
ПРОТОКОЛ № 1
ЗБОРІВ ПРАВЛІННЯ ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ
“ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС “РІЧ ТАУН 2”

від 24.02.2021 року

Присутні:
Стасюк О.О.
Орлова Ж.І.
Івченко А.В.
Чорний А. А.
Божко С.С.
Селімов Р.М.
Нікітін О.С.
Свєтлов В.Л.
Бєлаш М.Г.

Голова зборів: Стасюк О.О.
Секретар зборів:Чорний А. А.

Слухали: Стасюк О.О., яка запропонувала наступний порядок денний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Обрання голови та секретаря Зборів.
2.Вирішення питання щодо проведення Загальних зборів ОСББ

“ЖК “РІЧ ТАУН 2”.
3.Вирішення питання за зверненням співвласника щодо “Правил

проживання  ОСББ “ЖК “РІЧ ТАУН 2”.
4.Вирішення питання щодо умов укладання договорів.
5.Вирішення питання щодо рекомендацій ГУ Держпраці у Київській

області за результатами перевірки ОСББ “ЖК “РІЧ ТАУН 2”.
6.Вирішення питання щодо реалізації проекту “Благоустрій “ЖК “РІЧ

ТАУН 2”
7.Вирішення  питання щодо планування ремонтних робіт на 2021 р.
8.Вирішення питання щодо обслуговування бухгалтерської програми 1с

ОСББ “ЖК “РІЧ ТАУН 2”.

1. Слухали: Стасюк О.О., яка запропонувала обрати головою зборів
Стасюк О.О. та секретарем  Чорного А. А.

В и р і ш и л и: обрати головою Зборів Стасюк О.О. та секретарем
Чорного А.А.

Рішення прийнято: "за" - 9 голосів
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2.Слухали: Стасюк О.О. із пропозицією провести 17.04.2021 року
Загальні збори ОСББ “ЖК“РІЧ ТАУН 2” (далі - Об'єднання) з наступним
порядком денним:

1.Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2.Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Об'єднання за

2020 рік.
3.Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності

Об'єднання за 2020 рік.
4.Переобрати/обрати склад членів Правління.
5.Переобрати/обрати склад членів Ревізійної комісії.
6.Затвердити Кошторис Об’єднання на 2021р.
7.Вирішення питання щодо перерозподілу/використання коштів по

внескам Об'єднання.
8.Укласти колективний договір щодо вивезення сміття.
9.Вирішення питання щодо скасування боргу за заявою співвласника.
10.Вирішення питання щодо заходів запобігання затоплень в будинках.
11.Інше питання.
12.Інше питання.
Запропонувала провести організаційні заходи щодо проведення Загальних

зборів, підготувати Проект Кошторису Об'єднання на 2021р.

В И Р І Ш И Л И: Провести 17.04.2021 року Загальні збори ОСББ “ЖК
“РІЧ ТАУН 2”, за адресою: м. Буча, вул. Пушкінська, 61 в (Бучанський будинок
культури, актова зала), о 10:00 годині - початок реєстрації, о 10:30 годині -
початок зборів,

з наступним порядком денним:
1.Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2.Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ОСББ "ЖК "РІЧ

ТАУН 2" за 2020 рік.
3.Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності

ОСББ за 2020 рік.
4.Переобрати/обрати склад членів Правління.
5.Переобрати/обрати склад членів Ревізійної комісії.
6.Затвердити Кошторис Об’єднання на 2021р.
7.Вирішення питання щодо перерозподілу/використання коштів по

внескам Об'єднання.
8.Укласти колективний договір щодо вивезення сміття.
9.Вирішення питання щодо скасування боргу за заявою співвласника.
10.Вирішення питання щодо заходів запобігання затоплень в будинках.
11.Інші питання.
12.Інші питання.

Провести організаційні заходи щодо проведення Загальних зборів.
Правлінню підготувати звіт про фінансово-господарську діяльність за

2020 рік та Проект Кошторису Об'єднання на 2021 рік.
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Рішення прийнято: "за" - 9 голосів

3.Слухали: Стасюк О.О. щодо звернення співвласника (вх. №12 від
18.02.2021р.) щодо дотримання співвласниками, мешканцями Правил
проживання ОСББ “ЖК “РІЧ ТАУН 2” (Далі -Правила), підписання
співвласниками та мешканцями ЖК “РІЧ ТАУН 2” в журналі щодо
ознайомлення з Правилами; створення бази даних співвласників ЖК “РІЧ
ТАУН 2”, гостей співвласників/мешканців, створення бази даних транспортних
засобів співвласників та мешканців.

Пояснила про те, що:
-на підставі права власності на приміщення база даних співвласників

ОСББ “ЖК “РІЧ ТАУН 2” створена та ведеться з 2014 року;
- база даних регулярно оновлюється на підставі свідоцтва про право

власності на приміщення, а за згодою співвласники надають контактні номери
телефонів, електронна пошта;

- за згодою співвласників Голові правління надається інформація про
проживання в квартирі орендарів/ родичів співвласників та їх конт.номери
телефонів.

Запропонувала:
1.З метою швидкого реагування з боку Правління та Голови Правління

під час виникнення/виявлення аварійних ситуацій, ведення господарської
діяльності, благоустрою в ЖК “РІЧ ТАУН 2”, продовжити роботу по
оновленню бази даних власників та співвласників згідно чинного законодавства
та на підставі володіння інформації про права власності приміщень в ЖК “РІЧ
ТАУН 2”,  а саме:

-отримання контактних телефонних номерів власників, співвлісника,
орендарів житлових/ нежитлових  приміщень  за їх згодою;

-отримання даних щодо марки, державного номера транспортного засобу
власників, співвласників, орендарів житлових/нежитлових приміщень за їх
згодою (мається на увазі- транспортні засоби, які паркують на прибудинковій
території ОСББ).

2.З метою дотримання Правил проживання в ОСББ та добросусідства між
співвласниками:

- розмістити на дошках оголошень в будинках ЖК “ РІЧ ТАУН 2”
друковану версію Правил проживання Об’єднання;

-ознайомлення з Правилами проживання ОСББ за згодою власників,
співвласників, орендарів житлових/нежитлових приміщень під підпис в окремо
заведеному журнаді в офісі ОСББ.

В и р і ш и л и: 1.З метою швидкого реагування з боку Правління та
Голови Правління під час виникнення/виявлення аварійних ситуацій, ведення
господарської діяльності, благоустрою в ЖК “РІЧ ТАУН 2”, продовжити роботу
по оновленню бази даних власників/співвласників згідно чинного
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законодавства та на підставі володіння інформації про права власності на
приміщення в ЖК “РІЧ ТАУН 2”, а саме:

-отримання конт тел номеру власників, співвлісника, орендарів житлових/
нежитлових приміщень приміщень  за їх згодою;

-отримання даних щодо марки, державного номера транспортного засобу
власників, співвласників, орендарів житлових/ нежитлових приміщень за їх
згодою;

В Лист для голосування на найближчих Загальних Зборах Власників ЖК
РІЧ ТАУН 2 додати графу, в якій кожний Власник може добровільно вписати
дані, які необхідні для наповнення реєстру бази  даних власників/співвласників.

Проводити актуалізацію даних реєстру при проведенні чергових
Загальних Зборів.

Доступ до інформації зазначеній в реєстрі буде регулюватися відповідно
до чинного  Законодавства України

2.З метою дотримання Правил проживання в ОСББ та добросусідства між
співвласниками:

- розмістити на дошках оголошень в будинках ЖК “РІЧ ТАУН 2”
друковану версію Правил проживання ОСББ;

-ознайомлення з Правилами проживання ОСББ за згодою власників,
співвласників, орендарів житлових/нежитлових приміщень під підпис в окремо
заведеному журнаді в офісі ОСББ.

Рішення прийнято: "за" - 8 голосів

4.Слухали: Стасюк О.О., яка наголосила про те що згідно Статуту
Об'єднання Правління може укладати договір на суму, що не перевищує 200
000,00 грн.,

з ФОП Спехіна Тетяна Яківна укладено договір №01-010320 від
01.03.2020 року про надання послуг по прибиранню прибиранню прибудинкової
території та місць загального користування” сума договору складає 53 500,00
грн. (п’ятдесят три тисячі п’ятсот гривень 00 коп.) у місяць без ПДВ, договір
укладений на три місяці з умовами пролонгації.

Запропонувала з 01.04.2021 р. укласти з ФОП СПЕХІНА ТЕТЯНА
ЯКІВНА новий договір про надання послуг по прибиранню місць загального
користування та прибудинкової території, сума договору складає 53 500,00 грн.
(п’ятдесят три тисячі п’ятсот гривень 00 коп.) у місяць без ПДВ, включити в
умови договору у розділ про строки дії договору такий пункт: “Продовження
дії договору можливе шляхом підписання відповідної додаткової угоди”.

В и р і ш и л и: Стасюк О.О. продовжити співпрацю з ФОП СПЕХІНА
ТЕТЯНА ЯКІВНА у 2021році, а саме:

- розірвати з 01.04.2021р. з ФОП СПЕХІНА ТЕТЯНА ЯКІВНА договір №
01-010320 від 01.03.2020 р., про надання послуг по прибиранню прибиранню
прибудинкової території та місць загального користування;

- укласти з ФОП СПЕХІНА ТЕТЯНА ЯКІВНІ з 01.04.2021 року договір
про надання послуг по прибиранню місць загального користування та
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прибудинкової території, вартість суми договора складає 53 500,00 грн.
(п’ятдесят три тисячі п’ятсот гривень 00 коп.) у місяць без ПДВ.

Включити в умови договору у розділ про строки дії договору пункт:
“Продовження дії договору можливе шляхом підписання відповідної додаткової
угоди”.

Рішення прийнято: "за"- 9 голосів.

5.Слухали: Стасюк О.О. яка проінформувала про результати перевірки
ГУ Держпраці у Київській обл., з наступними рекомендаціями:

-отримати ОСББ декларацію про виконання робіт підвищеної небезпеки
та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки (ліфтів) в будинках ЖК “РІЧ ТАУН 2” ;

- укласти колективний договір між Об'єднанням та АТ “Київоблгаз” на
обслуговування зовнішніх газових мереж низького тиску біля будинків ЖК “
РІЧ ТАУН 2”.

Прояснила про те, що згідно закону Про ОСББ - ОСББ “ЖК “РІЧ ТАУН
2” не є суб'єктом господарювання і не має отримувати дозвіл на експлуатацію
ліфті, також, чинним законом не врегульовано питання щодо передачі
зовнішніх газових мереж низького тиску на баланс ОСББ з метою укладання
договору на обслуговування зовнішніх газових мереж низького тиску біля
будинків ЖК “ РІЧ ТАУН 2”, та АТ“Київоблгаз”, тому ОСББ не має юридичних
підстав для підписання акту розмежування між АТ“Київоблгаз” та ОСББ "ЖК
"РІЧ ТАУН 2".

В И Р І Ш И Л И: ОСББ не має законних підстав на отримання дозволу
на експлуатацію ліфтів, згідно закону Про ОСББ - ОСББ “ ЖК “РІЧ ТАУН 2”
не є суб'єктом господарювання.

Законом не врегульовано питання щодо передачі від АТ“Київоблгаз”
зовнішніх газових мереж низького тиску на баланс ОСББ, з метою укладання
договору на обслуговування зовнішніх газових мереж низького тиску біля
будинків ЖК “ РІЧ ТАУН 2” та АТ“Київоблгаз”, тому ОСББ не має юридичних
підстав для підписання акту розмежування.

Рішення прийнято: "за"-9 голосів.

6.Слухали: Стасюк О.О. щодо планування ремонтних робіт у 2021 р.
Запропонувала, з метою планування та складання кошторису ремонтних робіт в
ЖК “РІЧ ТАУН 2”, провести візуальний огляд прибудинкової території та
будинків (далі -візуальний огляд) за участю кваліфікованих спеціалістів ФОП
Гришин Андрій Вікторович, з яким ОСББ співпрацює декілька років.

Вартість проведення робіт щодо візуального огляду примикання
цокольного поверху та вимощення в будинках, з метою отримання переліку
ремонтних робіт та складання кошторису робіт від ФОП Гришин Андрій
Вікторович складає 3000,00 грн. (три тисячі грн.00 копійок).

Селімов Р.М. запропонував, після візуального огляду щодо проведення
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ремонтних робіт та надання кошторису від ФОП Гришин Андрій Вікторович,
розглянути комерційні пропозиції від інших підрядників щодо проведення
ремонтних робіт в будинках та прибудинковій території в ЖК “РІЧ ТАУН 2”.

В и р і ш и л и: З метою планування ремонтних робіт в ЖК “РІЧ ТАУН 2”
у 2021 р. та складання кошторису ремонтних робіт, провести візуальний огляд
прибудинкової території та будинків ЖК “РІЧ ТАУН 2” за участю
кваліфікованих спеціалістів ФОП Гришин Андрій Вікторович.

Провести ФОП Гришин Андрій Андрійович роботи щодо візуального
огляду примикання цокольного поверху та вимощення в будинках, з метою
складання кошторису та детального опису переліку робіт. Використати кошти у
розмірі 3000,00 грн.(три тисячі грн.00 копійок) з ремонтного фонду на
проведення робіт візуального огляду.

Отримати комерційні пропозиції від інших підрядників щодо проведення
ремонтних робіт в ЖК “РІЧ ТАУН 2”.

Рішення прийнято: " за" - 8 голосів.

7. Слухали: Чорного А.А., який поінформував, що на розгляд Правління
надійшли комерційні пропозиції від підрядних організацій для реалізації
проекту “Благоустрій ЖК “РІЧ ТАУН 2”(далі-Благоустрій)

Селімов Р.М. запропонував погодити попередні умови реалізації проекту з
ОСББ “ЖК "Річ Таун”, а також надіслати схему проекту до відповідних служб
для погодження.

Божко С.С. запропонував розпочати роботи по реалізації проекту
“Благоустрій ЖК “РІЧ ТАУН 2”.

Орлова Ж.І. запропонувала включити до порядку денного на Загальні
збори питання щодо реалізації Проекту  “Благоустрій ЖК “РІЧ ТАУН 2”.

В И Р І Ш И Л И: Відповідно до протоколу Загальних зборів від
14.03.2020 року ОСББ “ЖК “РІЧ ТАУН 2” вирішили затвердити проект
“Благоустрій ЖК “РІЧ ТАУН 2”, з метою закріплення меж та встановлення
огорожі та пропускних пунктів для забезпечення безпеки майна власників
житлових/нежитлових приміщень та нежитлових приміщень комерційного
використання.

Загальними зборами (Протокол 1 від 14.03.2020 року) прийнято
рішення: створити фонд “Благоустрій ЖК “РІЧ ТАУН 2” для реалізації
вказаного вище проекту.

Станом на сьогоднішній день до ОСББ “ЖК “РІЧ ТАУН 2” надійшла
комерційна пропозиція від підрядних організацій щодо реалізації вказаного
вище проекту загальна вартість не перевищує загальну вартість для реалізації
проекту відповідно до створеного фонду та отримана комерційна пропозиція
відповідає меті затвердженого проекту.

Також, станом на сьогоднішній день, сума коштів на рахунку
створеного фонду для реалізації проекту дає можливість розпочати реалізацію
проекту відповідно до рішення Загальних зборів викладеному в протоколі від

6



14.03.2020 року.
На підставі вищевикладеного, керуючись протоколом Загальних зборів

від 14.03.2020 року, правління ОСББ “ЖК “РІЧ ТАУН 2” вирішило розпочати
підготовчі роботи щодо реалізації проекту “Благоустрій ЖК “РІЧ ТАУН 2”
відповідно до мети затвердженого проекту.

Голові Правління ОСББ “ЖК “РІЧ ТАУН 2” надати повноваження на
підписання необхідних договорів та документів, які стосуються реалізації
проекту “Благоустрій ЖК “РІЧ ТАУН 2”.

Одночасно з початком реалізації проекту “Благоустрій ЖК “РІЧ ТАУН
2” схему розташування огорожі та шлагбаумів надіслати до відповідних служб
та погодити попередні умови з ОСББ “ЖК “Річ Таун” щодо подальшого його
утримання.

Рішення прийнято: "за" - 7 голосів

8.Слухали: Стасюк О.О., доповіла щодо умов обслуговування
бухгалтерської програми 1с для ОСББ та підвищення вартості послуги у двічі
більше на 2021 р.

Запропонував розглянути комерційні пропозиції для укладання договорів
по обслуговуванню бухгалтерської програми 1с для ОСББ “ЖК “ РІЧ ТАУН 2” ,
з метою отримання альтернативи вибору постачальника послуги, а також
економії витрат ОСББ.

Запропонувала укласти договір з ФОП Пилипенко Світлана
Володимирівна.

В И Р І Ш И Л И: Голові Правління Стасюк О.О., з метою альтернативи
вибору постачальника послуги з обслуговування програми 1с ОСББ ЖК “РІЧ
ТАУН 2”  укласти договір з  ФОП Пилипенко Світлана Володимирівна .

Рішення прийнято: "за"- 9 голосів
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