
Повідомлення про проведення Загальних зборів ОСББ "К5" 
 
Повідомляємо Вам про те, що "02" лютого 2020 року об 11-00 годині за адресою м. Київ, вул. 
Маршала Рокоссовського, будинок 5, актова зала Середньої загальноосвітньої школи №9  
відбудуться Загальні збори ОСББ «К5». 

Проект порядку денного загальних зборів: 
1. Обрання Голови Загальних зборів. 
2. Звіт Правління ОСББ «К5» за 2019р. 
3. Звіт Ревізійної комісії ОСББ «К5» за 2019р. 
4. Затвердження фінансової звітності ОСББ «К5» за 2019р. 
5. Вибір форми управління будинком. Перехід до самостійного утримання будинку та 

прибудинкової території. 
6. Затвердження кошторису ОСББ «К5» на 2020/21рр. Затвердження розміру та порядку 

сплати внесків. 
7. Прийняття рішення щодо створення фонду на охоронні заходи. Затвердження кошторису 

фонду на охоронні заходи на 2020/21 рр. Затвердження розміру та порядку сплати внеску. 
8. Затвердження Положення про Правління ОСББ «К5». 
9. Затвердження Положення про Ревізійну комісію ОСББ «К5». 
10. Дообрання членів Ревізійної комісії. 
11. Затвердження Положення про представників ОСББ «К5». Обрання представників. 
12. Затвердження документів (порядків) для забезпечення діяльності та діловодства ОСББ 

«К5». 
13. Обрання однієї з моделей організації договірних відносин з виконавцем послуг: 

13.1 - з постачання теплової енергії 
13.2 -  з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 
13.3 -  з постачання гарячої води 
13.4 -  з поводження з побутовими відходами. 

14. Прийняття рішення щодо користування спільним майном співвласників сторонніми 
організаціями (провайдери, реклама тощо). Визначення повноважень Правління. 

15. Прийняття рішення щодо затвердження Правил добросусідства та проживання в 
багатоквартирному будинку №5 по вул. Юрія Кондратюка у м.Києві. 

16. Прийняття рішення щодо затвердження схеми проїзду автотранспорту по території 
багатоквартирного будинку №5 по вул. Юрія Кондратюка у м.Києві. 

17. Прийняття рішення щодо використання спільного майна співвласників для забезпечення 
діяльності Об’єднання.  

18. Прийняття рішення щодо земельної ділянки багатоквартирного будинку №5 по вул. Юрія 
Кондратюка у м.Києві. 

 
Збори скликаються Правлінням ОСББ. Реєстрація розпочинається о 10-00. 
При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу власника та документи на право 
власності. При наявності доручення на право голосування при собі мати документ, що посвідчує 
особу повіреного та довіреність. Для батьків, що голосують за неповнолітніх дітей при собі 
мати додатково свідоцтво про народження дитини . 
Проекти документів, що пропонуються для розгляду можливо отримати за письмовим запитом 
на електронну адресу 5@k5.kiev.ua або на сайті www.k5.kyiv.ua в розділі «Документація», 
сторінка «Загальні збори 02.02.2020 р.» https://k5.kiev.ua/docs/zagalni-zbori-02-02-2020-r  

 
З повагою - Правління ОСББ 


