
ПРОТОКОЛ №  03  
ЗБОРІВ ПРАВЛІННЯ  

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

 
від 17.02.2020 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 обрання постачальника послуги “Вивіз твердих        

побутових відходів”   для “ОСББ  “ЖК  РІЧ ТАУН 2”. 
 
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 ЖІ., яка доповіла про те, що за підсумками аналізу           
витрат за 2019 р. за послугу “Вивіз твердих побутових відходів” ОСББ має            
перевитрати через збільшення вартості послуги з 01.04.2019р. постачальником        
ФОП “Зеленюк Світлана Станіславівна”. При цьому вартість за дану послугу для           
ОСББ була найвигіднішою.  

Повідомила про те, що ФОП “Зеленюк Світлана Станіславівна” з 01.03.2020          
року вартість послуги за вивіз 1 м3 твердих побутових відходів збільшить до            
125,00 грн ( сто двадцять п'ять гривень 00 копійок), що в 2020 році подвоїть              



перевитрати за дану послугу. 
Запропонувала розглянути питання щодо зміни постачальника послуги, на        

більш вигідних умовах для ОСББ, з метою економії витрат за послугу “Вивіз            
твердих побутових відходів”.  

Доповіла щодо комерційних пропозицій від постачальників послуги “Вивіз        
твердих побутових відходів”(ТПВ): ФОП “Крамар” пропонує вартість послуги за         
вивіз 1 м3 твердих побутових відходів 135,00 грн.(сто тридцять п'ять гривень 00            
копійок); ТОВ “Екосервіс груп” пропонує вартість послуги за вивіз 1 м3 твердих            
побутових відходів 105,00 грн. ( сто п'ять гривень 00 копійок) і оренда контейнерів             
безкоштовно.  
 

2. В и р і ш и л и: 1.Орловій Ж.І., з метою економії витрат ОСББ з                 
19.03.2020 року припинити отримання послуги по вивозу твердих побутових         
відходів (ТПВ) від ФОП Зеленюк Світлана Станіславівна” (Договір № 29/12/2014          
від 29.12.2014 р.) та повідомити постачальника про те, що останнім днем           
отримання послуги вважати 17.03.2020 р. 

2.Погодити умови договору  від постачальника ТОВ “Екосервіс груп.” 
3.Голові правління Орловій Ж.І. укласти договір з постачальником послуги         

“Вивіз твердих побутових відходів”  ТОВ  “ Екосервіс груп”. 
 
Рішення прийнято:  “за” -8 голосів 

 


