
ПРОТОКОЛ № 1
ЗБОРІВ ПРАВЛІННЯ ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ
«ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «РІЧ ТАУН 2»

від 05.04.2022 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.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Обрання голови та секретаря Зборів.
2.Вирішення питання щодо охорони житлового комплексу.
3.Вирішення питання щодо обслуговування системи автоматичного поливу

газону.
4.Вирішення питання щодо зміни вартості послуги  "Покіс газону".

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

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

Рішення прийнято: "за"- 12

2.Слухали: Стасюк О.О. щодо необхідності охорони житлового комплексу та
проінформувала щодо умов послуги з охорони від спеціалізованих компаній.

Доповіла щодо умов договору з послуги охорони від ТОВ "Пітбуль Сек'юриті",
вартість послуги складає 132 000,00 гривень в місяць та запропонувала укласти
договір на три місяці, з можливістю продовження договору.

Запропонувала створити фонд "Охорона "ЖК "РІЧ ТАУН 2" та затвердити
внесок у розмірі не менше ніж 300,00 грн. в місяць для співвласників.
Запропонувала, у разі необхідності за перші три місяці для сплати за послуги з
охорони житлового комплексу "РІЧ ТАУН 2", використати кошти з резервного
фонду але не більше ніж 30% в місяць від загальної суми договору або не більш ніж
40 000,00 грн. в місяць.

Запропонувала провести опитування у телеграм-групі ОСББ, а також вважати



сплати від співвласників до фонду на охорону житлового комплексу як
підтвердження рішення: "Створити фонд "Охорона ЖК"РІЧ ТАУН  2"".

Запропонувала прийняти рішенням Правлінням про створення фонду "Охорона
ЖК"РІЧ ТАУН 2" та затвердити дане рішення на чергових Загальних зборах
ОБ'ЄДНАННЯ.

В и р і ш и л и:
1.Провести опитування у телеграм-групі ОСББ для співвласників з наступним

проектом Рішення:
Створити фонд "Охорона "ЖК "РІЧ ТАУН 2" та затвердити внесок у розмірі не

менше ніж 300,00 грн. в місяць для співвласників Об'єднання.
У разі необхідності, за перші три місяці для сплати за послуги з охорони

житлового комплексу "РІЧ ТАУН 2", використати кошти з резервного фонду не
більше ніж 30% в місяць від загальної суми договору але не більш ніж 40 000,
гривень в місяць.

2. Вважати рішення прийнятим при надходженні оплат до фонду "Охорона
ЖК"РІЧ  ТАУН 2" не менше ніж 70% від суми договору з послуги охорони.

З. Створити фонд "Охорона "ЖК"РІЧ ТАУН 2" та затвердити рішення Правління з
питання: "Створити фонд "Охорона "ЖК"РІЧ ТАУН 2" на чергових Загальних
зборах Об’єднання.

4. Голову Правління Стасюк О.О. укласти з ТОВ "Пітбуль Сек'юриті" договір з
охорони житлового комплексу строком на три місяці та з подальшим продовження
договору, вартість послуги в місяць складає 132 000,00 гривень.

Рішення прийнято: " за" - 9 голосів

3.Слухали: Стасюк О.О. із пропозицією обрати постачальника з послуги
обслуговування системи автоматичного поливу газону ФОП Худяков Іван
Валерійович, з метою альтернативи вибору постачальника.

В и р і ш и л и: Голові Правління Стасюк О.О. укласти договір з послуги
обслуговування системи автоматичного поливу газону з ФОП Худяков Іван
Валерійович, з метою альтернативи вибору постачальника.

Рішення прийнято: "за" - 12 голосів

4.Слухали: Стасюк О.О. щодо зміни вартості послуги "Покіс газону" у зв'язку
із підвищенням вартості на паливо-мастильні матеріали через що ФОП Каландей
І.М. збільшує вартість послуги на 400,00 грн. за один покіс за договором.
Запропонувала продовжити співпрацю з ФОП Каландей І.М. та погодити
підвищення вартості послуги за один покіс газону на 400,00 грн. за договором
№02-150419 від 15.04.2019 р.

В и р і ш и л и: Погодити з ФОП Каландей І.М. збільшити вартість послуги
"Покіс газону на 400,00 гривень за один покіс за договором №02-150419 від
15.04.2019 р. та продовжити співпрацю.



Рішення прийнято: "за" -12 голосів


