
ПРОТОКОЛ  №17/08-2019  
Розширеного  засiдання  Ради  CO  «Трудовик» 

за  участю  голгв  садових  товариств  та  членгв  правлгння  CT  

17.08.2019р. c. Рожни  

Час  проведения  Засiдання: o 10-00 год. 

Мгсце  проведения  Засiдання: Украiна, Киiвська  обл., Броварський  район, c. Рожни, 
вул. Центральна, буд. 1-А, примгщення  Адмiнicтpaцii. 

Вгдповгдно  до  Реестру  членгв  Ради  №17-08  вгд  17.08.19 p., Присутнг  члени  Ради: 
Ночовний  О.О., Серенко  В.В., Федоров  В.В., Гуртенко  Г.О., Киричук  Н.М., Гуржгй  О.С., 

Пргма  В.Ф. 
Список  голгв  сaдових  товариств  та  членгв  правлгння  CT  додаеться . 

3апрошенг  особи: Фгль  I.M., Волобуев  Г. 

Письмових  зaяв  i скарг  по  процедypг  реестрацгг  членгв  Ради  не  отримано. 

Вгдповгдно  до  п. 13.5. Статуту, Ргшення  Ради  правомочнг, якщо  на  засгданнг  Ради  беруть  
участь  не  менше  50% членгв  Ради,  тому  це  3асгдання  вважаеться  правомочним  приймати  ргшення  з  
ycix питань  включених  до  порядку  денного . 

Принцип  голосування  по  всгм  питанням  порядку  денного  — кожний  член  Ради  мае  один  
голос. Ргшення  приймаеться  простою  бгльшгстю  голосгв  членгв  Ради, присyтнгх  на  Засгданнг . 
Вгдповгдно  до  п. 13.6. Статуту, Ргшення  Ради  вважаеться  прийнятим, якщо  за  нього  проголосувaло  
не  менше  75% вiд  присутнгк  на  П  засгданнг  членгв  Ради. 

Питання  (порядок  денний), якг  плануються  розглянути  на  цьому  3асгданнг  повгдомлено  
членгв  Ради  за  тиждень, a також  розмгщено  на  стендг  СО  «Трудовик». 

Запропоновано  наступний  порядок  денний  : 
1. Реестрацгя  присyтнгк  голгв  сaдових  товариств  та  членгв  Ради  на  розширеному  засгданнг  

Ради  СО  «Трудовик» з  участю  голгв  сaдових  товариств  та  членгв .правлгння  СТ. 
2. Про  порядок  скликання  позачерговоТ  КонференцгУ  СО  «Трудовик» зггдно  

п. 12.3 Статуту  СО  «Трудовик». 
3 Про  загрозу  лгквгдацгг  СО  «Трудовик» та  перереестрацгя  в  обслуговуючий  кооператив . 
4. Про  перереестрaцгю  СТ  «Троянда» та  СТ  «Шляховик» в  обслуговуючий  кооператив . 
5. Про  пропозицгг  щодо  проведення  продовження  41-i звгтног  КонференцгУ. 
6. Про  пошуки  шляхгв  вдосконалення  електрозабезпечення . 
7. Про  облаштування  перегородки  в  актовгй  зaлг  для  проведения  Конференцгй  та  

зборгв  СО  «Трудовик». 
8. Про  введення  до  штатного  розклaду  СО  «Трудовик» посади  юриста  на  постгйнгй  

ОСНОВ1. 

Ведения  протоколу  покладено  на  I.M. Фгль. 

Чи  e запитання  або  гншг  пропозицг i? 
Запитань  або  гнших  пропозицгй  не  надгйшло. 
Питання  щодо  затвердження  виноситься  на  голосування . Ргшення  приймаеться  простою  

бгльшгстю  голосгв, присутнгх  на  3aciдaннi 
Результат  голосування  за  порядок  денний: 
«ЗА» - одноголосно  
«ПРОТИ» - немае  
«УТРИМАЛИСЯ» - немае  
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1. 3 першого  питaння  порядку  денного  слyхaли  Н.М. Киричук, яка  зaзначила, що  на  
розширеному  засгданнг  Ради  CO  «Трудовик» зарееструвались  29 ociб  (список  додаеться). 

Чи  е  запитання  або  гншг  пропозицг'а? 
Запитань  або  гнших  пропозицгй  не  надгйшло. 
Питання  щодо  затвердження  виноситься  на  голосування . Ргшення  приймаеться  простою  

бгльшгстю  голосгв  присутнгх  на  Засгданнг. 
Результат  голосування  : 
«ЗА» - одноголосно  
«ПРОТИ» - немае  
«УТРИМАЛИСЯ» - немае  
По  першому  питанню  впргшили  — зарееструвати  29 ociб  (список  додаеться). 

2. 3 другого  питaння  порядку  денного  виступила  з  гнформацгею  Киричук  Н.М., яка  
зaзначила, що  CO  «Трудовик» стало  вгдомо  вгд  садоводгв  про  проведення  вгд  гменг  CO  «Трудовик» 
зборгв  в  пiцepii (вул. 1 Озерна, 45), нaзвану  42 позачергова  конференцгя . Цг  збори  очолили  такг  
особи  як  Н.П. Лукашова, I.П. Дмгтргев, М.П. Слгпченко, М.П. Онешко, якi на  дaний  час  проводять  
ii  за  вкaзаною  адресою  в  пгцерга'. 

Вгдповгдно  до  п. 12.3. Статуту, позачергова  Конференцгя  скликаеться  Рaдою  CO  «Трудовик» 
на  вимогу  не  менше  50% членгв  Об'еднання, якi представляють  гнтереси  не  менше  50% членгв  CT,  
якщо  ргшення  про  це  прийнято  загaльними  зборами  кожного  Садгвничого  Товариства. Однак, 
iнiцiaтop скликання  позачергово i Конференцг >i повгдомляе  Раду  «Об'еднання» шляхом  подання  
письмового  звернення . При  цьому  Рада  «Об'еднання» призначае  дату  проведения  позачерговоi 
Конференцгг  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'еднaння» про  проведения  позачерговог  Конференцггг  не  пгзнгше  нгж  за  30 днгв  до  дня  
скликання  позачерговогг  Конференцгг. 

Але  Радою  CO  «Трудовик» не  приймaлося  ргшення  про  проведения  42 позачерговог° 
Конференцгг  CO  «Трудовик», тому  П  проведения  суперечить  Статуту. При  цьому  проведения  цих  
зборгв  e нгчим  гншим  як  спроба  рейдерського  захвату  CO  «Трудовик», що  пгдпадае  пгд  ст. 205-1 
КК  Украгни  — пгдробка  документгв  для  реестрацгi юридичноа  особи. 

Виступили: 
Члени  Ради  Серенко  В.В., Хожай  I.3., Федоров  В.В. та  iншi, якi заявили, що  проведения  

«гнгцгативною» групою  (до  складу  якоi входять  Н.П. Лукашова, I.П. Дмгтргев, М.П. Слгпченко, 
М.П. Онешко) вгд  гменг  CO  «Трудовик» так  званог  «позачерговоi 42-а• Конференцгг » e грубим  
порушенням  Статуту  CO  « Трудовик», a тому  необхгдно  визнати  yci ргшення  прийнятг  на  цих  
зборах  нелеггтимними  i незаконними . Також  доцгльно  зобов'язати  Н.М. Киричук  звернутися  до  
правоохоронних  органгв  з  зaявою  про  злочин. 

Чи  е  запитання  або  гншг  пропозицi'а? 
Запитань  або  гнших  пропозицгй  не  надгйшло. 
Питання  щодо  затвердження  виноситься  на  голосування . Ргшення  приймаеться  простою  

бгльшгстю  голосгв  присутнгх  на  Засгданнг. 
Результат  голосування  : 
«ЗА» - одноголосно  
«ПРОТИ» - немае  
«УТРИМАЛИСЯ» - немае  
По  другому  питанию  виpгшили   визнати  проведения  зборгв  вгд  гменг  CO  «Трудовик» пiд  

нaзвою  «позачергова  42-i Конференцгя» незаконним  та  грубим  порушенням  Статуту  
CO  «Трудовик», i всг  прийнятг  ргшення  цим  згбранням  нелеггтимними . 3обов'язати  Н.М. Киричук  
звернутися  до  правоокоронних  органгв  з  заявою  про  злочин. 

З. 3 третього  питання  порядку  денного  виступила  Киричук  Н.М., яка  зaзначила, що  
«гнгцгативна» гpупа  намагаеться  змгнити  статус  CO  «Трудовик», тобто  лгквгдувати  та  
переруеструвати  в  обслуговyючий  кооператив, про  що  «гнгцгативною» групою  було  вкaзано  у  
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своему  Статyтг. Тaкож  змгни  до  Статуту  затверджуються  на  Конференцгi  CO  «Трудовик», 
вносяться  пгсля  ix  затвердження  та  на  зборах  всгх  CT.  

Вистyпили: 
Бeлозьоров  В.М., Федоров  В.В., Волобуев  Г. гз  застереженням  про  негативнг  наслгдки  для  

власникгв  дач  при  змгнг  статусу  садового  товариства  в  обслуговyючг  кооперативи. 
Серенко  В.В. гз  пропозицгею  органгзувати  роз'яснення  ризикгв  усгм  членам  садових  

товариств. 
Чи  e запитання  або  гншг  пропозицгё? 
3апитань  або  гншиx пропозицгй  не  надгйшло. 
Питання  щодо  затвердження  виноситься  на  голосування . Ргшення  приймаеться  простою  

бгльшгстю  голосгв  присутнгх  на  Засгданнг. 
Результат  голосування  : 
«ЗА» - одноголосно  
«ПРОТИ» - немае  
«УТРИМАЛИСЯ» - немае  
По  тpетьому  питанию  Bufimunn визнати  нелеггтимним  змгну  статусу  CO  «Трудовик» 

шляхом  лгквгдацгi та  перереестрацгi в  обслуговуючий  кооператив . B кожному  CT  провести  збори  та  
роз'яснити  ризики  усгм  членам  садових  товариств. 

4. 3 четвертого  Птання  порядку  денного  вистyпила  Киричук  H.M., яка  прогнформувaла  
присутнгх  про  факт  перереестрацгТ  СТ  «Троянда-1» та  СТ  «Шляховик» в  обслуговуючий  
кооператив . Ця  афера  вже  вгдбулась. Вона  реалгзована  пресдтавником  угpупувaння  Дмгтргева  I.П. 
без  органгзацгУ  широкого  обговорення  з  членами  садових  товариств  та  роз'яснень  про  загpози  i 
ризики. Все  це  вгдбувалось  без  вгдома  Ради  CO  «Трудовик». 

При  цьому  до  засновникгв  та  присутнгх  на  установчих  зборах  СТ  «Шляховик» включено  
померлих  ociб. 

Вистyпили: 
Член  Ради  Серенко  B.B., який  запропонував  розгслати  листи  aктивним  свгдомим  садоводам  гз  

роз'ясненням  ситуацгУ, що  склалась  та  куди  iх  втягнуто. 
Чи  e запитання  або  гншг  пропозицй i? 
3апитань  або  iнших  пропозицгй  не  надгйшло. 
Питания  щодо  затвердження  виноситься  на  голосування. Ргшення  приймаеться  простою  

бгльшгстю  голосгв  присутнгх  на  Засгданнг . 
Результат  голосування  : 
«ЗА» - одноголосно  
«ПРОТИ» - немае  
«УТРИМАЛИСЯ» - немае  
По  четвертому  питанию  виргшили  пгдготувати  матергал  для  розповсюдження  гз  

роз'ясненням  садоводам  «Троянда-1» та  «Шляховик». 

5. По  п'ятoму  питанню  порядку  денного  виступила  Киричук  Н.М., яка  звернулась  з  
прохaнням  посприяти  y завершеннг  414 Конференцг1. Зaлишилось  розглянути  та  затвердити  
кошторис  на  2019 ргк  i Ргшення  414 Конференцг1. 

Чи  e запитання  або  гншг  пропозицг i? 
Запитань  або  гнших  пропозицгй  не  надгйшло. 
Питання  щодо  затвердження  виноситься  на  голосування. Ргшення  приймаеться  простою  

бгльшгстю  голосгв  присутнгх  на  Засгданнг. 
Результат  голосування  : 
«ЗА» - одноголосно  
«ПРОТИ» - немае  
«УТРИМАЛИСЯ» - немае  
По  пятому  питанию  виргшили  провести  нaйближчим  часом  продовження  414 звгтноl 

Конференцгг, затвердити  кошторис  на  2019 piк  та  прийняти  Ргшення  Конференцгi по  завершению  
аудиту  фгнансовог  дгяльностг  CO  «Трудовик». 
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Протокол  скл  

Голова  Рад  

Секретар  

б. По  шостoму  пнтанню  порядку  денного  обговорили  гнформацгю  Киричук  Н.М. щодо  
пошукгв  шляхгв  вдосконалення  електpозабезпечення . 

Чи  е  запитання  або  гншг  пропозицгн? 
3апитаиь  або  гнших  пропозицгй  не  надгйшло. 
Питання  щодо  затвердження  виноситься  на  голосування. Ргшення  приймаеться  простою  

бгльшгстю  голосгв  присутнгх  на  Засгданнг. 
Результат  голосування  : 
«ЗА» - одноголосно  
«ПРОТИ» - немае  
«УТРИМАЛИСЯ» - немае  
По  шостому  питанию  виргшили  доручити  Н.М. Киричук  промонгторити  питання  

переведення  масиву  CO  «Трудовик» в  статус  населеного  пункту, доповгсти  на  Pадi та  Конференцгi, 
з  урахуванням  ycix ризикгв  та  позитивних  сторгн. 

7. По  сьомому  питанню  порядку  денного  обговорили  пропозицгю  Лагоса  I.I. про  
облаштування  перегородки  в  актовгй  зaлг  на  час  проведения  продовження  41-i КонференцгУ, яка  
роздглятиме  уповноважених  представникгв  садових  товариств  вгд  ycix присутнгх  запрошених . 
Таким  чином  буде  забезпечений  порядок  пгд  час  проведения  Конференцгй  та  зборгв. 

Чи  e запитання  або  гншг  пропозицiт? 
Запитань  або  гншиx пропозицгй  не  надгйшло. 
Питання  щодо  затвердження  виноситься  на  голосування . Ргшення  приймаеться  простою  

бгльшгстю  голосгв  присyтнгх  на  Засгданнг. 
Результат  голосування  : 
«ЗА» - одноголосно  
«ПРОТИ» - немае  
«УТРИМАЛИСЯ» - немае  
По  еьомому  питанию  виpгшили  облаштувати  перегородку  в  актовгй  зaлг  для  проведения  

Конференцгй  та  зборгв  CO  «Трудовик». 

& По  восьмому  питaнню  порядку  денного  обговорили  пропозицгю  Хожaя  I.B., що  
нaзргла  необхгднгсть  введения  до  штатного  розкладу  CO  «Трудовик» посади  юриста  на  постгйнгй  
ОСНОВ1. 

Чи  e запитання  або  гншг  пропозицгт? 
Запитань  або  гнших  пропозицгй  не  надгйшло. 
Питання  щодо  затвердження  виноситься  на  голосування. Ргшення  приймаеться  простою  

бгльшгстю  голосгв  присутнгк  на  Засгданнг. 
Результат  голосування  : 
«ЗА» - одноголосно  
«ПРОТИ» - немае  
«УТРИМАЛИСЯ» - немае  
По  восьмому  питанию  виpгшили  врахувати  можливгсть  введения  посади  юриста  при  

затвердженнг  бюджету  Об'еднання  на  2019 ргк. 

Ргшення  Засгдання  вважаються  прийнятими, порядок  денний  вичерпаний, Засгдання  можна  
вважати  закритими. 

Н.М.Киричук  

I.М.Фгль  
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