
ПРОТОКОЛ № 14  
ЗБОРІВ ПРАВЛІННЯ  

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

 
від 04.08.2020 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. 

 члени Ревізійної комісії: 
Стефутина К.М. 
Сидоренко С.І. 
Задорожний С.М.  

 
Голова зборів: Чорний А.А. 
Секретар зборів:Орлова Ж.І. 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1.Обрання голови та секретаря Зборів Правління. 
2.Вирішити питання щодо затвердження плану проведення ремонтних робіт в         

ЖК «РІЧ ТАУН 2». 
3.Вирішення питання щодо використання коштів для проведення робіт в ЖК          

РІЧ ТАУН 2» щодо утримання будинків та прибудинкової території  у 2020 році. 
4.Вирішення питання щодо проведення робіт «Поновлення знаків дорожньої        

розмітки: паркомісця, стрілки поворотні, пішохідні переходи, розділення полос руху»         
на прибудинковій території ЖК «РІЧ ТАУН 2». 

5.Вирішення питання щодо проведення робіт «Поновлення знаків дорожньої        
розмітки: квадратні зони» на прибудинковій території ЖК «РІЧ ТАУН 2». 
  

1.Слухали: Орлову Ж.І., яка запропонувала обрати головою Зборів Чорного         
А.А. та секретарем Орлову Ж.І.  
В и р і ш и л и: обрати головою Зборів Чорного А.А. та секретарем Орлову Ж.І. 
 

Рішення прийнято: “за” - 10 голосів. 
 

2.Слухали: Орлову Ж.І. яка доповіла про необхідність проведення робіт в          
будинках та на території ЖК «РІЧ ТАУН 2» та запропонувала затвердити план            



проведення ремонтних робіт в ЖК «РІЧ ТАУН 2» в категорії «Обслуговування в            
належному стані» та провести ремонтні роботи до 01.12.2020 року: 

-ремонтні роботи на дахах будинків; 
-фарбування перил на ганках будинків; 
-фарбування зовнішніх газових мереж біля будинків; 
-почистити відливи та навіси над ганками будинків; 
-ремонт та обслуговування вхідних дверей та системи контролю доступу-СКД         

(домофонів) в будинках; 
-ремонтні роботи та обслуговування системи автоматичного поливу газону на         

прибудинковій території. 
 

Вирішили. Затвердити план проведення ремонтних робіт в ЖК «РІЧ ТАУН 2» в            
категорії «Обслуговування в належному стані» та провести ремонтні роботи до          
01.12.2020 року: 

-ремонтні роботи на дахах будинків, 
-фарбування перил на ганках будинків; 
-фарбування зовнішніх газових мереж біля будинків; 
-ремонтні роботи на ганках будинків; 
-ремонт та обслуговування вхідних дверей, доводчиків та системи контролю         

доступу- СКД( домофонів) в будинках; 
-почистити відливи та навіси над ганками будинків;
-ремонтні роботи та обслуговування системи автоматичного поливу газону на         

прибудинковій території. 
 
Рішення прийнято: “за” - 10 голосів. 

 
3.Слухали: Орлову Ж.І., доповіла про зібрані кошти та витрати по статтям           

кошторису, ремонтного та резервного фондів станом на 01.08.2020 р., та          
запропонувала у 2020 році використати кошти для проведення ремонтних робіт, які           
відносяться до категорії «Обслуговування в належному стані» в ЖК «РІЧ ТАУН 2», а             
саме:  

-ремонтні роботи на дахах будинків, 
-фарбування перил на ганках будинків; 
-фарбування зовнішніх газових мереж біля будинків; 
-ремонтні роботи на ганках будинків; 
-ремонт та обслуговування вхідних дверей, доводчиків та системи контролю         

доступу- СКД( домофонів) в будинках; 
-почистити відливи та навіси над ганками будинків; 
-ремонтні роботи та обслуговування системи автоматичного поливу газону на         

прибудинковій території,  
необхідно визначити - за рахунок яких коштів провести у 2020 році або за             

рахунок економії зібраних коштів за статтями витрат кошторису «Організаційні         
витрати», «Прибирання і вивезення снігу», коштів «Резервного фонду» та/або         
«Ремонтного фонду». 

Член ревізійної комісії Сидоренко С.І запропонувала використати зекономлені        
зібрані кошти зі статті кошторису «Організаційні витрати» для проведення ремонтних          
робіт «Обслуговування  в належному стані» в ЖК «РІЧ  ТАУН 2» до 01.12.2020 року. 



Стефутіна К.М. для проведення ремонтних робіт та «Обслуговування в         
належному стані» в ЖК «РІЧ ТАУН 2» до 01.12.2020 року запропонувала використати            
кошти із ремонтного фонду. 

 
Вирішили: Орлові Ж.І. у 2020 році за рахунок коштів «Ремонтного фонду»           

провести ремонтні роботи, які відносяться до категорії «Обслуговування в належному          
стані», а саме:  

-ремонтні роботи на дахах будинків, 
-фарбування перил на ганках будинків; 
-фарбування зовнішніх газових мереж біля будинків; 
-ремонтні роботи на ганках будинків; 
-ремонт та обслуговування вхідних дверей, доводчиків та системи контролю         

доступу- СКД( домофонів) в будинках; 
-почистити відливи та навіси над ганками будинків; 
-ремонтні роботи та обслуговування системи автоматичного поливу газону на         

прибудинковій території  «ЖК РІЧ ТАУН 2  
 

Рішення прийнято: “за” - 9 голосів 
 

4.Слухали: Стасюк ОО. з пропозицією провести роботи «Поновлення знаків         
дорожньої розмітки: паркомісця, стрілки поворотні, пішохідні переходи, розділення        
полос руху» на прибудинковій території ЖК «РІЧ ТАУН 2» у 2020 році та представила              
розрахунок кошторису від трьох підрядних організацій: 

-ФОП Лимаренко запропонував вартість проведення робіт у ручний спосіб         
становить 24543,00 грн.(двадцять чотири тисячі п’ятсот сорок три гривні 00 копійок); 

-ФОП «Яковлева Світлана Миколаївна» запропонувала проведення робіт з        
матеріалами та спеціалізованим обладнанням з двома виїздами вартістю 32560,00 грн.          
(тридцять дві тисячі п’ятсот шістдесят гривень 00 копійок); 

-ТОВ «ДОР ВЕКТОР» за допомогою спеціалізованого обладнання вартість        
проведення робіт із матеріалами складає 39746,00 грн. (тридцять дев’ять тисяч сімсот           
сорок шість гривень 00 копійок). 

Запропонувала використати кошти для проведення робіт із ремонтного фонду. 
Чорний А.А. запропонував провести роботи «Поновлення дорожньої розмітки»        

спеціалізованим обладнанням. 
Стефутіна К.М. запропонувала запланувати проведення робіт на 2021 рік та          

питання включити на Загальні збори. 
 

Вирішили. Орловій Ж.І. укласти договір з ФОП «Яковлева Світлана         
Миколаївна» та до 01.12.2020 року провести роботи «Поновлення дорожньої розмітки:          
паркомісця, стрілки поворотні, пішохідні переходи, розділення полос руху» на         
прибудинковій території ЖК «РІЧ ТАУН 2» та використати кошти для проведення           
робіт із ремонтного фонду у розмірі 32560,00 грн. (тридцять дві тисячі п’ятсот            
шістдесят гривень 00 копійок). 

  
Рішення прийнято: “за” - 8 голосів 

 
5.Слухали: Стасюк ОО. з пропозицією провести роботи «Поновлення знаків         



дорожньої розмітки: квадратні зони» на прибудинковій території ЖК «РІЧ ТАУН 2» у            
кількості 8 шт.( вісім квадратних зон) на прибудинковій території ЖК «РІЧ ТАУН 2» у              
2020 році  та представила розрахунок кошторису від трьох підрядних організацій: 

-ФОП Лимаренко запропонував вартість проведення робіт у ручний спосіб         
становить 27 200,00 (двадцять сім тисяч двісті гривень 00 копійок); 

-ФОП «Яковлева Світлана Миколаївна» запропонувала проведення робіт з        
матеріалами та спеціалізованим обладнанням з двома виїздами вартістю 32340,00 грн.          
( тридцять дві тисячі триста сорок гривень 00 копійок); 

-ТОВ «ДОР ВЕКТОР» за допомогою спеціалізованого обладнання вартість        
проведення робіт із матеріалами складає 39746,00 грн. (тридцять дев’ять тисяч сімсот           
сорок шість гривень 00 копійок). 

Запропонувала використати кошти для проведення робіт із ремонтного фонду. 
Чорний А.А. запропонував провести роботи «Поновлення дорожньої розмітки»        

спеціалізованим обладнанням. 
Карпенко Т.Й. та Бєлаш М.Г. запропонували не проводити роботи «Поновлення          

дорожньої розмітки та дорожніх знаків» у 2020 році , а дане питання включити до              
порядку денного  на Чергові Загальні збори ОСББ. 

 
Вирішили. Орловій Ж.І. укласти договір з ФОП «Яковлева Світлана         

Миколаївна» та до 01.12.2020 року провести роботи «Поновлення дорожньої розмітки:          
червоні квадрати» 8 (вісім) квадратних зон на прибудинковій території ЖК «РІЧ           
ТАУН 2» та використати кошти для проведення робіт із ремонтного фонду у розмірі             
32340,00 грн. (тридцять дві тисячі триста сорок гривень 00 копійок). 

 
 

Рішення прийнято: “за” - 7 голосів 
 
 
 
 
 


