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Звгтноi 45 Конфер :ибважних  пpедставникгв  члеfгв  

Садгвничого  об'еднання  «ТРУДОВИК» 
(код  ЕДРПОУ  23567169) 

c. Рожни 25 липня  2020 p. 

Конференцгя  проводиться  зггдно  п. 12.6. Статуту  CO  «Трудовик». 

Дата  проведения  45 Конференцг  повноважених  представникгв, яка  вгдбуваеться  шляхом  заочного  
письмового  опитування  — 25 лйпня  2020 p, що  е  датою  проведения  пгдрахунку  голосгв  по  результатам  
заочного  письмового  опитування . 

Склад  ЛгчильноТ  комгсгУ: 
Усенко  A.B., 
Федоров  B.B., 
Гуртенко  Г.O. 

1 
a  

Час  пгдрахунку  голосгв  з  08 години  00 хв. 

Час  закгнчення  пгдрахунку  голосгв  13 годин  00 хв. 

Всього  членгв  CO  «Трудовик» (надалг  — «Об'еднання») - 59 сaдгвничих  товариств, якг  
представляють  2793 членгв  сaдгвничих  товариств.  

Ha  заочне  письмове  опитування  представлено  36 повноважних  представникгв  вiд  36 садгвничих  
товариств, якi представляють  1817  членгв  CT,  що  складае  65 % загальноi кглькостг  членгв  CT  (вгдповгдно  
до  протоколу  реестрацгйноi комгсгТ  вiд  19 липня  2020р.). 

Кглькгсть  учасникгв  достатня  для  прийнятгя  ргшень. 

Конференцгя  y формг  письмового  заочного  опитування  е  правомочною . 

Голова  CO  «Трудовик» Н.М. Киричук  доповгла, що  Рада  CO  «Трудовик» протоколом  №16/07-2020  
вiд  16.07.2020р. для  ведения  звгтног; 45-Конференцгг, яка  вгдбуваеться  шляхом  заочного  письмового  
опитування, виргшила  запропонувати  обрати  голову  Конференцгг  Штурму  Ю.В.  (CT  «Орбгта», секретаря  
Конференцг i — Свящук  В.Д.  (CT  «Топливний») та  Лгчильну  комгсгю  в  складг  3 (три) особи: Усенко  А.В., 
Федоров  В.В.,Гуртенко  Г.О. 

1. Повноважними  представниками  CT  вгдповгдно  до  п.12.7 Статуту  проголосовано : обрати  
Головою  Конференцг i — Штурму  Юргя  Володимировича  (CT  «Орбгта»), секретарем  Свящука  Вaлергя  
Дмитровича  (CT  Топливний»). 

Пiдсумки  голосування : 
«3А» — 31  повноважних  представникгв  (1484  членгв  CT).  
«ЛРОТИ» — 2 повноважних  представникгв  (100  членгв  CT).  
«УТРИМАЛЙСЯ»— L  повноважних  представникгв  (88 членгв  CT).  
Не  брали  участь  в  голосуваннг  -2 повноважних  представникгв  (145  членгв  CT).  
Ргшення  прийнято. 
Обрати  Головою  Конференцг? — Штурму  Юргя  Володимировича  (CT  «Орбгта»), секретарем  Свящука ;̀  

Валергя  Дмитровича  (CT  Топливний»). ? 

2. Повноважними  представниками  CT  проголосовано : обрати  Лгчильну  комгсгю  y склaдг  3 (Три); 
особи: Усенко  Анатолгй  Васильович, Федоров  BanepiH Васильович, Гуртенко  Георггй  Олександрович . ! 

Пiдсумки  голосування : ( 
«3А» —  31  повноважних  представникгв  (1484  членгв  CT).  
иI7РОТИ» — L  повноважних  представникгв  (70 членгв  CT). 1 
«УТРИМАЛИСЯ» — 2 повноважних  представникгв  (118  членгв  CT).  
Не  брали  участь  в  голосуваннг  - 2 повноважних  представникгв  (145  членгв  CT). j 
Ргшеиня  прыйпято. 
Обрати  Лгчильну  комгсгю  y складг  3 (Три) особи: Усенко  Анатолгй  Васильович, Федоров  Валергй `' 

Васильович, Гуртенко  Георггй  Олександрович . 

3. ' : в ми  представниками  CT  проголосовано : Затвердити  порядок  денний  Конференцг 'i: ': 
(1
U  , т~,~ Л '' 
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(2) 3вгт  ревгзгйнон  комгсгн  та  аудиторськоi перевгрки . 

(3) Пгдтвердження  кошторису  за  2019 рiк. 
(4) Затвердження  кошторису  на  2020 рiк. 
(5) Затвердження  ргшення  Конференцгi. 
Пiдсумки  голосування : 
«ЗА» — 32  повноважних  представникгв  (1572  членгв  CT).  
«ПРОТИ» — 2 повноважних  представникгв  (100  членгв  CT).  
«УТРИМАЛИСЯ» — немае. 
Не  брали  учасiпь  в  голосуваннг  - 2 повноважних  представникгв  (145  членгв  CT).  

Ргшення  прпйнято. ~ 
Затвердити  порядок  денний  Конференцгi: 
(1) 3вгт  Голови  Ради  СО  «Трудовик». 
(2) 3вгт  ревгзгйно( кoмiciii та  аудиторськоi перевгрки. 
(3) Пгдтвердження  кошторису  за  2019 рiк. 
(4) Затвердження  кошторису  на  2020 рiк. 
(5) Затвердження  ргшення  Конференцгi. 

4. По  першому  питанню  порядку  денного: «3вгт  Ради  та  голови  Ради  CO  «Трудовик». 

Повноважними  представниками  CT  проголосовано: Затвердити  звгт  Ради  та  голови  Ради  CO  
«Трудовик. Визнати  роботу  Ради  та  голови  Ради  задовгльною. 

Пiдсумки  голосування : 
ЗА  31 повноважних  представникгв  (1484  членгв  CT)  

«ПРОТИ» — 3 повноважних  представникгв  (188  членгв  CT)  
иУТРИМАЛИСЯ» — нем  ас  
Не  брали  учасбпь  в  голосуваннг  - 2 повноважних  представникгв  (145  членгв  СТ). 

Ргшення  прийнято. 
По  першому  питанню  порядку  денного  виргшили:  Затвердити  звгт  Ради  та  голови  Ради  CO  

«Трудовик». Визнати  роботу  Ради  та  голови  Ради  зaдовгльною . 

5. По  другому  пмтанпю  порядку  денного: «3вгт  ревгзгйноj комгсгт  та  аудиторськогг  перевгрки». 
Повноважними  пpедставниками  CT  проголосовано : Затвердити  звгт  ревгзгйноi кoмicii та  

аудиторськоi перевгрки. 
Пiдсумки  голосування : 
((ЗА)) — 1L повноважних  представникгв  (1484  членгв  CT)  
«1РОТЙ» — 3 повноважних  представникгв  (188  членгв  CT)  
«УТРИМАЛИСЯ» — нем  ас  
Не  брали  участь  в  голосуваннг  - 2 повноважних  представникгв  (145  членгв  CT).  
Ргшення  прийнято. 
По  другому  питанию  порядку  дениого  unpiinnnu:  Затвердити  звгт  ревгзгйноТ  комгсг 'i та  

аудиторсько? перевгрки . 

6. По  третьому  питанню  порядку  денного:  «Пгдтвердження  кошторису  за  2019 ргк.». 
Повноважними  пpедставниками  CT  проголосовано: Пгдтвердити  кошторис  за  2019 рiк  в  сумг  

1190 гpн. 
Пiдсумки  голосування : 
«ЗА» — 31  повноважних  представникгв  (  1484  членгв  CT)  
иПРОТИ» — 3 повноважних  представникгв  (  188  членгв  CT)  
иУТРИМАЛИСЯ» — немае  
Не  брали  участь  в  голосиваннг  - 2 повноважних  представникгв  (  145  членгв  CT).  
Ргшення  прийнято. 
По  тpетьому  питанию  порядку  денного  nupiiiiiinu:  Пгдтвердити  кошторис  за  2019 рiк  в  сумг  1 190 

грн. 

7. По  четвертому  питанню  порядку  ценного: « Затвердження  кошторису  на  2020 ргк». 
Повноважними  представниками  CT  проголосовано : Затвердити  кошторис  на  2020 рiк  

Пiдсумки  голосування : 
((ЗА )) — 31 повноважних  представникгв  (1484  членгв  CT)  
«1РОТlI» —3 повноважних  представникгв  (188  членгв  CT)  



 

А i b в'  
иУТРИМАЛИСЯ» — немае  
Не  брали  участь  в  голосуваннг  - 2 пов  - представникгв  (145  членгв  CT).  
Ргшення  прийнято. 
По  четвертому  питанию  порядку  денного  внрггиили:  Затвердити  кошторис  на  2020 ргк. 

 

8.По  п'ятому  питанию  порядку  денного: « 3атвердження  ргшення  
Повноважними  представниками  CT  проголосовано: Затвердити  ргшення  Конференцг 'i. 

Пiдсумки  голосування : 
((ЗА )) —  IL  повноважних  представникгв  (1534  членгв  CT)  
«ЛРОТI~» —3 повноважних  представникгв  (138  членгв  CT)  
«УТРИМАЛИСЯ» — немае. 
Не  брали  участь  в  голосуваннг  - 2 повноважних  представникгв  (145  членгв  CT).  
Ргшення  прийнято. 
По  п'ятому  питанию  порядку  денного  виргшили: Затвердити  ргшення  Конференцгт. 

КонферепцгL»1 
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Ргшення  45 Звгтнон  Конференцгт  повноважних  пpедставникгв  членгв  CO  «Трудовик» 
вгд  25 линия  2020р / 

г  ~ 
Конференцгя  постановляе: 

1. Затвердити  кошторис  нaдходжень  на  2020 pгк  в  розмгрг  - 4 313 147,75 грн. Затpати  на  виплату  ; 
зарплати  зггдно  штатного  розкладу  склaдають  1 204 283,00 грн. +, 

2.Встановити  на  2020 рiк  внески, платежг  за  нaданг  послуги, компенсацгi в  наступних  розмграх: Ë  
2.1 Членськг  внески  на  обслуговування  массиву:  CO  «Трудовик» - 1 350гpн.,  
CT  «Джерело» - 740 грн.,  CT  «Дружне» - 830 грн. 
Сплачувати  членськг  внески  за  дглянки, нaданг  для  ведення  сaдгвництва, за  кожен  наступний ; 

квартал  до  першого  числа. 
2.2 Вартгсть  за  1 кВт/год  електроенерггТ: 
- для  будинкгв  c винесеними  електронними  лгчильниками  на  опору  або  фасад  будинку 

/ 
(з  видимим  вводом  ) - 2,22 грн.; ~ 
- для  сaдових  товариств, де  замгнено  старг  маггстральнг  ЛЕП  на  гзольований  кабель  та  встановлений ? 

лгчильник  на  ТП  - 2,00 грн. при  умовг  100% оплати  за  ел.енерггю  та  вгдсутностг  заборгованостг  за  спожиту.! 
електроенерггю  за  минулг  роки  по  ргшенню  Ради. При  виникненнг  заборгованостг  дгя  пгльги  припиняетьсвf, 
для  садового  товариства. ; Е  

- борги  для  лгчильникгв  з  невидимим  вводом  3,06 грн. ( 
Розрахунки  за  спожиту  електроенерггю  здгйснювати  за  кожен  мгсяць  до  кгнця  поточного  мгсяця :l, 

при  цьому  нaдавати  покaзники  лгчильника  зафгксованг  на  фото  (з  №  лгчильника) або  контролером , при ) 
вгдсутностг  споживання  - нaдавати  покaзники  лгчильника  зафгксованг  на  фото  (з  №  лгчильника) аба  
контролером . Зараховувати  як  переплату  вартгсть  не  бгльше  50 кВт  ел.енерггг  по  показниках  лгчильника  за: 
останнгй  мгсяць. 

2.3 Нaдати  право  Paдi  CO  "Трудовик" на  прийняггя  ргшень  по  змгнг  тарифгв  пропорцгйно  змгнг~ 
державного  тарифу. B paзi необхгдностг  нaдати  право  Радг  проводити  засгдання  Ради  з  використанням ) 
електронних  засобгв  зв'язку. Ргшення  перенести  на  паперовг  нocii гнформацгт  i додати  до  протоколу. 

2.4 Оплата  за  питну  воду, яка  заведена  на  сaдову  дглянку  - 200 грн. на  сезон  (квгтень-жовтень), 
Лгчильники  на  питну  воду  не  установлювати  i не  обчислювати . Оплату  за  питну  воду  проводити  до  01; 
квгтня  поточного  року. Оплата  за  пгдключення  будинка  до  центрального  водопостачання  400 грн. 

2.5 Внески  на  обслугу  i ремонт  дороги  загального  користування  за  один  проiзд: 
• УАЗ, ГАЗ  та  автомобглг  до  Зт  —20 грн.; i 
• Автокрани  — 100 грн.; 
• КРАЗ, КАМАЗ, бурова  установка, бетонозмгшувач  — 150 грн.; 
- Легковий  пасажирський  автомобгль  —10 грн.; 
- Легковий  пасaжирський  автомобгль  за  попередньою  зaявою  садовода  — безкоштовно . 
В'7зд  легкового  транспорту  садоводгв  — по  перелустках. 

3. КомпенсацгТ, якг  сплачуються  в  касу  CO  «Трудовик» за  порушення  використання  електроенерггТ~~ 
питноТ  води  та  гнше: j 

- При  несвоечаснгй  оплатг  садоводами  членських  внескгв  та  при  несвоечаснгй  оплатг  за  спожиту/ 
електро:0  •: :.~ ~~  аявностг  боргу  за  200 кВт., не  виносг  електролгчильникгв  на  опору, зггдно  ргшення, 

' ., i 
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конференцгТ, будинок  вгдключити  вiд  електропостачання  без  попередження . Пгдключення  до  ЛЕП  
здгйснювати  пгсля  оплати  боргy та  компенсацггг  за  пгдключення  1000 грн. 

- Часткову  заборговангсть  за  минулг  роки  по  сплатг  членських  внескгв  та  водг  оплачуються  в  
процентному  спгввгдношеннг  до  тарифгв, що  дгють  на  день  оплати  боргy. 

- обов'язкове  пломбування  ящика  електpолгчильника. 
- попередження  про  борги  в  телефонному  режимг  з  фгксацгею  дзвгнка. 
- При  недопущеннг  контpолергв  садоводами  до  прилaду  облгку  ел. енерггТ  для  знятгя  покaзникгв  — 

будинок  вгдключити  вiд  електропостачання  без  попередження . Пгдключення  до  ЛЕП  здгйснювати  пгсля  
оплати  компенсацг Y в  розмгрг  2000 грн. та  установки  електролгчильника  на  електроопору . 

- При  порушеннг  пломбування  ёлектролгчильника  — будинок  вгдключити  вiд  електропостачання  без  
попередження . Пгдключення  до  ЛЕП  здгйснювати  пгсля  оплати  компенсацгi в  розмгрг  3000 грн. та  
установки  електролгчильника  на  електроопору . 

- При  виявленнг  не  облгкованого  споживання  електроенергг? садоводами  — будинок  вгдключити  вiд  
електропостачання  без  попередження . - Пгдключення  до  ЛЕП  здгйснювати  пгсля  оплати  втрат, 
розрахованих  зггдно  ПУЕ  з  виплатою  в  термгн  10 днгв, компенсацгi в  розмгрг  4000 гривень  з  виплатою  в  
термгн  10 днгв  та  установки  електролгчильника  на  електроопору . 

- При  несанкцгонованому  пгдключенню  будинку  до  ЛЕП, при  виявленг  ргзницг  мгж  покaзниками  
лгчильникгв  садовода  та  покaзниками  контрольного  лгчильника  - будинок  вгдключити  вiд  
електропостачання  без  попередження . - Пгдключення  до  ЛЕЛ  здгйснювати  пгсля  оплати  ргзницг  та  
компенсацгУ  в  розмгрг  4000 гривень  з  виплатою  в  термгн  10 днгв  та  установки  електролгчильника  на  
електроопору. 

- За  самовгльне  пгдключення  води  до  цент~альнон  водомережг  — компенсацгя  4000 грн. з  виплатою  в  
термгн  10 днгв. При  невиплатг  компенсацгi будинок  вгдключити  вiд  електропостачання  без  попередження; 

- За  використання  питноТ  води  для  поливу  сaдових  дглянок: 
- Перше  порушення  — штраф  4000грн. - з  виплатою  в  термгн  10 днгв; При  невиплатг  компенсацг Y 

будинок  вгдключити  вiд  електропостачання  без  попередження  
- Друге  порушення  — вгд'еднання  вiд  системи  водопостачання . Повторне  пгдключення  — 8000 гри. 
- За  винесення  будгвельного  смгтгя, меблгв  та  гглляк  на  територгю  масиву  - компенсацгя  Зб00грн. - з  

виплатою  в  термгн  10 днгв; При  невиплатг  компенсацг t будинок  вгдключити  вiд  електропостачання  без  
попередження . 

- Будгвельне  смгття, ггляки, листя, траву  утилгзувати  самостгйно . Для  вивозу  старих  меблгв  та  
будгвельного  смгтгя  скористатись  послугами  КП  «Рожнгвське» (тел.+38 (067) 465 70 83). При  
користуваннг  послугами  CO  «Трудовик» оплата  в  касу  за  утилгзацгю: ЗООгрн ./1 м3 за  гглля; 500грн./1 м3 за  
будгвельне  смгтгя, старг  меблг. Вивгз  за  рахунок  членських  внескгв  сaдоводгв. 

- При  захватг  землг  загaльного  користyвання  (лгквгдацгя  захвату  термгном  5 днгв) будинок  буде  
вгд'еднано  вiд  електромережг  без  попередження . 

- Компенсацгт, якг  надгйшли  в  касу  CO  «Трудовик» дозволити  Головг  Ради  використовувати  для  
премгювання  працгвникгв  та  сaдоводгв, якi виявили  цг  порушення . 

4. Забезпечення  житгедгяльностг  Об'еднання: 
- Продовжити  роботи  по  зaмгнг  лгнгй  електропередач  на  гзольованг  провода  (це  зменшить  втpати  на  

ЛЕП) та  встановити  ел.лгчильники  на  кожне  CT  для  контролю  оплати  за  спожиту  ел.енерггю. 
- Встановлення  3-х  фaзних  лгчильникгв  провaдиться  при  сплатг  компенсацгт  на  розвиток  

електромереж  в  розмгрг  4000грн. 
- За  пгдвищення  потyжностг  вхгдних  автоматгв  електроенерггг  за  кожний  1А  - 200грн; 
- Пгдвищення  потужностг  на  3-х  фaзних  лгчильниках : 200 грн. за  1 А  на  кожну  фазу. 
- Здгйснювати  установку  2-х  тарифних  лгчильникгв  при  умовг: вартгсть  1квт. День  = 2,44грн., Нгч  

= 1,ЬОгрн. (За  загальним  прилaдом  облгку  CO  «Трудовик» на  ТП  в  с.Лгтки  (двухтарифний ) середнгй  тариф  
= 1,46грн./1квт., витрати  на  вуличне  освгтлення, роботу  насосгв  свердловин  та  втpати  на  ТП, ЛЕП, також  
безоблгкове  споживання  ел. eнeprii окремими  членами  СТ. = 0,76грн./1 кв. Загальна  ваpтгсть  1 квт. з   
втpатами  = 2,22грн. (для  2-х  тарифного  лгчильника: День  - 1,68+0,76=2,44грн./1 квт., Нiч  - 
0,84+0,76=1,60грн./1 квт.) 

- Оплата  безоблгкового  тимчасового  споживання  en.eнeprii проводиться  зггдно  окремих  
розрахункгв, за  зaявленою  сaдгвником  потyжнгстю  працюючих  електроприлaдгв. Розрахунки  дгйснг  тгльки  
на  вкaзаний  садгвником  день. 
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~ - Заборговангсть  по  сплатг  чле  
ють  на  день  оплати  боргy. 

- Вуличне  освгтлення  включати  гз  настан  
годики. 

Установка  лгхтаргв  на  початку, на  перехрестг  та  в  кгнцг  вулицг . 
- Ел. опори, якi знаходяться  на  територгях  сaдових  дглянок, будуть  обслуговуватися  

сaдоводгв, якi самовгльно  зайняли  землг  загального  користування . Вигородити  такг  опори. 
- Заборонити  несанкцгонованг  земельнг  роботи  на  тeриторгi• загaльного  користування  

нaлежного  допуску, затвердженого  Рaдою. 
- Заборонити  шумовг  роботи  (будгвництво) на  масивг: 
• з  01 тpавня  по  30 серпня  - на  пергод  кангкул  дгтей  та  вгдпусток  сaдоводгв  повнгстю. 

• з  01 вересня  по  01 тpaвня  - в  вихгднг  та  святковг  днг  повнгстю, робочг  днг  з  18:00 до  09:00 год. 
• шумовг  святковг  заходи  заборонено  проводити  пгсля  22години. 

За  порушення  режиму  вгдпочинку  сaдоводгв  будинок  вгд'еднуеться  вiд  електромережг  без  
попередження . Повторне  пгдключення  —1000 грн. 

- Заборонити  розмгщення  палаток  та  палгння  вогнищ  на  берегах  p. Десни  та  заток, в  межах  
територгi  CO  "Трудовик". За  порушення  - штраф  3000 грн. 

- Заборонити  в'iзд  автотранспорту  загальною  вагою  бгльше  15т. 
- Обргзка  дерев  пгд  високовольтною  лгнгею  (ЛЕП) вiд  ТП  в  c. Лгтки  до  територгi  CO,  та  на  

маггстpальних  дорогах  здгйснюеться  за  рахунок  бюджету  CO  «Трудовик». 
- Обргзка  дерев  на  Проргзних  вулицях  та  в  садовнх  товариствах  — за  рaxунок  сaдоводгв. Обргзати  

дерева  на  вгдстань  2м. вiд  ЛЕП  (Правила  охорони  електpичних  мереж). Розчистити  дороги  загального  
користування  вiд  дерев  та  кущгв. 

- провести  вирубку  тополь, якi в  пергод  запилювання  е  алергеном  для  багатьох  людей, висaдити  
насaдження  замгсть  видалених. 

Y випaдку  створення  необргзаними  деревами  аваргйноТ  ситуацгY - будинок  вгд'еднуеться  вiд  
електpомережгбез  попередження. 

Оплата  ремонту  ЛЕМ  проводиться  садоводом, що  спричинив  аваргйну  ситyацгю  (дерева  обривають  
та  перемикaють  ЛЕМ). 

- Прибрати  бордюри, шлагбауми, перешкоди  та  дерева  на  дорогах  загального  користування  (вимога  
МНС). Термгн  виконання  10 днгв. При  невиконаннг  ргшення  конференцгi будинок  буде  вгд'еднано  вiд  
електропостачання . Повторне  пгдключення  — 1000 грн. 

- Дозволити  установку  шлагбаумгв  на  виТздг  на  бepiг  ргчки. Ключ  вiд  замкгв  шлагбаумгв  передати  на  
охорону. 

- Заборонити  установку  шлагбаумгв  мгж  вулицями . Штраф  1 ОООгрн. 
- Утpимувати  в  належному  станг  територгю, що  примикае  до  садовоi дглянки  на  вгдстанг  1 метр  вiд  

межг  дглянки  — виргзати  дерева  та  кущг. Термгн  виконання  10 днгв. При  невиконаннг  штраф  1350 грн. 
- Облаштування  смгтгевих  майданчикгв  на  кожному  масивг, a саме  додатково облаштувати  на  

Пгвнгчному  та  на  CT  «Джерело». 
- Пгдприемцю  Попович  — прибрати  бетоннг  сходи  на  тротуарг  загального  користування . Tepмiti 

виконання  10 днгв. При  невиконаннг  — вгд'еднати  споруду  вiд  електромережг . 

5. АдмгнгстрацгТ  CO  "Трудовик" утримувати  громaдський  порядок  на  територгТ  CO  «Трудовик» i 
березг  p. Десна. 

- Зобов'язати  Голгв  CT  виконати  нумерацгю  будинкгв  в  вгдповгдностг  з  планом  масиву. Поставити  
номери  на  дглянках. 

- Садоводам  вигyлювати  домашнгх  собак  на  повгдку  та  наморднику, прибирати  екскременти . За  
порушення  штраф  1000грн. з  виплатою  в  10-дений  строк. При  несплатг  — вгдключення  вiд  
електропостачання. 

- Адмгнгстрацгi  CO  «Трудовик» сумгсно  з  головами  CT  провести  ревгзгю  пгд'еднання  дглянок  до  
центрального  водопостачання , виявити  несанкцгоноване  п  iдключення . 

б. Для  можливостг  щомгсячного  контролю  споживання  електроенерггi контролерами  - садоводам, 
якi проживають  на  масивг  постгйно  або  залишають  на  зимовий  пергод  включеною  електросистему  — 
електролгчильники  встановити  на  електpоопори  до  01 жовтня  2020 p. 

- с..... ; , •водять  новг  об'екти  або  перебудовують  старг  встановлювати  лгчильники  тгльки  на  
опори  на ' Л  ~ л  ~ ~. ше  1,6 м  (зггдно  ПУЕ); 
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- рекомендувати  всгм  садоводам  перенести  лгчильники  на  електроопори, монтaжнг  роботи  виконати  
за  рaxунок  CO  «Трудовик», матергали  - за  рахунок  садовода. 

7. Встановити  для  власникгв  комерцгйних  пгдприемств  компенсацгю  в  касу  CO  «Трудовик» y розмгрг  
600 грн.в  мгсяць  в  лгтнг  мгсяцг  (квгтень, трaвень, червень, липень, серпень, вересень) з  кожнон  торговоТ  
точки, «3оотовари» - 300 гpн. в  мгсяць. B зимовг  мгсяцг  50%. До  01 жовтня  провести  розрахунки  за  
поточний  ргк  повнгстю. 

8. Сaдгвники, якг  придбали  сaдову  дглянку, вступи' внееки  (в  розмгрг  п'яти  ргчних  членських  
внескгв) cплачують  100% в  CT  по  тарифах, що  дгють  на  день  нaдання  пакету  документгв  про  змгну  
власника  земельноТ  дглянки . 

- Укласти  договгр  з  AT  «Державний  ощадний  банк  Украiни» для  оплати  готгвкових  та  безготгвкових  
платежгв  CO  «Трудовик» через  термгнали  та  каси  Ощадбанку. 

- Розглянути  можливостг  та  нaдати  пропозицгТ  про  мгсце  розташування  офгцгйного  ринку. 
- Головам  CT  обговорити  в  своYх  товариствах  та  нaдати  в  Раду  CO  «Трудовик» пропозицгТ  до  плану  

удосконалення  систем  електро  та  водозабезпечення  Об'еднання . 

Ргшення  Звгтног• 45 Конференцгi повновaжних  представникгв  членгв  Сaдгвничого  об'еднання  
«ТРУДОВИК» шляхом  заочного  письмового  опитyвання, ввaжаються  прийнятими, порядок  денний  
вичерпаний, на  цьому  Конференцгя  оголошуeться  закритою. 

Голова  Конференцг? 

Секpетар  КонференцгУ  

Штурма  Ю.В. 

Свящук  В.Д. 

м. Киiв, Украана  
Двадцять  дев"яте  липня  двг  тисячг  двадцатого  року  
Я, Евмгна  1.Л., приватний  нотаргус  Киiвського  мгського  нотаргального  округу, засвгдчую  

справжнгсть  пгдписгв  Штyрми  Юргя  Володимировича  та 
 
Свящука  Вaлергя  Дмитровича, якi зроблено  

y моiй  присутностг . 
Особу  Штурми  Юргя  Володимировича  та  Свя  щука  Валергя  Дмитровича, як' пгдписали  

документ, встановлено,  ix  дгездатнгсть  перевгрено. 
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