
ПРОТОКОЛ  
звгтног  41-о? конференцгi уповноважених  представникгв  

членгв  СО  « Трудовик» 

с. Рожни 25.05.20 19 р. 

Всього  членгв  СО  «Трудовик» - 59 садгвничих  товариств, якi представляють  
2785 членгв  садових  товариств. 
Голова  реестрацгйноУ  комгсгУ  Ночовний  О.О. доповгв: 
Присутнг  36 уповноважених  представникгв  вiд  36 садгвничих  товариств, якi 
представляють  1918 членгв  СТ. 
Кглькгсть  присутнгх  достатня  для  прийняття  леггтимних  ргшень. Конференцгя  е  
правоздатною. 
Головам  СТ  надано  документи: 

1. Порядок  денний  41-У  звiтноi конференцгi (витяг  з  протоколу  засгдання  Ради  
СО  «Трудовик» вiд  24.03.2019р) . 

2. Порядок  голосування  та  прийняття  ргшень  (витяг  зг  Статуту  СО  «Трудовик») 
41-У  звгтног  конференцгi. 

3. Звгт  Голови  Ради  СО  «Трудовик» Киричук  Н.М. за  пергод  2018 р. 
4. Кошторис  витрат  за  2018 рiк. 
5. Проект  Кошторису  на  2019 ргк  з  2-ма  додатками. 
6. Перелгк  витрат  на  матергали  (проект) на  2019 рiк. 
7. Проект  штатного  розкладу  СО  «Трудовик» на  2019 рiк. 
8. Проект  ргшення  41-г  конференцгг  2019 року. 
9. Забезпечення  електроенерггею  жителгв  масиву. 
10.Аналгз  використаног  електроенерггг  СО  «Трудовик» за  2018 рiк  та  перелгк  

боржникгв  станом  на  24 квгтня  2019 року. 
11 .Перелiк  власникгв  земельних  дглянок, що  тимчасово  виключенг  зг  статтг  

надходжень  кошторису  на  2019 рiк, що  не  сплачують  членськг  внески  та  
потребують  судових  втручань. 

12. Звернення  Ради  СО  «Трудовик» до  садоводгв  щодо  забезпечення  публгчного  
порядку  на  масивг. 

Слухали: голову  СО  «Трудовик» Киричук  Н.М., яка  повгдомила, що  для  ведення  
конференцгг  необхгдно  обрати  президгю  конференцгг. 
Виступили : 
Мартинюк  B.I. (СТ  « Зелений  луг») та  запропонував  обрати  президгю  у  складг: Голова  
президгг  - Яковлева  М.Г. (СТ  «Чайка»), члени  президгг: секретар  Циганенко  О.М. (СТ  
«Нива-1 »), Григоренко  К.Я. (СТ  «Прометей»), Матвгйчук  Б.В. (СТ  « Дизель»), Свята  
М.В.(СТ  «Десна-3») 
Виргшили: 
Обрати  президгю  у  складг: Голова  президгг  - Яковлева  М.Г. (СТ  «Чайка»), члени  
президгг: секретар  Циганенко  О.М. (СТ  «Нива-1), Григоренко  К.Я. (СТ  «Прометей»). 
Голосували: 
«ЗА» - 30 уповноважених  представникгв  (1683 членгв  СТ). 
« ПРОТИ» - немае. 
«УТРИМАЛИСЬ» - б  уповноважених  представникгв  (235 членгв  СТ). 



Слухали: голову  СО  «Трудовик» Киричук  H.M., яка  повгдомила, що  для  ведення  
конференцгг  необхгдно  обрати  лгчильну  комгсгю. 

Виступили: 
- Матвгйчук  Б.В. (СТ  « Дизель») запропонував  обрати  лгчильну  комгсгю  у  складг: 

Федоров  В.В. (СТ  «Приозерний»), Ночовний  О.О. (СТ  «Нива»), Шолудько  I.A. (СТ  
«Металург»). Для  контролю  роботи  лгчильног  комгсгг  виявили  бажання  працювати  
Первова  B.I. (СТ  «Бергзка») та  Бесараб  Л.В.(СТ  «Мебельщик»). 

Голосували: 
«ЗА» - 26 уповноважених  представникгв  (1233 членiв  СТ  ) 
« ПРОТИ» - 6 уповноважених  представникгв  (358 членiв  СТ) 
« УТРИМАЛИСЬ» - 0 уповноважених  представникгв  (0 членiв  СТ). 

- Не  голосували  4 повноважних  представникгв. 
Виргшили: 
- Обрати  лгчильну  комгсгю  у  складг: Федоров  В.В.,(СТ  Приозерний), Ночовний  О.О. 

(СТ  Нива), Шолудько  I.A.(СТ  «Металург»). Для  контролю  роботи  лгчильног  комгсгг  
виявили  бажання  працювати  Первова  B.I. (СТ  «Бергзка») та  Бесараб  Л.В.(СТ  
«Мебельщик»). 

Слухали: 
Яковлеву  М.Г., яка  оголосила  запропонований  порядок  денний  конферендгг: 
1. Звгт  голови  Ради  СО  «Трудовик» Киричук  Н.М. за  пергод  2018 р. 
2. Звгт  ревгзгйног  комгсй  за  2018 рiк. 
3. Затвердження  кошторису  на  2019 рiк. 
4. Затвердження  ргшення  Конференцгг. 

Голосували  : 
- «ЗА» - 22 уповноважених  представникгв  (1136 членiв  СТ) 
- «ПРОТИ» -9 уповноважених  представникгв  (546 членiв  СТ) 
- «УТРИМАЛИСЬ» - 5 уповноважених  представникгв  (236 членiв  СТ). 

Bupimunu: 
Затвердити  порядок  денний  конференцгг  : 
1. Звгт  голови  Ради  СО  «Трудовик» Киричук  Н.М. за  пергод  2018 р. 
2. Звгт  ревгзгйног  комгсгг  за  2018 рiк. 
3. Затвердження  кошторису  на  2019 рiк. 
4. Затвердження  ргшення  Конференцгг. 

РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО. 

Но  першому  питанию  - звгт  голови  Ради  СО  «Трудовик» -Киричук  Н.М. за  
пергод  роботи  2018 р. 
Слухали: 

Киричук  Н.М. зг  звгтом  роботи  ради  та  Голови  СО  «Трудовик» за  2018 рiк  (звгт  
додаеться). 
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Виступили: 
Щодо  обговорення  звгту  Онешко  (СТ  «Троянда  - 1»), Дроздов  (СТ  « Зоря»), 
Лукашова  Н.П. (СТ  «Мебельщик»), Слгпченко  М. (СТ  «Ггдротехнгк»), 
Гушель  I.B. (СТ  «Топливний»), Нгколгн  Л.М. (СТ  «Будгвельник  2»), Гуржгй  
О.С. (СТ  «Автомаггстраль»), Мартинюк  B.I. (СТ  «Зелений  луг»), Прима  
В.Ф. (СТ  «Механгзатор»). 

ГуртенкоГ.0.(СТ«Медик») та  Матвгйчук  Б.В.(СТ  «Дизель») 
запропонували  визнати  роботу  Ради  та  голови  Ради  СО  «Трудовик» за  2018 
рiк  задовгльною . 

Голосували: 
«3А» - 21 уповноважених  представникгв  (1147 членiв  СТ) 
«ПРОТИ» - 11у  повноважених  представникгв  (607 членiв  СТ) 
« УТРИМАЛИСЬ» - 0 уповноважених  представникгв . 

Не  голосували  4 повноважних  представникгв  

Виргшено: Визнати  роботу  Ради  та  Голови  ради  СО  «Трудовик» задовгльною . 

По  другому  питанию  - звгт  ревгзгйноi комгсг?. 
Слухали: 

Голову  ревгзгйног  комгсгТ  Святу  М.В. зг  звгтом  Ревгзгйног  комгсгг  за  2018 рiк  
(звiт  додаеться), що  був  затверджений  Радою  СО  «Трудовик» зггдно  вимог  
Статуту. 

По  третьому  питанию  - затвердження  кошторису  на  2019 рiк. 
Слухали : 

- голову  Ради  СО  ' Трудовик» Киричук  Н.М., яка  запропонувала  до  
обговорення  кошторис  СО  «Трудовик» на  2019 рiк. 

Виступили: 
Дроздов  (СТ  « Зоря» ), Бесараб  В.М. (СТ  «Джерело»), Прима  В.Ф. (СТ  
«Механiзатор»), Нгколгн  Л.М. (СТ  «Будгвельник  2»), Слгпченко  М. (СТ  
«Ггдротехнгк»), Гуржгй  О.С. (СТ  «Автомаггстраль»), Мартинюк  B.I. (СТ  
«Зелений  луг»), Лукашова  Н.П. (СТ  «Мебельщик»), Онешко  (СТ  «Троянда  
- 1»), Григоренко  К.Я. (СТ  «Прометей»), Юрченко  М.С. (СТ  «Металург»), 
Первова  B.I. (СТ  «Бергзка»), Ярошевська  I.B. (СТ  «Ггдротехнгк»), Хрущова  
(СТ  «Коорератор»), Угнгч  О.П. (СТ  «Мебельщик»). 

Запропоновано  до  затвердженнн  кошторис  СО  «Трудовик» на  2019 рiк. 
Голосували: 

- «3А» - 17 уповноважених  представникгв  (901 членiв  СТ) 
- «ПРОТИ» - 0 уповноважених  представникгв. 
- « УТРИМАЛИСЬ» - 0 уповноважених  представникгв . 

При  обговореннг  питания  №3  «Затвердження  кошторису  на  2019 рiк» та  
проведения  голосування  щодо  затвердження  кошторису  проголосувало  50%-1 
зареестрованих  представникгв  членiв  <Юб'еднання», що  отримали  мандати  для  
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голосування . Уповноваженг  представники  у  кглькостг  17 уповноважених  oci6 
(901 членiв  СТ) становить  менше  як  50% членгв  СТ, що  свгдчить  про  вгдсутнгсть  
окремих  уповноважених  представникгв  на  Конференцгi та  пгдтверджено  
протоколом  лгчильног  комгсгУ. Вгдповгдно  до  ст. 12.6 Статуту  СО  «Трудовик» 
продовження  Конференцгг  не  е  можливим. 

Причиною  припинення  роботи  Конференцгг  стало  цглеспрямоване  штучне  
затягування  окремими  присутнгми  (садоводами  Слгпченком, Ярошевською, 
Лукашовою, Юрченком, Первовою  та  Онешком) встановленого  часового  
регламенту  розгляду  питань  порядку  денного  Конференцгг  та  залишення  зали  
проведення  Конференцгг  окремими  уповноваженими  представниками  садгвничих  
товариств  гз  посиланням  на  фгзичну  втому. 

Слухали: Iнформацгю  голови  Президгг  звгтног  41-г  конференцгг  уповноважених  
представникгв  членгв  СО  «Трудовик» (далг  — Конференцгя) Яковлевог  M.Г., яка  
повгдомила, що  роботу  Конференцгi розпочато  o 10-30 год. 25 тpавня  2019 року. 

Конференцгя  призупинила  свою  роботу  в  14год.30хв. при  розглядг  питання  №  3 
(Затвердження  коштoрису  на  2019 рiк) порядку  денного  Конференцгi. 

Виступили: члени  президгг  Матвгйчук  Б.В., Циганенко  О.М., Свята  М.В. 
Вгдповгдно  до  ст. 12.4 Статуту  СО  «Трудовик» щоргчна  звгтна  Конференцгя  е  

правомочною  якщо  на  Конференцгг  присутнг  бгльше  50% членгв  СО  «Трудовик», якг  
представляють  гнтереси  не  менше  50% членгв  СТ. 

Матвiйчук  Б.В. запропонував  оголосити  перерву  в  роботг  Конференцгг. 

Голосували: Одноголосно . 
Виргшили: 

Оголосити  перерву  в  роботг  Конференцгг. Продовження  Конференцгг  вгдбудеться  
за  ргшенням  Ради  СО  «Трудовик». 2-га  частина  Конференцгг  вгдбудеться  гз  
порядком  денним: 
1.Затвердження  кошторису  на  2019 ргк. 
2.Затвердження  ргшення  Конференцгг. 
Про  дату  продовження  щоргчног  звгтног  41-г  Конференцгг  вгдповгдно  до  пункту  

12.2. Статуту  СО  «Трудовик» повгдомити  не  пгзнгше  нгж  за  45 днгв  до  дня  скликання. 
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М.Г.Яковлева  

О.М.Циганенко  

4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

