л.

Кількість голосів присутніх на зборах співвласників: “за”– 14; “проти”–0
Рішення   прийнято («за» 14 голосів, потрібно не менше 11).

2. По другому питанню.
Виступив член Правління Чорний А.А. зі звітом Правління про фінансово-господарську
діяльність ОСББ за 2020 рік, в якому доповів про результати виконаних поточних та
ремонтних робіт щодо утримання будинків та прибудинкової території. Зазначив про
економію у витратах за рахунок встановлення певних лімітів при замовленні послуг в
підрядних організаціях, також, доповів про перевитрати пов'язані з підвищенням вартості
витратних матеріалів та послуг від постачальників. Вказав щодо причин перевитрат та
економії за статтями Кошторису Об’єднання у 2020 році. Також, повідомив про загальні
витрати і зібрані внески, вказав щодо заборгованості та роботу з боржниками. Зазначив
щодо коштів резервного та ремонтного фондів Об'єднання станом на 31.12.2020 року.
Поінформував щодо плану проведення ремонтних та поточних робіт  на 2021 рік.

Запропонував прийняти звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ОСББ
за 2020 рік.

В и р і ш и л и: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ОСББ за
2020 рік (додаток №4).

Кількість голосів присутніх на зборах співвласників: “за”– 14 ; “проти”–0.
Кількість голосів співвласників за письмовим опитуванням: “за”– 377; “проти”–6.
Рішення прийнято («за» 391 голос, потрібно не менше 248).

3. По третьому питанню.
Виступив голова Ревізійної комісії Задорожній С.М зі звітом про перевірку
фінансово-господарської діяльності ОСББ за 2020 рік (далі-звіт).
Члени Ревізійної комісії Сидоренко С.І. та Стефутіна К.М. відмовились підписувати звіт
Голови Ревізійної комісії Задорожнього С.М. через те, що викладена інформація у звіті є
суб'єктивною думкою, а також тому, що представлена у звіті інформація та факти не були
підтверджені документально.
Також члени Ревізійної комісії Сидоренко С.І. та Стефутіна К.М. підготували особливу
думку щодо звіту про перевірку фінансово-господарської діяльності ОСББ за 2020 рік.
Виступив Чорний А.А., який запропонував визнати роботу Ревізійної комісії незадовільною
у зв’язку з відсутністю звіту Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської
діяльності ОСББ за 2020 рік.
В и р і ш и л и: Визнати роботу Ревізійної комісії незадовільною у зв’язку з відсутністю
звіту Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності ОСББ за 2020 рік.

Кількість голосів присутніх на зборах співвласників: “за”– 12 ; “проти”–2.
Кількість голосів співвласників за письмовим опитуванням:“за”–368; “проти”–15.
Рішення прийнято («за» 380 голосів, потрібно не менше 248).
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4. По четвертому питанню.
Виступив голова зборів Свєтлов В.Л. із пропозицією до всіх присутніх обрати склад
Правління. Оголосив список осіб, які виявили бажання балотуватись до складу Правління,
а саме: Бєлаш М.Г., Свєтлов В.Л., Чорний А.А., Селімов Р.М., Божко С.С., Стасюк О.О.,
Орлова Ж.І., Нікітін О.С., Івченко А.В.

Божко С.С. запропонував голосувати для переобрання /обрання складу Правління
за наступним списком із дев'яти осіб: Бєлаш М.Г., Свєтлов В.Л., Чорний А.А., Селімов Р.М.,
Божко С.С., Стасюк О.О., Орлова Ж.І., Нікітін О.С., Івченко А.В.,
також запропонував обирати до складу Правління за заявами співвласників, які виявили
бажання увійти до складу Правління, шляхом голосування за кожну кандидатуру окремо.

В и р і ш и л и:
Переобрати/обрати членів Правління Об'єднання у наступному складі:
1.Бєлаш М.Г., власник нежитлового приміщення №138, в будинку №2к, вул.Пушкінська, м. Буча;
2.Свєтлов В.Л., власник кв. № 9, в будинку № 2м, вул. Пушкінська, м. Буча;
3.Чорний А.А., представник власника кв. № 108, в будинку № 2л, вул. Пушкінська, м. Буча;
4.Селімов Р.М.,  власник кв. № 31, в будинку № 2л, вул. Пушкінська, м. Буча;
5.Божко С.С., власник кв. № 110, в будинку № 2л, вул. Пушкінська, м. Буча;
6.Стасюк О.О., представник власника  кв. № 45, в будинку № 10г, вул. Гоголя, м. Буча;
7.Орлова Ж.І., власник  кв. № 107, в будинку № 2м, вул. Пушкінська, м. Буча;
8.Нікітін О.С., власник  кв. № 64, в будинку № 2м, вул. Пушкінська, м. Буча;
9.Івченко А.В., власник нежитлового приміщення № 139, в будинку № 2л, вул. Пушкінська, м. Буча

Кількість голосів присутніх на зборах співвласників: “за”– 14 ; “проти”–0.
Кількість голосів співвласників за письмовим опитуванням:“за”–369; “проти”–15.
Рішення прийнято («за» 383 голоси, потрібно не менше 248).

5. По п’ятому питанню.
Виступив голова зборів Свєтлов В.Л. із пропозицією переобрати/обрати склад Ревізійної
комісії та пояснив про те, що для обрання складу Ревізійної комісії необхідно не менше ніж
три кандидатури. Також оголосив про те, що серед чинного складу Ревізійної комісії:
Сидоренко С.І. виявила бажання увійти до складу Ревізійної комісії, Стефутіна К.М.
відмовилась балотуватися до складу Ревізійної комісії та Задорожній С.М. залишивши
данне зібрання, попередньо не заявив про бажання балотуватися до складу Ревізійної
комісії, інших кандидатур  не надходило.

Струтинський А.М. запропонував залучити аудитора для здійснення перевірки
фінансово-господарської діяльності ОСББ за 2021 рік, у зв’язку із відсутністю необхідної
кількості кандидатів для формування складу Ревізійної комісії на 2021 рік.

Нікітін О.С. запропонував доручити Правлінню обрати аудитора для здійснення
перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ за 2020 та 2021 рік та виділити кошти
Об’єднання для оплати за проведення аудиту.

В и р і ш и л и: У зв’язку з відсутністю звіту Ревізійної комісії про перевірку
фінансово-господарської діяльності ОСББ за 2020 рік, припинити повноваження чинних
членів Ревізійної комісії.

У зв’язку з відсутністю необхідної кількості кандидатів для формування складу
Ревізійної комісії на 2021 рік, залучити аудитора для здійснення перевірки
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фінансово-господарської діяльності ОСББ  за 2020 та 2021 роки.
Доручити Правлінню обрати аудитора для здійснення перевірки

фінансово-господарської діяльності ОСББ та виділити кошти Об’єднання для оплати за
проведення аудиту.

Кількість голосів присутніх на зборах співвласників: “за”– 11 ; “проти”–3.
Кількість голосів співвласників за письмовим опитуванням:“за”–236; “проти”–149.
Рішення не прийнято («за» 247 голосів, потрібно не менше 329).

6. По шостому питанню.
Виступив член Правління Нікітін О.С. з розрахунком Кошторису Об'єднання на 2021 рік
розроблений Правлінням на підставі існуючої фінансової історії за 2020 рік. Розрахунок
презентувався в друкованому вигляді всім бажаючим.

Запропонував встановити наступний розмір внесків співвласників на “Утримання
будинку та прибудинкової території": з власників житлових приміщень на 2-8 поверхах -
9,46 гривень за один квадратний метр на місяць; з власників житлових приміщень на 1-ому
поверсі - 8,59 гривень за один квадратний метр на місяць; з власників нежитлових
приміщень комерційного призначення - 15,03 гривень за один квадратний метр на місяць; з
власників нежитлових приміщень (комори для зберігання особистих речей, що
розташовані в підвалах) -  6,60 гривень за один квадратний метр на місяць.

Запропонував затвердити Кошторис Об’єднання на 2021-2022 роки, який починає
діяти з 01.05.2021 року, також запропонував встановити розмір сплати внесків до
резервного фонду 5% та ремонтного фонду 10% відповідно до складеного Кошториса
Об'єднання на 2021 -2022 роки.

В и р і ш и л и: Затвердити Кошторис Об’єднання на 2021-2022 роки, який починає діяти з
01.05.2021 року та встановити внесок “Утримання будинку та прибудинкової території”: з
власників житлових приміщень на 2-8-х поверхах - 9,46 гривень за один квадратний метр
на місяць; з власників житлових приміщень на 1-ому поверсі - 8,59 гривень за один
квадратний метр на місяць; з власників нежитлових приміщень комерційного призначення
-15,03 гривень за один квадратний метр на місяць; з власників нежитлових приміщень в
підвалах (комори) - 6,60 гривень за один квадратний метр на місяць.

Встановити розмір сплати внесків до резервного фонду 5% та ремонтного фонду
10% відповідно до складеного Кошториса Об'єднання на 2021 -2022 роки(додаток №5).

Кількість голосів присутніх на зборах співвласників: “за”– 14 ; “проти”–0.
Кількість голосів співвласників за письмовим опитуванням:“за”–333; “проти”–51.
Рішення прийнято («за» 347 голосів, потрібно не менше 329).

7. По сьомому питанню.
Виступив голова зборів Свєтлов В.Л. щодо надання згоди на списання заборгованості за
2019 рік по внеску “Утримання будинку та прибудинкової території” у розмірі 1618,03 грн.
співвласнику Баклан В.В., адреса: м.Буча, вул. Пушкінська, буд.2л, кв.94, за зверненням від
співвласника Баклан В.В.
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В и р і ш и л и: Надати згоду на списання заборгованості по внеску “Утримання будинку
та прибудинкової території” у розмірі 1618,03 грн. співвласнику Баклан В.В., адреса:
м.Буча, вул. Пушкінська, буд.2л, кв.94

Кількість голосів присутніх на зборах співвласників: “за”– 4 ; “проти”–10.
Кількість голосів співвласників за письмовим опитуванням:“за”–183; “проти”–191.
Рішення не прийнято («за» 187 голосів, потрібно не менше 329).

8. По восьмому питанню.
Виступив голова зборів Свєтлов В.Л. із пропозицією створити фонд “Система
“Аквасторож” (далі фонд) - для встановлення системи від потопів “Аквасторож” та
затвердити одноразовий внесок до даного фонду у розмірі 19,58 грн за один квадратний
метр на рік /або 1,63 грн. за один квадратний метр на місяць з власників житлових і
нежитлових приміщень та приміщень комерційного призначення. Запропонував встановити
систему “Аквасторож” з 1-ого по 8-й поверхи у всіх під'їздах будинків ОСББ “ЖК “РІЧ
ТАУН 2” за рахунок внесків фонду.

В и р і ш и л и: Створити фонд “Система “Аквасторож” (далі фонд) - для
встановлення системи від потопів “Аквасторож” та затвердити одноразовий внесок до
даного фонду у розмірі 19,58 грн за один квадратний метр на рік /або 1,63 грн. за один
квадратний метр на місяць з власників житлових і нежитлових приміщень та приміщень
комерційного призначення. Встановити систему “Аквасторож” з 1-ого по 8-й поверхи у всіх
під'їздах будинків ОСББ “ЖК “РІЧ ТАУН 2” за рахунок внесків фонду.

Кількість голосів присутніх на зборах співвласників: “за”– 7 ; “проти”–7.
Кількість голосів співвласників за письмовим опитуванням:“за”–251; “проти”–131.
Рішення не прийнято («за» 258 голосів, потрібно не менше 329).

9. По дев’ятому питанню.
Виступив голова зборів Свєтлов В.Л. із пропозицією уповноважити Правління

укладати, визначати та погоджувати умови договорів з метою реалізації спільних проектів,
у тому числі проект “Благоустрій ЖК “РІЧ ТАУН 2”, між ОСББ “ЖК“РІЧ ТАУН 2” та
ОСББ “ЖК “Річ Таун”.

В и р і ш и л и: Уповноважити Правління укладати, визначати та погоджувати умови
договорів з метою реалізації спільних проектів, у тому числі проект “Благоустрій ЖК “РІЧ
ТАУН 2”, між ОСББ “ЖК“РІЧ ТАУН 2” та ОСББ “ЖК “Річ Таун”.

Кількість голосів присутніх на зборах співвласників: “за”– 13 ; “проти”–1.
Кількість голосів співвласників за письмовим опитуванням:“за”–363; “проти”–21.
Рішення прийнято («за» 376 голосів, потрібно не менше 248).
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10. По десятому питанню.
Виступив  голова зборів Свєтлов В.Л. із пропозицією внести зміни до Статуту, а саме:

1) доповнити в частині пункту 3.11 пунктами 3.11.1-3.11.9 та викласти в наступній
редакції:

3.11. Рішення Загальних зборів, прийняте відповідно до Статуту, є обов’язковим для
всіх співвласників.

Рішення Загальних зборів мають вищу юридичну силу щодо рішень інших органів
управління Об’єднання. Загальні збори своїм рішенням можуть у будь-який час скасувати
або визнати таким, що втратило чинність, рішення будь-якого іншого статутного органу
Об’єднання, зокрема, Правління та Ревізійної комісії (Ревізора) Об’єднання.

Рішення Загальних зборів оприлюднюється шляхом розміщення його тексту на веб -
сайті Об’єднання (за наявності), та за його відсутності, в місцях загального користування
будинками протягом 5 робочих днів з моменту його прийняття.

Співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) Загальних
зборів, затвердженими такими рішеннями документами та за власний рахунок робити з них
копії та виписки.

Рішення Загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.
3.11.1.Рішення співвласників може бути прийнято шляхом їх письмового опитування,

яке має силу Рішення Загальних зборів Об’єднання. Якщо інший порядок проведення
письмового опитування не було затверджено Загальними зборами, то воно проводиться в
такому порядку:

3.11.2.Рішення про необхідність вирішення питань шляхом письмового опитування
приймає Правління Об’єднання.

3.11.3.У випадку прийняття рішення про проведення письмового опитування
Правління:

-затверджує терміни проведення письмового опитування;
-складає проект Рішення, яке буде віднесено для письмового опитування;
-проводить письмове опитування самостійно або погоджує відповідальних осіб з

числа співвласників, які виявили бажання проводити письмове опитування.
3.11.4.Інформація про проведення письмового опитування містить перелік питань

для голосування, терміни проведення письмового опитування, відповідальних осіб за
проведення письмового опитування та розміщується на дошках оголошень або на веб –
сайті Об’єднання до початку проведення письмового опитування.

3.11.5.Протягом 14 календарних днів з моменту оприлюднення інформації про
проведення письмового опитування відповідальні особи Об’єднання передають шляхом
поквартирного обходу всім співвласникам складений у вигляді листа-голосування перелік
питань, на які пропонується дати відповідь, та (або) відповідних проектів Рішень, із
зазначенням строку для надання відповіді та відповідальної особи Об’єднання, якій
необхідно передати лист- голосування.

3.11.6.Співвласник, одержавши такий перелік, щодо кожного питання чи проекту
Рішення зазначає “за” або “проти” та ставить власноручний підпис, зазначивши своє
прізвище, ім’я та по-батькові, і передає його особисто відповідальній особі Об'єднання у
зазначені терміни.

3.11.7.Протягом п’яти календарних днів по закінченню строку для голосування
Правління проводить своє засідання, на якому розглядає результати проведеного
опитування.
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3.11.8.За кожним питанням чи проектом Рішення, що виносилось на письмове
опитування, підраховується кількість голосів “за” та “проти”.

3.11.9.Про визнання результатів опитування складається протокол, який підписує не
менше 2/3 Членів Правління і підлягає постійному зберіганню.

2) внести зміни до пункту 3.14 та викласти в наступній редакції:
3.14. До компетенції Правління належать:

- підготовка кошторису, балансу Об’єднання та річного звіту;
- здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і

платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно із законодавством;
- розпорядження коштами Об’єднання відповідно до затвердженого

Загальними зборами Об’єднання кошторису з можливістю, в разі необхідності,
перерозподілу між витратами за погодженням з ревізійною комісією;

- обрання зі свого складу Голову Правління та його заступника;
- укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення

контролю за їх виконанням;
- ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність

Об’єднання;
- скликання та організація проведення Загальних зборів співвласників або

зборів представників;
- затвердження посадових інструкцій та штатного розкладу;
- прийняття рішень про наймання та звільнення посадових осіб Об’єднання;
- затвердження  договорів  (угод),   укладених   на суму, що не перевищує

200 000, 00 грн. та трудових договорів;
- затвердження договорів оренди спільного майна;
- розгляд письмових заяв власників (або уповноважених осіб власників)

житлових та нежитлових приміщень;
- припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації

прав володіння, користування і розпорядження спільним майном співвласниками.

3) внести зміни в пункті  4.4. та викласти в наступній редакції:
4.4.Порядок володіння, користування та розпорядження майном Об’єднання

визначається Загальними зборами.
Кошти Об’єднання, включаючи кошти ремонтного, резервного фондів, витрачаються

Правлінням згідно з кошторисами, затвердженими Загальними зборами співвласників, та
окремими рішеннями Загальних зборів співвласників та/або рішеннями Правління.

Кошторис Об’єднання за поданням Правління щороку затверджується Загальними
зборами на перших зборах, що проводяться після закінчення календарного року, якщо
інший строк не встановлено Загальними зборами співвласників.

За рішенням Загальних зборів можуть затверджуватися кошториси на два і більше
років. Затверджений за рішенням Загальних зборів чинний Кошторис Об'єднання діє до
затвердження Загальними зборами нового Кошториса Об'єднання.

У разі якщо рішення щодо прийняття нового кошторису не набрало необхідної
кількості голосів, то залишається чинним раніше прийнятий кошторис з урахуванням
необхідного коригуванням за рішенням Правління за погодженням з ревізійною комісією.
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Якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів співвласників, кошторис
повинен передбачати такі статті витрат:

витрати на утримання і ремонт спільного майна;
витрати на оплату комунальних та інших послуг;
витрати фондів Об’єднання;
інші витрати.
За рішенням Загальних зборів для здійснення витрат за рахунок ремонтного,

резервного фондів можуть затверджуватися окремі (спеціальні) кошториси.
Про виконання кошторисів, у тому числі окремих (спеціальних), Правління складає

щорічний звіт, який подає на перевірку ревізійній комісії (ревізору), а після такої перевірки
– Загальним зборам для затвердження.
4) доповнити Статут пунктом 4.5 та викласти пункт 4.5. в наступній редакції:

4.5.Перший фінансовий рік Об’єднання починається з дати його державної
реєстрації і закінчується 31 грудня року, в якому проведено державну реєстрацію. Наступні
фінансові роки відповідають календарним.

Голова зборів Свєтлов В.Л. запропонував викласти Статут Об'єднання у новій
редакції, також запропонував надати повноваження голові Загальних зборів на підписання
нової редакції Статуту і Голові Правління подати нову редакцію Статуту Об'єднання для
державної реєстрації.

В и р і ш и л и: Внести зміни до Статуту та затвердити нову редакцію Статуту Об'єднання.
Надати повноваження голові Загальних зборів на підписання нової редакції Статуту.
Уповноважити Голову Правління подати нову редакцію Статуту Об'єднання для державної
реєстрації.

Кількість голосів присутніх на зборах співвласників: “за”– 12 ; “проти”–2.
Кількість голосів співвласників за письмовим опитуванням:“за”–352; “проти”–29.
Рішення прийнято («за» 364 голоси, потрібно не менше 248).

11. По одинадцятому питанню.
Виступив голова зборів Свєтлов В.Л. із пропозицією відкрити депозитний рахунок в

АТ “Ощадбанк” на суму що не перевищує 200 000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00
копійок). Запропонував уповноважити Правління обрати умови депозитного рахунку в АТ
“Ощадбанк” на суму, що не перевищує 200 000,00 грн.(двісті тисяч гривень 00 копійок).
Також запропонував уповноважити Голову Правління на підписання договорів про
відкриття депозитного рахунку на умовах визначеними рішенням Правління.

В и р і ш и л и: Надати згоду відкрити депозитний рахунок в АТ “Ощадбанк” на суму що
не перевищує  200 000,00 грн.(двісті тисяч гривень 00 копійок).

Уповноважити Правління обрати умови депозитного рахунку в АТ “Ощадбанк” на
суму, що не перевищує  200 000,00 грн.(двісті тисяч гривень 00 копійок).
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Уповноважити Голову Правління на підписання договорів про відкриття депозитного
рахунку на умовах визначеними рішенням Правління.

Кількість голосів присутніх на зборах співвласників: “за”– 10 ; “проти”–4.
Кількість голосів співвласників за письмовим опитуванням:“за”–320; “проти”–60.
Рішення прийнято («за» 330 голосів, потрібно не менше 329).

12. По дванадцятому питанню.
Виступив голова Зборів Свєтлов В.Л. із пропозицією до всіх присутніх обрати до

складу Правління співвласника Кулієва Е.Е., власник кв.73,буд.2к, вул. Пушкінська, м.Буча,
за заявою балотуватися до складу Правління.

В и р і ш и л и: Обрати до складу Правління Об’єднання Кулієва Е.Е., власник
кв.73,буд.2к, вул. Пушкінська, м.Буча.

Кількість голосів присутніх на зборах співвласників: “за”– 10 ; “проти”–2.
Кількість голосів співвласників за письмовим опитуванням:“за”–354; “проти”–27.
Рішення прийнято («за» 364 голоси, потрібно не менше 248).

13. По тринадцятому питанню.
Виступив голова Зборів Свєтлов В.Л. із пропозицією до всіх присутніх обрати до

складу Правління співвласника Краснощока В.Є., власника кв.102, буд.2к, вул.
Пушкінська, м.Буча, за заявою балотуватися до складу Правління.

В и р і ш и л и: Обрати до складу Правління Об’єднання Краснощока В.Є., власник
кв.102, буд.2к, вул. Пушкінська, м.Буча.

Кількість голосів присутніх на зборах співвласників: “за”– 10 ; “проти”–2.
Кількість голосів співвласників за письмовим опитуванням:“за”–336; “проти”–46.
Рішення прийнято («за» 346 голосів, потрібно не менше 248).

14. По чотирнадцятому питанню.
Виступив голова Зборів Свєтлов В.Л. із пропозицією до всіх присутніх обрати до

складу Правління представника власника кв.15, буд.10 г, вул. Гоголя, м.Буча, за заявою
балотуватися до складу Правління.

В и р і ш и л и: Обрати до складу Правління Об’єднання Волинець О.Ю., представник
власника кв.15, буд.10 г, вул. Гоголя, м.Буча.

Кількість голосів присутніх на зборах співвласників: “за”– 2 ; “проти”–9.
Кількість голосів співвласників за письмовим опитуванням:“за”–255; “проти”–127.
Рішення прийнято («за» 257 голосів, потрібно не менше 248).

Голова Загальних зборів  ___________  Свєтлов В.Л.
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