
Витяг з протоколу 

загальних  зборів об'єднання  співвласників багатоквартирного будинку "Чкалова-22" 
будинку №22   по вул. Чкалова,м. Шепетівка, Хмельницька область 

м. Шепетівка        08 листопада 2020року 

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку – 186 (сто вісімдесят шість) 
осіб . 
Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку 
5619,8м2 . 
Згідно  абзацу 3п.7 розділу ІІІ Статуту ОСББ "Чкалова-22" кількість співвласників, голоси 
яких враховуватимуться під час голосування 146 (сто сорок шість) осіб. 
 У зборах взяли участь особисто  та/або через представників співвласники в кількості 111 
осіб, яким належать квартири та/або  нежитлові приміщення багатоквартирного будинку 
загальною площею 4418,0м2 . 

Порядок денний 
Питання порядку денного: 2. Відкликання управителя приватне підприємство 
"Управлінська компанія "Управдом" за договором про надання послуг з управління 
багатоквартирним будинком по вул. Чкалова,22.. 
Пропозиція, яка ставиться на голосування по питанню порядку денного: 
- " Відкликати  Управителя ПП "Управлінська компанія "Управдом" за договором 
про надання послуг з управління багатоквартирним будинком по вул. Чкалова,22. 

Підсумки голосування: 
"за" – 111 (сто одинадцять ) співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових 

приміщень яких становить 4418,0м2 ; 
"проти" – 0(нуль ) співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових 

приміщень яких становить 0м2 ; 
"утримався" – 0(нуль) співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових 

приміщень яких становить 0 м2 . 
Рішення прийнято. 
 

Питання порядку денного: 3. Надання повноважень голові правління ОСББ "Чкалова-22" 
Палько Ніні Едвардівні на розірвання договору про надання послуг з управління 
багатоквартирним будинком по вул. Чкалова,22 з Управителем  ПП "Управлінська 
компанія "Управдом" з 01 грудня 2020року. 
Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: Надати 
повноваження голові правління ОСББ "Чкалова-22" Палько Ніні Едвардівні на розірвання 
договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком по вул. Чкалова, 
22 з Управителем  ПП "Управлінська компанія "Управдом" з 01 грудня 2020року" 

Підсумки голосування: 
"за" – 111 (сто одинадцять ) співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових 

приміщень яких становить 4418,0м2 ; 
"проти" – 0(нуль ) співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових 

приміщень яких становить 0м2 ; 
"утримався" – 0(нуль) співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових 

приміщень яких становить 0 м2 . 
Рішення прийнято. 

Голова зборів  Палько Н.Е. 
Секретар зборів Слісарчук Г.М.  

 
Згідно з оригіналом. 

Начальник ЖКГ                                                                                               Ю.Гудзик 

Костюк Н.В. 4-02-04 


