
ПРОТОКОЛ № 2
ЗБОРІВ ПРАВЛІННЯ ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ
“ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС “РІЧ ТАУН 2”

від 02.04.2021 року
Присутні:Стасюк О.О.

Орлова Ж.
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:Божко С.С.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Обрання голови та секретаря зборів.
2.Вирішення питання щодо внесення змін до порядку денного

Загальних зборів   ОСББ “ЖК “РІЧ ТАУН 2”, які відбудуться 17.04.2021 р.
3.Вирішення питання щодо планування ремонтних та поточних робіт

у 2021 році.
4.Вирішення питання щодо зміни умов договору з ФОП СПЕХІНА

ТЕТЯНА ЯКІВНА.
5.Вирішення питання щодо реалізації проекту "Благоустрій "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 О.О. із пропозицією внести зміни щодо питань
порядку денного на Загальні збори ОСББ “ЖК “РІЧ ТАУН 2” (далі -
Об'єднання), які відбудуться 17.04.2021 року та запропонувала наступний
порядок денний:

1.Обрання голови  Загальних зборів.
2.Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську

діяльність ОСББ за 2020 рік.
3.Затвердження звіту Ревізійної комісії про перевірку

фінансово-господарської діяльності ОСББ за 2020 рік.



4.Переобрання/обрання складу членів Правління.
5.Переобрання/обрання складу членів Ревізійної комісії.
6.Затвердження Кошторису Об'єднання на 2021р.
7.Вирішення питання про надання згоди на списання заборгованості

по внеску “Утримання будинку та прибудинкової території” співвласнику
Баклан.В.В., адреса: м.Буча, вул. Пушкінська, буд.2л, кв.94.

8.Вирішення питання щодо заходів запобігання затоплень в
будинках.

9.Вирішення питання щодо уповноваження Правління визначати та
погоджувати умови договорів щодо реалізації проекту "Благоустрій ЖК
“РІЧ ТАУН 2 ", у тому числі умов договорів для спільної участі в реалізації
проекту  між ОСББ “ЖК “РІЧ ТАУН 2” та ОСББ “ЖК “Річ Таун”.

10.Внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту
Об'єднання.

11.Вирішення питання щодо відкриття депозитного рахунку
Об'єднання в АТ “Ощадбанк”.

12-15.Інші питання
Запропонувала внести зміни до Статуту Об'єднання та доповіла про

внесення змін в наступних пунктах: 3.11.,3.14.,4.4.,4.5.
Запропонувала розглянути питання на Загальних зборах щодо

відкриття депозитного рахунку в АТ "Ощадбанк".

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  Загальних зборів.
2.Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську

діяльність ОСББ за 2020 рік.
3.Затвердження звіту Ревізійної комісії про перевірку

фінансово-господарської діяльності ОСББ за 2020 рік.
4.Переобрання/обрання складу членів Правління.
5.Переобрання/обрання складу членів Ревізійної комісії.
6.Затвердження Кошторису Об'єднання на 2021р.
7.Вирішення питання про надання згоди на списання заборгованості

по внеску “Утримання будинку та прибудинкової території” співвласнику
Баклан.В.В., адреса: м.Буча, вул. Пушкінська, буд.2л, кв.94.

8.Вирішення питання щодо заходів запобігання затоплень в
будинках.

9.Вирішення питання щодо уповноваження Правління визначати та
погоджувати умови договорів щодо реалізації проекту "Благоустрій ЖК
“РІЧ ТАУН 2 ", у тому числі умов договорів для спільної участі в реалізації
проекту  між ОСББ “ЖК “РІЧ ТАУН 2” та ОСББ “ЖК “Річ Таун”.

10.Внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту
Об'єднання.

11.Вирішення питання щодо відкриття депозитного рахунку
Об'єднання в АТ “Ощадбанк”.

12-15.Інші питання.



Рішення прийнято: "за" - 9    голосів

3.Слухали: Стасюк О.О. із пропозицією провести у 2021 році
ремонтні роботи та оголосила список робіт. Надала інформацію щодо умов
договорів кп від виконавців по якості та  вартості робіт.

Запропонувала обрати ФОП Гришин для проведення ремонтних
робіт.

В И Р І Ш И Л И: Провести у 2021 році ремонтні роботи. Обрати
ФОП Гришин для виконавця ремонтних робіт.

Рішення прийнято: "за"- 9   голосів

4.Слухали: Стасюк О.О. щодо зміни умов договору по прибиранню
місць загального користування та прибудинкової території від ФОП
СПЕХІНА ТЕТЯНА ЯКІВНА (далі ФОП СПІХІНА) з 01.05.2021 р., згідно
листа вх.№29 від 30.03.21р. щодо збільшення вартості послуги з 53 500,00
грн. (за договором № 01-010329 від 01.03.2020 р. послуги по прибиранню
місць загального користування та прибудинкової території) до 59 500,00
грн на місяць. Запропонувала, з метою недопущення скорочення послуг
постачальником ФОП СПЕХІНА по прибиранню місць загального
користування та прибудинкової території, запланувати у проекті
Кошториса Об'єднання на 2021 рік вартість послуги по прибиранню місць
загального користування та прибудинкової території у розмірі 59 500,00
грн.  на місяць.

Запропонувала у разі прийняття рішення щодо затвердження
Кошториса Об'єднання на 2021 рік погодити умови договору по
прибиранню місць загального користування та прибудинкової території
планувати від ФОП СПЕХІНА з 01.05.2021 р. вартість послуги у розмірі
59 500,00 грн.  на місяць.

Поінформувала про те, що згідно Статуту Об'єднання Правління
може укладати договір на суму, що не перевищує 200 000,00 грн., тому
запропонувала укласти з ФОП Спехіна Тетяна Яківна договір про надання
послуг по прибиранню прибиранню прибудинкової території та місць
загального користування”  на три місяці з умовою пролонгації договору.

Запропонувала 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:

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

-у разі прийняття Кошторису Об'єднання на 2021 рік розірвати з
01.05.2021р. 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 ЯКІВНА з 01.05.2021 року

договір про надання послуг по прибиранню місць загального користування
та прибудинкової території вартістю у 59 500,00 грн. (п’ятдесят дев’ять
тисячі п’ятсот гривень 00 копійок) на місяць без ПДВ.

Рішення прийнято: "за" - 9     голосів

5.Слухали: Стасюк О.О. про обрання виконавця для проведення
робіт щодо реалізації  проекту "Благоустрій "ЖК РІЧ ТАУН 2".

Чорний А.А. представив комерційні пропозиції від підрядників для
проведення робіт щодо реалізації проекту "Благоустрій "ЖК РІЧ ТАУН 2",
та запропонував обрати для проведення робіт:

- ТОВ "АРИМКОМ-УКРАЇНА" (проведення робіт по
встановленню огородження:паркан, хвіртки, ворота);

- ТОВ “ТАНДЕМ ПТД” ( проведення електромонтажних робіт).

В и р і ш и л и: З метою реалізації проекту “ Благоустрій ЖК “РІЧ ТАУН
2” Стасюк О.О. укласти договори з ТОВ "АРИМКОМ-УКРАЇНА"
(проведення робіт по встановленню огородження:паркан, хвіртки, ворота)
та  з ТОВ “ТАНДЕМ ПТД” ( проведення електромонтажних робіт).

Рішення прийнято: "за" - 8    голосів


