
ПРОТОКОЛ №  02  
ЗБОРІВ ПРАВЛІННЯ  

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

 
від 10.02.2020 року 

 
                    Присутні :   

Івченко А.В. 
Божко С.С. 

 Карпенко Т.Й. 
                                                                                                        Орлова Ж.І. 
                                 Селімов Р.М.  

                                Стасюк О.О. 
                                Нікітін О.С. 

                     Баклан Л.Р. 
  

  
Голова зборів:     Орлова Ж.І. 
Секретар зборів: Божко С.С. 

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

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1.Обрання голови та секретаря Зборів. 
2.Вирішення питання щодо пропозиції від ФОП “Спехіна Тетяна Яківна”         

змінити умови договору № 01 - 011119 від 01.11.2019 р., про надання послуг по              
прибиранню місць загального користування та договору № 02 -011119 від 01.11.2019           
р. про надання послуг по прибиранню прибудинкової території. 

 
1. Слухали: Орлову Ж.І., яка запропонувала обрати головою Зборів Орлову          

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

Рішення прийнято:  “за” - 8 голосів 
2.Слухали: Орлову Ж.І. яка доповіла про те, що через підвищення мінімальної             

заробітної плати та підвищення цін на матеріали ФОП “Спехіна Тетяна Яківна”           
(лист Вих. № 2801/1 від “28”січня 2020 р.) з 01.03.2020 р. заплановано збільшення             
вартості послуг за Договором № 01 - 011119 від 01.11.2019 р., про надання послуг              
по прибиранню місць загального користування та Договором № 02 -011119 від           
01.11.2019 р. про надання послуг по прибиранню прибудинкової території; а також,           
ФОП “Спехіна Тетяна Яківна” запропонувала розірвати Договір № 01 - 011119 від            



01.11.2019 р., про надання послуг по прибиранню місць загального користування та           
Договір № 02 -011119 від 01.11.2019 р. про надання послуг по прибиранню            
прибудинкової території та з 01.03.2020 року укласти єдиний договір про надання           
послуг “Прибирання місць загального користування та прибудинкової території”        
загальною вартістю 53 500,00 грн. (п’ятдесят три тисячі п’ятсот гривень 00 коп.) у             
місяць без ПДВ.  
  

В и р і ш и л и:Орловій Ж.І. продовжити співпрацю з ФОП “Спехіна Тетяна               
Яківна”.  

Розірвати з ФОП “Спехіна Тетяна Яківна” Договір № 01 - 011119 від            
01.11.2019 р., про надання послуг по прибиранню місць загального користування та           
Договір № 02 -011119 від 01.11.2019 р. про надання послуг по прибиранню            
прибудинкової території; 

Орловій Ж.І. 01.03.2020 року укласти договір про надання послуг         
“Прибирання місць загального користування та прибудинкової території” та        
погодити загальну вартість 53 500,00 грн. (п’ятдесят три тисячі п’ятсот гривень 00            
коп.) у місяць без ПДВ. 

  
Рішення прийнято:  “за” - 8 голосів 

 
 

 


