
Садгвниче  об'еднання  «Трудовик» 
Адреса: 07412 вул. Центральна  1-А, c. Рожни, Броварський  p-н, Киiвська  обл., 
код  ЕДРПОУ  23567169 p/рUА293226690000026003300739231, тел..(067) 900 3254 

Витяг  
3 протоколу  N'º30/10-2020  засiдання  Ради  СО  «Трудовик» 

вгд  30.10.2020р. 

с.Рожни 13 гpудня  2020 p. 

Присутнг  члени  Ради: Ночовний  O.O., Киричук  H.M., Гуржгй  O.C., 
Федоров  B.Ф., Гуртенко  Г.O., дроздов  I.B., Пргма  B.Ф., Кучвальський  Я.B., 
Безсмертний  O.B. 

Засгдання  вгдбуваеться  он-лайн  за  допомогою  скайп-конференцгг  за  
допомогою  служби  Broadcast Service.  Це  засгдання  доступне  усгм  членам  Ради  
при  переходг  по  посиланню. 

Засгдання  членгв  Ради  додано  в  веб-канал  Yammer,  щоб  аудиторгя  членгв  
Ради  могла  брати  участь  в  Засгданнг . B ycix членгв  засгдання  зв'язок  якгсний. 

Порядок  денний: 

2. Про  борг  садоводгв  CT  «Мелгоратор»,  CT  «Мелгоратор  МВХ» та  CT  «Нива-1» 
за  спожиту  електричну  енерггю  на  суму  192 000,00 три., якi пгд'еднаннг  до  
гзольованого  проводу  СIП  0,4 кв  x 35. 

2. 3 другого  питания  порядку  денногo слухали  Голову  Ради  CO  «Трудовик», 
яка  доповгла, що  y зв'язкy з  бортом  садоводгв  CT  «Мелгоратор»,  CT  «Мелгоратор  
МВХ» та  CT  «Нива-1», якi пгд'еднаннг  до  гзольованого  проводу  СIП  0,4 кв  x 35, 
за  спожиту  електричну  енерггю  з  01 01 2019р. по  31.08.2020р. за  95587 квт  на  
суму  192 000,00 гpн., та  враховуючи  положення, викладенг  y Ргшеннг  45-i 
Конференцгi уповноважених  представникгв  членгв  CO  «Трудовик» вгд  25.07.2020 
p. п.2.2, дгя  пгльги  - вартгсть  1 квт  за  спожиту  електричну  енерггю  2,00 три. 
припиняеться . 

Для  садоводгв  СТ, якi замгнили  старг  JibH на  гзольований  кабель  та  по  заявг  
голови  СТ, встановити  вартгсть  1 кВт  ел.енерггi = 2,00 гpн. гндивгдуально  для  
кожного  садовода  при  обов'язковгй  оплатг  щомгсячно  до  кгнця  поточного  мгсяця  
( до  30 числа). При  оплатг  обов'язково  надавати  фото  покaзникгв  лгчильника. 
При  несвоечаснгй  оплатг  — з  1 числа  настyпного  мгсяця  вступае  в  силу  вартгсть  = 
2,22 три. за  1 кВт. за  попереднгй  мгсяць. 

Для  садоводгв, якi не  проживають  на  дачг  в  зимовий  пергод  потpгбно  надати  
вгдповгдну  заяву  в  касу  CO  «Трудовик» та  повнгстю  провести  розрахунок  за  
спожиту  електроенерггю, щоб  дiя  пгльговог  вартостг  не  припинилась. 



Виступили: Ночовний  О.О., Гуржгй  О.С., Федоров  В.Ф., Гуртенко  Г.О., 
Пргма  В.Ф., Кучвaльський  Я.В., Дроздов  I.B., Безсмертний  О.В., якi пгдтpимaли  
необхгднгсть  зняти  пгльги  i перевести  садоводгв, якi не  провели  оплату  за  
спожиту  електроенерггю  до  кгнця  поточного  мгсяця  ( до  30 числа) на  оплату  2,22 
гpн./кВт. 

Голова  CT  «Мелгоратор  МВХ» Орленко  A.I. отримав  попередження  про  
борг  1 8.09.2О2Ор.,вiд  пгдпису  вгдмовився, схопив  зг  столу  дгловода  попередження  
i все  розкидав  на  столг. Борг  192 000,00 три. не  сплачено. 

Y зв'язкy з  неоплаченим  боргoм  садоводгв  CT  «Мелгоратор»,  CT  
«Мелгоратор  МВХ» та  CT  «Нива-1» якi пгд'еднаннг  до  гзольованого  проводу  СIП  
0,4 кв  х  35, за  спожиту  електричну  енерггю  з  01. 01. 2019р. по  31.08.2020р. за  
95587 квт  на  суму  192 000,00 гpн., та  враховуючи  положения, викладенг  y 
Ргшеннг  454 Конференцгi уповноважених  представникгв  членгв  CO  «Трудовик» 
вгд  25.07.2020 p. п.2.2, дiя  пгльги  - вартгсть  1 квт  за  спожиту  електричну  енерггю  
2,00 грн. припиняеться . 

Результат  голосування  : 
« ЗА» - одноголосно  
« ПРОТИ» - немае  
«УТРИМАЛИСЯ» - немае  

По  другому  питанию  виргшили:  Y зв'язкy з  неоплаченим  боргoм  
садоводгв  CT  «Мелгоратор»,  CT  «Мелгоратор  МВХ» та  CT  «Нива-1» якi 
пгд'еднаннг  до  гзольованого  проводу  СIП  0,4 кв  х  35, за  спожиту  електричну  
енерггю  з  01. 01. 2019р. по  31.08.2020р. за  95587 квт  на  суму  192 000,00 грн., та  
враховуючи  положення, викладенг  y Ргшеннг  454 Конференцгi уповноважених  
представникгв  членгв  CO  «Трудовик» вiд  25.07.2020 p. п.2.2, дiя  пгльги  - 
вартгсть  1 квт  за  спожиту  електричну  енерггю  2,00 гpн. припиняеться  для  
садоводгв, якi не  провели  оплату  за  спожиту  електроенерггю  до  кгнця  поточного  
мгсяця  ( 30 числа). 3 1 числа  настyпного  мгсяця  вступае  в  силу  вартгсть  = 2,22 
три. за  1 кВт  за  попереднгй  мгсяць. Садоводам, якi не  проживають  на  дачг  в  
зимовий  пергод  потргбно  надати  вгдповгдну  зaяву  в  касу  CO  «Трудовик» та  
повнгстю  провести  розрахунок  за  спожиту  електpоенерггю, щоб  дiя  пгльговог  
вартостг  не  припинилась. 

Голова  Ради  CO  «Труд  Н.М. Киричук  
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