
ПРОТОКОЛ № 4
ЗБОРІВ ПРАВЛІННЯ ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ
“ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС “РІЧ ТАУН 2”

від 25.06.2021 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.
Кулієв Е.Е.
Краснощок В.Є.
Волинець О.Ю.

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 відкриття депозитного рахунку в АТ  "Ощадбанк".
3.Вирішення питання щодо визначення меж території щодо реалізації проекту

"Благоустрій ЖК "РІЧ ТАУН 2".
4.Вирішення питання щодо встановлення на СКДУ (замків) на хвіртках

майданчиків для сміття.
5.Вирішення питання щодо поетапної реалізації проекту "Благоустрій ЖК"РІЧ

ТАУН 2 ".
6.Вирішення питання щодо обрання кольору огородження (паркану) за

проектом "Благоустрій ЖК"РІЧ ТАУН 2 ".
7.Вирішення питання щодо обрання постачальника шлагбаумів задля

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” -  11 голосів



2.Слухали: Голову Правління Стасюк О.О. з пропозицією розмістити в АТ
"Ощадбанк" вільні кошти ОСББ "ЖК"РІЧ ТАУН 2" на депозитному рахунку
(строковий вклад, далі-Депозит) та обрати строковий вклад-Депозит "Мобільний" -
строк розміщення Депозиту становить 7 календарних днів з капіталізацією
процентів, нарахування процентів приєднуються до Депозиту, Депозит
пролонгується. У разі необхідності припинити дію Депозиту.

Селімов Р.М. запропонував    відкрити Депозит в АТ"Ощадбанк" на суму
200 000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). Запропонував уповноважити
Голову Правління Стасюк О.О. на підписання необхідних документів щодо відкриття
та закриття  Депозиту(строкового вкладу) в АТ "Ощадбанк".

В и р і ш и л и: Голові Правління Стасюк О.О. розмістити в АТ "Ощадбанк"
вільні кошти ОСББ "ЖК"РІЧ ТАУН 2" у розмірі 200 000,00 грн. (двісті тисяч
гривень 00 копійок) на депозитному рахунку (строковий вклад, далі-Депозит).
Обрати строковий вклад-Депозит "Мобільний" - строк розміщення Депозиту
становить 7 календарних днів з капіталізацією процентів, нарахування процентів
приєднуються до Депозиту, Депозит пролонгується.

Уповноважити Голову Правління Стасюк О.О. на підписання необхідних
документів щодо відкриття та закриття Депозиту (строкового вкладу) в АТ
"Ощадбанк".

Рішення     прийнято: “за” -10 голосів

3. Слухали: Стасюк з пропозицією встановити на прилеглій території
огородження у вигляді паркану на ділянці за сміттєвим майданчиком біля буд. 2к,
вул.Пушкінська, м.Буча, вздовж паркану прилеглих будинків, які розташовані за
адресою по вул. Шевченко. Запропонувала звернутися до Бучанської міської ради за
погодженням щодо визначення меж території щодо реалізації проекту "Благоустрій
ЖК  "Річ Таун".

В и р і ш и л и: Голові Правління Стасюк О. О. звернутися за погодженням до
Бучанської міської ради з питання щодо визначення меж території щодо проекту
"Благоустрій ЖК “РІЧ ТАУН 2” (що включає загальний проект благоустрій “ЖК “Річ
Таун” -спільний проект  ОСББ “ЖК“Річ Таун” та  ОСББ “ЖК“РІЧ ТАУН 2”) .

Рішення     прийнято: “за” - 11 голосів

4. Слухали: Стасюк О.О. щодо встановлення замків (СКДУ) на хвіртки до
майданчиків для сміття згідно рішенню Загальних зборів (Протокол № 1 від
14.03.2020 року) та використати кошти для проведення робіт з ремонтного фонду.
Запропонувала обрати ТОВ “ТАНДЕМ ПТД” для проведення електромонтажних
робіт.

В и р і ш и л и: Голові Правління Стасюк О.О. укласти договір з ТОВ
“ТАНДЕМ ПТД” щодо проведення електромонтажних робіт для встановлення замків
(СКДУ) на хвіртки до майданчиків для сміття згідно рішенню Загальних зборів
(Протокол № 1 від  14.03.2020 року) за рахунок коштів ремонтного фонду.

Рішення     прийнято: “за” - 10 голосів

5. Слухали: Стасюк О.О. доповіла щодо поетапної реалізації проекту
"Благоустрій ЖК "РІЧ ТАУН 2" (далі-проект), а саме:

- пояснила про те, що з вересня 2021 року виробником заплановано збільшення
вартості на обладнання (паркан-сітка) на 20%, тому було б доцільно розпочати



реалізацію  проекту з встановлення огородження у вигляді паркану-сітки.

В и р і ш и л и: Голові Правління Стасюк О.О. розпочати реалізацію проекту
"Благоустрій ЖК "РІЧ ТАУН 2" з встановлення огородження у вигляді паркану-сітки.

Рішення     прийнято: “за” - 11 голосів

6. Слухали: Стасюк О.О. доповіла щодо обрання кольору огородження
(паркан-сітка) за проектом "Благоустрій ЖК "РІЧ ТАУН 2" (далі-проект).

Свєтлов В.Л. та Краснощок В.Є. запропонували обрати зелений колір
паркану-сітки за проектом "Благоустрій ЖК "РІЧ ТАУН 2".

Чорний А.А. запропонував обрати коричневий колір огородження
(паркан-сітка) за проектом "Благоустрій ЖК "РІЧ ТАУН 2", -колір не буде виділятися
у ландшафті прибудинкової і прилеглої території та будинків ЖК “Річ Таун”.

В и р і ш и л и: Голові Правління Стасюк О.О. розпочати реалізацію проекту
"Благоустрій ЖК "РІЧ ТАУН 2" з встановлення огородження у вигляді паркану-сітки
коричневого  кольору.

Рішення     прийнято: “за” - 9 голосів

7. Слухали: Стасюк О.О. з пропозицією обрати постачальника шлагбаумів за
проектом "Благоустрій ЖК"РІЧ ТАУН 2". Представила пропозиції від постачальника
“Експрес ворота”, які запропонували обрати  італійські шлагбауми.

Чорний А.А. запропонував обрати постачальника шлагбаумів (Україна,
виготовлено в Китаї) вартістю 52 690,00 грн. (обладнання, дві стріли по три метри,
монтажні роботи).

В и р і ш и л и: Обрати комерційну пропозицію по встановленню шлагбаума
ZKTeco CMP-200 ХOO301072 (дві тумби шлагбаума, дві стріли по три метра,

офіційний дистрибьютор в Україні, виробництво в Китаї), загальна вартість
52 690, 00 грн.(ФОП Рева Костянтин Сергійович-обладнання та монтажні
роботи).

Запропановіно обрати:

1. Шлагбаум електромеханічний автоматичний Faac 614 (дві тумби шлагбаума,
дві стріли по три метра, інтенсивність 100%, виробництво Італія в Баварії
загальна вартість 126 960, 00 грн. (постачальник “Експрес ворота” -
обладнання та монтажні роботи).

“за” - 1 голос

2. Шлагбаум гідравлічний автоматичний Faac 640 Rapid (одна тумба шлагбаума,
одна шести метрова стріла, інтенсивність 100%, виробництво Італія в Баварії)
загальна вартість 90 860, 00 грн. (постачальник “Експрес ворота” -обладнання
та монтажні роботи).

“за” - 6 голосів

3. Шлагбаум автоматичний Game G3250 (дві тумби шлагбаума, дві стріли по три
метра, інтенсивність 100%, виробництво Італія в Китаї) загальна вартість 97



660, 00 грн. (постачальник “Експрес ворота” - обладнання та монтажні
роботи).

“за” - 4 голоси

4. Шлагбаум ZKTeco CMP-200 ХOO301072 (дві тумби шлагбаума, дві стріли по
три метра, офіційний дистрибьютор в Україні, виробництво в Китаї), загальна
вартість 52 690, 00 грн.(ФОП Рева Костянтин Сергійович-обладнання та
монтажні роботи).

“за” - 7 голосів

Рішення   прийнято: “за” - 7 голосів.


