
ПРОТОКОЛ № 22
ЗБОРІВ ПРАВЛІННЯ ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ

БУДИНКІВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «РІЧ ТАУН 2»

від 15.12.2020 року

Присутні:   Чорний А. А.
Божко С.С.

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

Голова зборів: Стасюк О.О.
Секретар зборів:Божко С.С.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Обрання голови та секретаря Зборів.
2.Вирішення питання щодо проведення планового технічного огляду ліфтів.
3.Вирішення питання щодо обрання постачальників послуги з прибирання і

вивезення снігу (спецтехнікою), посипання частини прибудинкової території ЖК “РІЧ
ТАУН 2”.

1. Слухали: Стасюк О.О., яка запропонувала обрати головою Зборів Стасюк
О.О. та секретарем  Божко С.С.

В и р і ш и л и: обрати головою Зборів Стасюк О.О. та секретарем
Божко С.С.

Рішення прийнято: "за"- 9 голосів

2.Слухали: Стасюк ОО. щодо необхідності проведення планового технічного
огляду ліфтів, перевірка заземлюючих пристроїв, вимір опору ізоляції електропроводок
на ліфтах (далі - ТО ліфтів), згідно Постанові КМУ N 76 від 11.02.2016, ст.21 Закону
України "Про охорону праці" (2694-12) “Порядок проведення огляду, випробування та
експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки, що додається”

Запропонувала обрати підрядника для проведення ТО ліфтів: проведення огляду
ліфтів, перевірка заземлюючих пристроїв, вимір опору ізоляції електропроводок на
ліфтах від ТОВ “Експертно-діагностичний центр” вартість послуги 22680,00 грн., ДЦ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12


“КТЕЦ” вартість послуги 25800,00 грн., ПП «Укрпромліфтзвар» вартість послуги
14680,00 грн.

В и р і ш и л и: Стасюк О.О. укласти з ПП «Укрпромліфтзвар» договір на
проведення планового технічного огляду ліфтів, перевірки заземлюючих пристроїв,
вимір опору ізоляції електропроводок на ліфтах.

Рішення прийнято: "за"- 9 голосів

3.Слухали: Стасюк О.О. із пропозицію розглянути питання щодо обрання
постічальників послуги з прибирання і вивезення снігу, посипання частини
прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду (спецтехнікою).
Запропонувала укласти договори з ТОВ “УКР ЖИТЛО СЕРВІС” та ФОП ЗАЇЦЬ
ПАВЛО КОСТЯНТИНОВИЧ постачальників послуги з прибирання і вивезення снігу
спецтранспортом, посипання частини прибудинкової території, призначеної для
проходу та проїзду  за дла альтернативи вибору постачальників у 2021 році.

Проінформувала щодо вартості проведення робіт з прибирання і вивезення снігу
спецтехнікою: від 500,00 грн. до 1000,00 грн. за одну годину, в залежності від виду
робіт та кількості годин.

В и р і ш и л и: Голові Правління Стасюк О.О., з метою альтернативи вибору
постачальників послуг з прибирання і вивезення снігу, посипання частини
прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду(спецтехнікою) на
прибудинковій території ЖК “РІЧ ТАУН 2” у 2021 році, укласти з ТОВ “УКР ЖИТЛО
СЕРВІС” та ФОП ЗАЇЦЬ ПАВЛО КОСТЯНТИНОВИЧ договори з послуги з
прибирання і вивезення снігу (спецтехнікою) на прибудинковій території ЖК “РІЧ
ТАУН 2”.

Рішення прийнято: "за"- 9 голосів


