
Протокол  
засгдання  Ради  CO  «ТРУДОВИК» 

с.Рожни 28 липня  2019р. 

• Присутнг  члени  Ради: 
Пргма  В.Ф., Нгколгн  Л.М., Федоров  В.В., Гуртенко  Г.О., Серенко  В.В, 

Киричук  Н.М., Гуржгй  О.С., Ночовний  0.0. 

Запропоновано  до  розгляду  наступнг  питання: 

1. Аналгз  стану  спроби  продовження  роботи  41 звгтног  
конференцгi 27 липня  2017 року. Висновки  та  пропозицгг  щодо  
завершения  конференцгг. 

2. Розгляд  пропозицгй  окремих  садоводгв  щодо  проведения  
перевгрки  фгнансовоi дгяльностг  СО  «Трудовик» y 2018 роцг. 

З. Розробка  пропозицгй  по  фгнансуванню  дгяльностг  CO  
«Трудовик» y 2019 poцi. Розмгр  членських  внескгв. Вартгсть  1 квт  
електроенерггi. 

4. Ргзне. . 

За  порядок  денний  проголосували : «за» -одноголосно  

1.Аналгз  стану  спроби  продовження , роботи  41 звгтног  конференцгi 27 
липня  2017 року. Висновки  та  пропозицгг  щодо  завершення  
конференцгг. 

Голова  Ради  CO  «Трудовик  Киричук  Р.М. доповгла, що  зггдно  рееcтpу  
повноважних  представникгв  членгв  об'еднання  на  продовження  роботи  41 - i 
звгтног  конференцгi 27 липня  ц.р. прибули  представники  34 СТ, що  
представляли  гнтереси  1706 садоводгв. Враховyючи  що  засновниками  
об'еднання  е  59  CT,  a на  територгг  CO  «Трудовик» мешкають  2793 садоводгв, 
кворум  для  продовження  роботи  конференцгi був: 57.6% по  кглькостг  CT  та  
60.0% по  кглькостг  садоводгв. 

Киричук  Н.М. наголосила  на  тому, що  гpупа  садоводгв  та  
представникгв  CT  настроенг  дужe агpесивно з  початком  конференцгi 
зайняла  nepmi ряди  y залг, перекрила  пгдходи  до  тpибуни. Вотта  в  оточенг  
постгйно  кричащих  активгстгв  Дмгтргев, Онешко  Binoyc, Лукашoва, 
Гамaюмова, Гончаров  з  тpибуни  зачитала  витяги  з  протоколу  першог  
частини  конференцгг, де  була  признана  задовгльною  робота  Голови  Ради  та  
aBiT ревгзгйног  комгсгТ. Вона  також  довёла  до  вгдома  згбрання  результати  
реестрацгi представникгв  прибувших  для  продовження  роботи  41 звгтноi 
конференцгi. Однак  y зв'язку  з  криками  про  нелгггтимнгсть  роботи  Голови  та  
Ради, непризнання  достовгрним  звгт  ревгзгйноi комгсгг  про  фгнансову  
дгяльнгсть  CO  «Трудовик» за  2018 ргк, грубим  поводженням  , агpесивно  



натроеног  частини  запрошених  садоводгв  нг  вона  нг  Голова  конференцгi не  
були  в  змозг  розпочати  роботу  конференцгi, на  якгй  пиймаються  життево  
важливг  ргшення  , якi забезпечують  нормальнг  умови  проживання  людей  на  
масивг. Вона  намагaлась  пояснити, що  кргм  гpупи  агресивних  гнгцгаторгв  
на  масивг  проживають  ще  2700 садоводгв  з  сгм'ями, якi мають  право  на  
спокгйний  достойний  вгдпочинок  на  своix дглянках. Виступив  Гуртенко  Г.О. 
i намагався  пояснити  кргзь  суцгльний  крик, що  конференцгю  необхгдно  
провести  в  правовому  noni зггдно  Статуту  та  людськи.х  законгв  та  виргшити  
всг  питания  — його  не  почули. Тому  вношу  пропозицгю  визнати, що  деякг  
запрошенг  садоводи  та  представники  CT  продумано  згрвaли  можливгсть  
продовження  роботи  41 звгтног  конференцгi. У  той  же  час  нам  потргбно  
прoдовжити  роботу  41 звгтног  коиференцгг  шляхом  створення  нормaльних  
умов  для  голосування  представникгв  з  правом  голосу  (маючих  мандат). ! 

Довожу  до  вгдома  ycix садоводгв, що  Апеляцгйний  суд  прийняв  
ргшення  на  користь  CO  «Трудовик» стосовно  позову  Лукашовог  Н.П., 
Мельник  О.Г., Первовог  В.В  про  визнання  недгйсною  звгтну  37 
Конференцгю  СО  « Трудовик» 2016 року  .Апеляцгйний  суд  постановив: 
ргшення  Броварського  мгжрайонного  суду  Кигвськог  обл. вгд  14.10.2018р. 
скасувати, у  задоволеннг  позову  Лукашовог  Н.П., Мельник  О.Г., 
Первовоi В.В  вгдмовити  та  стягнути  з  Лукашовоi Н.П., Мельник  О.Г., 
Первовоi В.В. на  користь  CO  «Трудовик» судовий  збгр  320 гри  з  
кожного. Ргшення  Броварського  суду  по  другому  позову  цiei компангi: 
скасуванню  ргшення  Конференцгг  2017 року  не  прийнято. Пгд  гаслами  
скасування  ргшення  цiei Конференцгi , Дмитриев, Лукашова, Слгпченко  та  
гн.. згрвaли  продовження  41 звгтноi конференцгi 27 липня. Однак  е  
Апеляцiйний  суд  , який  мае  право  виправити  помилки  Броварського  
мгжрайонного  суду. 

Виступили: Пргма  В.Ф., Нгколгн  Л.М., Федоров  В.В., Гуртенко  Г.О., 
Серенко  В.В;  якi погодились  з  висновками  Киричук  Н.М. та  надaли  
пропозицii: потpгбно  бути  бгльш  наполегливими  y наведеннг  гpомадського  
порядку. Забезпечувати  по  ргшенню  учасникгв  конференцгi вивод  з  залу  
садоводгв, якi порушyють  цей  порядок  та  створюють  не  робочу  атмосферу  y 
зaлг  роботи  конференцгг. 

Виргшили: 
1 .Визнати, що  деякг  запрошенг  садоводи  та  представники  CT  

продумано  згрвaли  можливгсть  продовження  роботу  41 звгтноi конференцгi. 
2. Продовжити  роботу  41 звгтног  конференцгi пгсля  проведения  

необхгдних  заходiв  по  запобгганню  можливостг  П  зриву  (пгдготовки  залу, 
найму  вгдповгдноi охорони  тощо). Про  нову  дату  проведення  конференцгi 
повгдомити  додатково. 

З  .Iнфрмувати  членгв  садових  товариств  про  становище, яке  склaлося  в  
CO  «.Трудовик» пгд  час  продовження  проведення  41 звгтног  конференцгг. 

Голосувaли: 
«За» - одноголосно . 



2. Розгляд  пропозицгй  окремих  садоводгв  щодо  проведения  
перевгрки  фгнансовог  дгяльностг  CO  «Трудовик» y 2018 роцг. 

Киричук  Н.М. продовжувaла  гнформувати, що  через  певний  час  
агpесивно  нaлаштованг  представники  внесли  пропозицгю  провести  перевгркy 
ф  iнансово-господарсько  дгяльностг  CO  «Трудовик» комгсгею  з  
представникгв  CT  агpесивно  нaлаштованих  до  нингшньо>i Ради. Надaли  лист  
паперу  з  тpьома  пргзвищами: Binoyc , Дмгтpгев  , Гамаюмова. Однак  при  
перевгрцг  даних  кандидатур  виявилось, що  першг  двое  не  являються  навгть  
членами  садових  товариств  та, напевно, всг  не  мають  дозволгв  на  аудиторську  
перевгрку. В  той  же  час  Порядок  проведення  перевгрки  фгнансовоi дгяльностг  
CO  «Трудовик» ст. 16 Статуту  передбачае  виключно  ревгзгйною  комгсгею  
або  по  аналоггг  з  ргшенням  конференцг>i 2017 року  - незaлежною  
аудиторською  компангею . 

, Вистyпили: Пргма  В.Ф., Сeренко  В.В., Гуртенко  Г.О., Гуржгй  О.С. 
якг  в  свогх  виступах  запропонувaли  категорично  не  погоджyватись  з  
пропозицгею  представникгв  CT  агpесивно  нaлаштованих  до  нингшньог  ради  
та  запропонувaли  провести  фгнансову  перевгрку  незaлежною  аудиторською  
компангею. 

Виргшили: 
1. He  погодитись  на  пропозицгю  представникгв  CT  агресивно  

нaлаштованих  до  нингшньог  голови  Ради  та  Ради  провести  перевгрку  
фгнансово-господарськог  дгяльностг  CO  «Трудовик» за  2018 ргк  комгсгею  з  
представникгв  нaлаштованих  до  нингшньоi ради  оскгльки  така  пeревгрка  не  
передбачена  Статутом. 

2. Просити  Аудиторську  палату  Украiни  визначити  як  мгнгмум  три  
пропозицгг  по  аудиторським  компангям  для  проведення  фгнансово- 
господарськоi дгяльностг  CO  « Трудовик» за  2018 рiк. Розглянути  на  Pадг. 
Укласти  з  однгею  гз  них  договгр  на  проведення  перевгрки  та  термгново  if  
провести. 
• Голосувaли: 

«За» - одноголосно  

: 3. Розробка  пропозицгй  по  фгнансуванню  дгяльностг  CO  
«Трудовик» y 2019 роцг. Розмгр  членських  внескгв. Вартгсть  1 квт  
електроенерггi, тощо. 

Киричук  Н.М. пгдкреслила, що  кошторис  на  2019p затверджено  Радою  
та  його  потpгбно  виконувати. Зггдно  Статуту  Радг  надано  право  приймати  
ргшення  мгж  конференцгями . 

Прогнформувaла  членгв  Ради  про  те, що  значною  кглькгстю  окремих  
садоводгв  не  оплачують  членськг  внески, електpоенерггю. За  перше  пгвргччя  
2019 року  на  оплату  електроенерггг  вже  використано  392 тис. гpн. внескгв. 
Досить  велика  кглькгсть  гз  цих  садоводгв  роблять  це  усвгдомлено, ! 
намагаючись  дезоргангзувати  роботу  CO  «Трудовик». При  не  випpавленнг  



подгбного  становища  це  може  призвести  до  вгдключення  всього  масиву  вiд  
електроенерггг . Потpгбно  вжити  ргшyчих  заходгв  по  наведенню  в  цьому  
питаннг  порядку. 

Пргма  В.Ф., Федоров  В.В. Нгколгн  Л.М., Гуртенко  Г.О. в  свогх  
виступах  наголосили, що  потргбно  вжити  негайних  заходгв  по  виправленню  
становища, щоб  не  зaлишитись  без  електроенерггi та  зробити  зауваження  
Киричук  Н.М. за  лгберaльне  вгдношення  до  подгбних  садоводгв, якi за  
ргшенням  попереднгх  конференцгй  за  не  своечасну  оплату  членських  внескгв  
та  електpоенерггю  без  нгяких  попереджень  повиннг  негайно  бути  
вгдключеними  вiд  електpопостачання . 

Садоводи  повиннг  в  повному  обсязг  сплатити  за  три  поточнг  квартaли  
членськг  внески, оплатити  кошти  за  спожиту  електpоенерггю  та  погасити  
заборговангсть  по  попереднгм  не  сплаченим  рокам. Внески  потpгбно  платити  
гначе  зупиниться  робота  всгх  структур  — вивгз  смгття, оплата  за  спожиту  
електроенерггю , подача  води, обслуговування  комп'ютергв, зарплата  всгм  
працгвникам  та  гн. 

Гуржгй  О.С. запропонувaла  провести  вибгрку  боржникгв  та  
опублгкувати  цг  списки  в  гнтернетг. Одночасно  потpгбно  було  б  найближчим  
часом  пгдготувати  гнформацгйний  листок  про  подгi, якi вгдбуваються  в  CO  
«Трудовик» та  розповсюдити  ix  мгж  садоводами  за  пгдписом  Ради, щоб  
садоводи  були  ознайомленнг  з  подгями, що  вгдбуваються  в  Об'еднаннг  та  до  
яких  наслгдкгв  може  призвести  в  тому  чйслг  i  Tx  байдужгсть  та  не  участь  в  
справах  Об'еднання. Потpгбно  бгльш  ргшyче  i оперативнгше  реагyвати  на  
наклепницькг  без  пгдпису  листгвки. 

Виргшили: 
1 .3робити  зауваження  Киричук  Н.М. за  не  своечасне  вгдключення  

боржникгв  по  внескам  та  оплатг  за  електpоенерггю  вiд  постачання  
електроенерггею . 

.52. До  прийняття  кошторису  на  2019 ргк  на  конференцгi забезпечити  
виконання  кошторису  на  2019р. затвердженого  Радою. 

3 .Сформувати  список  боржникгв  по  оплатг  членських  внескгв  та  електp 
oeнeprii, оприлюднити  його  в  гнтернетг. 

4.Киричук  Н.М. пгдготувати  гнформацгйний  листок  (не  великим  та  
стислим  об'емом) про  подгi, що  вгдбуваються  в  Об'еднаннг  та  розповсюдити  
Tx  мгж  садоводами. 

, 5. Вартгсть  електроенерггi зaлишаеться  без  змгн, розмгр  якоi було  
прийнято  01.03.2017р. та  останньою  конференцгею  та  пгдтверджено  
розрахунками . 

Голосувaли: 
«за» - одноголосно . 

4.Ргзне. 
Про  обргзку  дерев, гглок  дерев  якi контактують  з  проводами  ЛЕН. 



,~.— Н.М.Киричук  Голов  

Секр  ~~.В.Сервнко  
' 9гкаип'r»нз  

~ rзz 
1$S7i ~ ц  

Виступив  Пргма  В.Ф., який  запропонyвав  свае  сприяння  в  обргзання  
гглок  дерев  силами  найманогo спецгалгста  . Оплату  йогo роботи  вiднести  за  
ракунок  внескгв  на  розвиток  eлектpомережг. Даний  робiтник  мае  досвгд  
роботи, оскгльки  довгий  час  oфгцгйно  працював  на  лiсоповалг. 

Нгколгн  Л.М. пгдтримaв  дану  пропозицiю, Киpичyк  Н.М. 
запропонувала  з  yчастю  Нiкалiна  Л.М. зустpгтись  з  даним  спецгалгстом, 
вияснити  його  можливоcтг  та  нaдaння  вгдпoвгднoго  завдання  B першу  чергу  
провести  обрiзкy дерев  на  J IhП  10кв. При  необхгдностг  та  для  страховки  пгд  
час  провeдення  poбгт  по  обргзyванню  гглок  нaдати  да.ному  спецгaлгстy 
робгтника  для  допомoги. 

Bupinrunu: 
1.Погодитись  з  пропазицгею  Пpгми  В.Ф., провести  з  участю  Нгколгна  

Л.М. зустргч  зг  спецгалгстом  по  обргзцг  дерев  на  виконання  робгт  по  
обргзaнню  дерев. Вияснити  можливостг  спецгaлicта  та. надати  вгдповгдного  
завдання  B nepniy чергy провести  oбргзкy дерев  на  ЛЕП  10 квт. При  
необхгдностг  та  для  страховки  пiд  час  проведення  робгт  по  обргзки  гiлок  
нaдавати  данoмy спецгалгсту  рабгтника  для  допoмоги. 

2. Дозвoлити  утримання  спецгалгста  по  обрiзцi дерев  за  рахунок  
внескгв  Пргми  В.Ф. на  розвиток  eлектpoмережг. 

Гдлосували: 
«за»- одноголосно  
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