
ПРОТОКОЛ №  5  
ЗБОРІВ ПРАВЛІННЯ ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ  

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ  
«ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «РІЧ ТАУН 2» 

 
від 28.02.2020 року 

 
Присутні :  Орлова Ж.І. 

                               Селімов Р.М. 
                              Стасюк О.О. 
 Івченко А.В. 

                    Нікітін О.С. 
Божко С.С. 

                    Баклан Л.Р. 
                               Карпенко Т.Й. 
                                                                                 Голова зборів: Орлова Ж.І. 

Секретар зборів: Стасюк О.О. 
 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Обрання голови та секретаря Зборів Правління. 
2.Вирішення питання щодо обслуговування бухгалтерської програми 1c у        

2020-2021 рр. 
3.Вирішення питання щодо зміни умов Договору № 26/16 від 16.06.2016р. за           

послуги операційно-диспетчерського обслуговування об’єднаних диспетчерських     
систем  від ТОВ «Ком-Сис». 

1. Слухали: Орлову Ж.І., яка запропонувала обрати головою Зборів Орлову          
Ж.І. та секретарем    Стасюк О.О.  
 В и р і ш и л и: обрати головою Зборів Орлову Ж.І. та секретарем               
Стасюк О.О.  
   
 Рішення прийнято: “за” -  7 голосів 
 

2.Слухали: Орлову ЖІ., яка доповіла про те, що послугу         
«Інформаційно-технологічний супровід бухгалтерської програми 1с ОСББ “ЖК       
“РІЧ ТАУН 2” здійснює ФОП «Бізнес Арт» .В 2020 р. для продовження отримання             
послуги необхідно обрати вид оплати згідно тарифам: за один місяць вартість           
оплати становить 1170,00 грн., за три місяці 1710,00 грн., за шість місяців 3150,00             
грн., за 12 місяців -за період з лютого 2020 р. по лютий 2021р. вартість оплати               
становить 5700,00 (п'ять тисяч сімсот гривень 00 копійок).  

Божко С.С. запропонував, з метою економії витрат ОСББ, обрати вид оплати           
за  12 місяців. 

 



В и р і ш и л и: Орловій Ж.І., продовжити співпрацю з ФОП «Бізнес Арт» та з                  
метою економії витрат ОСББ здійснити оплату за ІТС (інформаційно-технологічний         
супровід) бухгалтерської програми 1с ОСББ «ЖК «РІЧ ТАУН 2» за 12 місяців- за             
2020 р.  у розмірі  5700,00 (п'ять тисяч сімсот гривень, 00 копійок).

 
 Рішення прийнято: “за” -  7 голосів 

 
3.Слухали: Орлову ЖІ., яка доповіла про те, що з 01.04.2020 року за послуги              

операційно-диспетчерського обслуговування об’єднаних диспетчерських систем     
ТОВ «Ком-Сис» змінює умови Договору № 26/16 від 16.06.2016р. – підвищує           
вартість оплати за послугу (інфо згідно документам) на місяць. Також, пояснила           
про те, що обслуговуюча компанія запропонувала змінити вартість оплати за          
послуги вперше за п’ять років співпраці с ОСББ у зв’язку із підвищення вартості             
за послуги мобільного зв’язку. 

Проінформувала, також про те, що ОСББ отримало комерційну пропозицію         
від ТОВ «САЛЮТСЕРВІС» щодо вартості послуги диспетчеризації – ОДООДС за          
один місяць становить 3600,00 грн. без поповнення мобільного рахунку. 

Стасюк О.О. запропонувала продовжити співпрацю з ТОВ «Ком-Сис». 
 
 2. В и р і ш и л и: Орловій Ж.І. продовжити співпрацю з ТОВ «КОМ -СИС»                 
та погодити   з  01.04.2020 р.   вартість оплати  
(інфо згідно документів) в місяць за послуги операційно-диспетчерського        
обслуговування об’єднаних диспетчерських систем від ТОВ «Ком-Сис» згідно        
Додатковій угоді від 01.04.2020р. до  Договору № 26/16 від 16.06.2016р.  
  

Рішення прийнято: “за” -  7 голосів 


