
ПРОТОКОЛ  №10/08-19 
засiдання  Ради  CO «Трудовик»  

10.08.2019р. c. Рожни  

Час  проведения  Засiдання: o 10-00 год. 

Мгсце  проведения  Засiдання: Украгна, КиУвська  обл., Броварський  район, c. Рожни, 
вул. Центральна, буд. 1-А, примгщення  АдмгнгстрацгL 

Присутнг  настyпнг  члени  Ради: 
Ночовний  O.O., Серенко  B.B., Федоров  B.B., Гуртенко  Г.O., Нгколгн  Л.M., Киричук  H.M., 

Яковлева  M.Г., Безсмертний  O.B., Гуржгй  O.C. 
Зггдно  Статуту  CO  «Трудовик», це  Засiдання  ввaжаеться  правомочним  приймати  ргшення  з  

ycix питань  включених  до  порядку  денного. 
Окргм  цього  O.O. Ночовий  зaзначив  про  нaдання  кожному  доповгдачу  з  питань  порядку  

денного  на  виступ  до  10 хвилин, для  запитaнь  до  кожного  доповгдача  — до  3 хвилин. Засiдання  
провести  без  перерви. 

Запропоновано  до  розгляду  наступнг  питания  порядку  денного: 
1. Про  затвердження  аудиторськоi компангi. 
2. Про  затвердження  порядку  розчистки  заток. 
З. Розгляд  зaяв. 
4. Про  розгляд  листгвок  гз  нaмгром  деяких  ociб  провести  17 серпня  2019 p. зборгв  вгд  гменг  

CO  «Трудовик» пгд  нaзвою  «42-Koнфepeнцiя»  CO  «Трудовик». 

Результат  голосування  за  порядок  денний: 
«ЗА» - одноголосно  
«ПРОТИ» - немае  
«УТРИМАЛИСЯ» - немае  

Ведения  протоколу  поклaдено  на  Миколу  Серггйовича  Фгль  

1. Проведения  аудиторськог  перевгрки  господарськог  дгяльностг  CO  «Трудовик» за  
2018 ргк. 

По  першому  питанию  порядку  денного  виступила  Киричук  Н.М., яка  прогнформувaла  про  
проведену  роботу  на  виконaння  Ради  вiд  28.07.2019р. щодо  проведення  аудиторськоi перевгрки  
господарськоi дгяльностг  CO  «Трудовик» за  2018 рiк. На  запит  голови  Ради  CO  «Трудовик» 
погодились  нaдати  аудиторськг  послуги  п'ять  фгрм: ТОВ  «Аудиторська  фгрма  «Мгжнародна  група  
аудиторгв», ТОВ  «АФ  «Експрес  аудит  консaлтинг», ТОВ  «Колегiя  аудиторгв», ТОВ  «Аудиторська  
фгрма  «Консультант-2» та  ТОВ  «Аудиторська  фгрма  «Iмона-аудит»». Серед  усього  перелгку  
запропонованих  фгрм  за  вартгстю  надання  аудиторських  послуг  найбгльше  пгдходить  компангя  - 
ТОВ  «Аудиторська  фгрма  «Iмона-аудит»», яка  включена  до  Реестру  аудиторськик  фгрм  та  
аудиторгв  Аудиторськоi пaлати  Украiни  за  №0791.  Проведения  аудиту  займе  за  часом  термгн  в  
межах  2-х  тижнгв. 

Вистyпили: Серенко  В.В., Нгколгн  Л.М., Ночовний  О.О.. 

Результат  голосуваппя : 
«ЗА» - одноголосно  
«ПРОТИ» - немае  
«УТРИМАЛИСЯ» - немае  
Виргшили: 
Запросити  для  проведения  аудиторськоi перевгрки  господарськоi дгяльностг  за  2018 piк  ТОВ  

«Аудиторська  фгрма  «Iмона-аудит»». 



2. Обговорення  питання  розчистки  заток. 
Киричук  Н.М. прогнформувaла  членгв  Ради, що  узгоджено  видглення  коштгв  з  державного  

бюджету  на  розчистку  заток. Потргбно  визначитись  на  яких  дглянкак  заток  потргбно  розпочинати  
розчистку. 

Вистyпили: 
Федоров  В.В. пгдкреслив  нaзрглу  необкгднгсть  розчистки  заток  Пгвнгчноi та  Центрально . 

Гуртенко  О.О. запропонував  розчистку  розпочинати  вiд  p. Десни  з  Пгвденноi затоки  i поступово  
просуватись  в  напрямку  до  Пгвнгчног  затоки. 

Обговорили  можливг  варганти  громадськоi думки  до  проведення  робгт.. 
Результат  голосування  : 
«ЗА» - одноголосно  
«ПРОТИ» - немае  
«УТРИМАЛИСЯ» - немае  
Виргшили: 
Провести  розчистку  Центральноi та  Пгвнгчноi заток. 

3. Розгляд  заяв  садоводгв. 
3.1. Зaява  сaдоводгв  Дмгтргева, Гамаюновоi та  Бглоус  вiд  0З.08.19р. 
В  черговий  раз  (28.07.19р. Рада  вже  розглядaла  зaяву  з  анaлоггчною  вимогою  цгеа• ж  групи) 

агресивно  налаштованг  представники  вимагають  безперешкодного  доступу  до  документгв  
фгнансово-господарськоi дгяльностг  CO  «Трудовик» з  метою  перевгрки. B своiй  вимозг  
посилаються  на  нгбито  прийняте  ргшення  41->i  Конференцггг  вiд  27.07.19р., яка  фактично  не  
вгдбулась  та  якою  питания  нaдання  документгв  так  звангй  «кoмicii» не  розглядaлось. Звинувачення  
групою  ociб  в  незaдовгльнгй  дгяльностг  голови  Ради  Киричук  Н.М. безпгдстaвнг  та  надуманг. 
Ргшення  Броварського  мгськрайонного  суду  вiд  22.07.19р., згадане  в  зaявг, буде  оскаржено  в  
Апеляцгйному  судг. " 

Киричук  Н.М. доповгла  про  подгi 0З.08.2019р. органгзованг  садоводом  Дмгтргевим  та  його  
агресивно  налаштованою  гpупою  з  метою  рейдерського  захвату  адмгнгстрацгт; та  всгег  фгнансовоi 
документацгi. Завдяки  злагодженим  дгям  Киричук  Н.М., працгвникгв  адмгнгстрацгi товариства  та  
працгвникгв  Броварського  вгддглу  Нацгональног  полгцгi запланована  авантюра  не  вдалась. 

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

Виргшили: 
Дати  вгдповгдь  на  заяву  Дмгтргева  I.П., Гамаюновогг  В.В  та  Binoyc T.C., що  Рада  CO  

«Трудовик» дге  виключно  в  рамках  Статуту  CO  «Трудовик» i перевгрка  фгнансово -господарськоi 
дгяльностг  Товариства  буде  проведена  аудиторською  компангею, про  результати  роботи  якоi та  
копгi докyментгв  будуть  наданг  на  запит  групп. Про  вчинення  хулгганських  дгй  та  спробу  
рейдерського  захвату  примгщення  адмгнгстрацгi та  фгнансовоi документацгi подати  зaяву  до  
Броварського  ВП. 

3.2. По  заявг  голови  CT  «Джерело» Бесараба  про  те, що  в  товариствг  виконанг  всг  необхгднг  
заходи  та  готовг  до  переходу  до  тарифу  2грн. за  кВт/год. електроенергг i. 

Результат  голосування  за  порядок  денний: 
«ЗА» - одноголосно  
«ПРОТИ» - немае  
«УТРИМАЛИСЯ» - немае  
Виргшили: 
Питания  переходу  на  тариф  буде  розглянyто  для  всгх  членгв  СТ  пгсля  погашення  борггв  за  

електроенерггю  повнгстю  усгма  садоводами  по  зaявг  голови  СТ  «Джерело». 
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3.3. По  заявг  садовода  Власова  O. Киричук  H.M. прогнформув aла  про  факт  та детaлг  
побиття  власницг  зоомагазину  бХюррем» Мунтьян  Д.B., доньки  працгвницг  CO  «Трудовик» ст. 
контролера  Мунтьян  B. 

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

Bupimunu: 
Потргбно  дати  Власову  O. вгдповгдь. 

3.4. По  зaявг  садовода  Воробйова  щодо  смгття  та  про  нaдання  електроенерггi вiд  ЛЕН  CO  
«Трудовик» до  споживачгв  на  луг  c. Рожни. 

Киричук  Н.М. доповгла, що  рангше  прийнятим  ргшенням  Ради  вiд   
пгдключення  було  здгйснене  на  термгн  1 року. Термгн  закгнчився  i потргбно  припинити  надання  
ел.енерггi споживачам  на  луг. 

Результат  голосування : 
«ЗА» - одноголосно  
«ПРОТИ» - немае  
«УТРИМАЛИСЯ» - 1 (Нгколгн) 

Bupimunu: 
Вгдключити  буд. громадянина  Воробйова  вiд  ЛЕП  CO «Трудовик». 

3.5. По  колективнгй  зaявг  садоводгв  з  проханням  забезпечити  роботу  зоомагазину  «Хюррем» ,' 
тому  що  вгн  конче  необкгдний  для  власникгв  домашнгк  тварин. 

Обговорили  ситуацгю, що  гснуе  на  даний  час  гз  функцгонyванням  магазину  «Хюррем», 
власницею  якого  e Мунтьян  Дгана. Нгхто  не  заперечуе, що  магазин  потргбен  мешканцям  масиву  i 
жителям  c. Рожни, aле  його  знаходження  потргбно  привести  y вгдповгднгсть  до  чинного  
зaконодавства. За  ргшення  Ради  вiд  дозвгл  на  його  тимчасове  розмгщення  перед  
фасадом  aдмгнгстративного  примгщення  CO  «Трудовик» та  його  пгдключення  до  електроенерггi 
вiд  адмгнпримгщення  завершився  в  сгчнг  2019 року. Потргбно  попередити  власницю  Мунтьян  Д., 
що  зггдно  вимог  п.3.6. ПКЕЕ  споживання  електроенерггi мае  бути  забезпечене  окремим  засобом  
комерцгйного  облгку. 

Результат  голосування : 
«ЗА» - б  
«ПРОТИ» -2 (Киричик  Н.М., Федоров) 
«УТРИМАЛИСЯ» - немае  

Виргшили: 
З  приводу  знакодження  магазина  «Xюррем», зaлишити  на  мгсцг. 

4. З  четвертого  порядку  денного  було  зазначено  Н.М. Киричук, що  на  територгi  
CO  «Трудовик» розповсюдженг  листгвки  гз  намгром  провести  17 серпня  2019 p. зборгв  вiд  гменг  
CO  «Трудовик» пгд  назвою  «42-Конференцгя»  CO  «Трудовик». 

Вгдповгдно  до  п. 12.3. Статуту, позачергова  Конференцгя  скликаеться  на  вимогу  не  менше  
50% членгв  Об'еднання, якг  представляють  гнтереси  не  менше  50% членгв  CT,  якщо  ргшення  про  
це  прийнято  загaльними  зборами  кожного  Садгвничого  Товариства . Однак, iнiцiaтop скликання  
позачерговоi Конференцгi повгдомляе  Рaду  «Об'еднання» шляхом  подання  письмового  звернення . 
При  цьому  Рада  «Об'еднання» призначае  дату  проведення  позачерговоi Конференцгi протягом  
термгну  необхгдному  для  перевгрки  достовгрностг  докyментгв, aле  не  пгзнгше, чим  за  60 днгв  з  
моменту  отримання  повгдомлення  вiд  гнгцгатора  скликання  i повгдомляе  членгв  «Об'еднання» про  
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проведення  позачерговоi Конференцгi не  пгзнгше  нгж  за  ЗО  днгв  до  дня  скликання  позачерговоi 
Конференцгi. 

Але  Радою  CO  « Трудовик» не  приймалося  ргшення  про  проведения  42 позачерговоi 
Конференцгг  CO  «Трудовик», тому  заклики  щодо  ii  проведения  суперечить  Статуту. 

Виступили  Серенко  В.В., Пргма, зазначивши, що  такг  особи  як  Н.П. Лyкашова, I.П. Дмгтргев, 
М.П. Слгпченко, М.П. Онешко  шляхом  використання  пгдроблених  докyментгв  вгд  гменг  
CO  «Трудовик», незаконно  мaють  намгр  провести  42-Koнфepeнцiю  CO  «Трудовик». 

Тому  необхгдно  доручити  Н.М. Киричyк  звернутися  до  правоохоронних  органгв  з  зaявою  про  
злочин. 

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

Bupimunu: оскгльки  Рaдою  CO  «Трудовик» не  приймалося  ргшення  про  проведения  42- 
Конференцгi  CO  «Трудовик», доручити  Н.М. Киричук  звернyтися  до  правоохоронних  органгв  з  
заявою  про  злочин  з  приводу  пгдробки  докyментгв  для  проведения  вiд  гменг  CO  «Трудовик» 
деякими  особами  незаконноi 42-Конференцгi  CO  «Трудовик» . 

Н.М.Киричук  

М.С.Фгль  
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