
витяг  
з  ПРОТОКОЛУ  'º19/10-2019 вiд  19 жовтня  2019 p. 

засiдання  Ради  СО  «Трудовик» 
19.10.2019р. с. Рожни  

Час  проведения  Засщання: o 14-00 год. 
Micge проведения  Засгдання: УкраТна, Киiвська  обл., Броварський  район, 

c. Рожни, вул. Центральна, буд. 1-А, примгщення  АдмгнгстрацгУ. 
Присутнг  члени  Ради: Нгколгн  Л.M., Ночовний  O.O., Серенко  B.B., 

Киричук  H.M., Гуржгй  O.C., Яковлева  M.Г., Гypтенко  Г.O., Безсмертний  O.B., 
Пргма  B.Ф., Кyчвaльський  Я.B. 

Запрошенг  особи: Голова  СТ  «Наука» Фущич  Б.B., Голова  СТ  « Зелеинй  
луг» Мартинюк  B.B. 

Порядок  денний  : 
1. Про  затвердження  Кошторису  СО  « Трудовик» на  2019 р., що  був  

розглянутий  на  звгтнгй  41-гй  конференцгг  уповноважених  представникгв  членгв  
CO  «Трудовик» 25 травня  2019 р. (що  була  згрвана  представниками  рейдерськог  
групи). 

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

1. Слухали  Н.М. Киричук, яка  доповiла, що  Кошторис  на  2019 р. та  
перелгк  матергалгв  до  нього  був  затверджений  на  засгдаинг  Ради  30.12.2018 р. (y 
якому  членськг  внески  згiдно  Кошторису  становлять  1 190,00 грн.). Матергали  
були  наданг  Головам  СТ  та  розмгщенг  бгля  каси, на  стендах, на  сайтг  
СО  «Трудовик». 

Bci статгг  Кошторису  були  обгрунтованг . Наприклад, у  2019 р. на  12% (y 
поргвняннг  з  2018 р.) зросла  мгюмальна  заробгтна  плата. Тому  i пгдвищилися  
вгдрахування  у  бюджет: 

- у  2018 р. це  182 807,39 грн. 
- у  2019 р. —200 526,28 грн. 
3бiльшилася  Bapmicmb вивозу  тверд  их  побутових  вгдходгв: 
- у  2018 р. за  1 куб. становило  84,00 грн. 
-у  2019 р. за  1 куб  становить  108,00 грн., а  це  за  ргк  додатково  

156 000,00 грн., тобто  по  57,00 грн. з  кожног  дглянки. 
Збiльшилася  вартгсть  послуг  трактора  Рожнгвського  КП. 

-у  2018 р. — 550,00. грн. за  1 годину; 
- у  2019 р. — 750,00 грн. за  1 годину. 
3бгльшилася  вартгсть  робот  и  трактора  з  прибирання  снггу: 
- у  2018 р. — 450,00 грн. за  1 годину; 
- у  2019 р. — 550,00 грн. за  1 годину. 
На  смгтгевих  майданчиках  на  вулицг  Центральнгй, на  Центральнiй  

бгля  р. Десна, вул. Озернгй, садоводи  звалюють  етарг  меблг, будгвельне  
смгття, ггляки, шифер, вгкна. На  смгтгевих  майданчиках  стоять  
вгдеокамери, але  це  нгкого  не  зупиняе.  Hi  в  одному  Садгвничому  тоариствг  



Броварського  р-ну  люди  не  звалюють  все  це  на  вулицг  та  узбгччя  - 
утилiзують  самостгйно! 

Нiякг  смгтгевг  полггони  не  приймають: меблг, шифер, вгкна, ггляки, 
листя, траву, будгвельне  смгтгя. Тому  для  СО  «Трудовик» вивгз  цього  
смгття  обходиться  дуже  дорого: 

Робота  трактора  погрузчика  = 950 грн  за  1 год. 
Вартгсть  вивозу  КРАЗ  = 950 грн  за  1 год. 
1 куб. утилгзацгi негабаритного  смгття  коштуе  640,00 грн.! Машина  КРАЗ  

вмгщуе  10-12 кубгв. З  смгттевого  майданчика  на  вул. Кзернгй, також  впродовж  
Центральны  вивозимо  по  4-5 машин  в  мгсяць. Ще  бгльше  звалюють  бiля  р. 
Десна. Для  погрузки  необхiдно  наймати  трактор, тому  що  прибиральники  
руками  не  можуть  загрузити  на  машину  цей  жах. В  2019 р.на  вивiз  негабаритгв  
витрачено  383 508 грн  членських  внескiв  всгх  садоводiв  -- а  це  по  142 грн  з  
кожног  дiлянки! 

Виступили: 
Члени  Ради  Яковлева  М.Г. Нгколгн  Л.М. про  те, що  садоводи, якi купили  

новг  меблг, побудували  новг  будинки, зобов 'язанг  самостiйно  утилгзувати  сны  
вгдходи  - будгвельне  смгтгя, старг  меблг  та  гн., або  найняти  машину  з  
Рожнгвського  КП  за  свiй  рахунок. Не  справеливо, щоб  за  вивгз  вiдходгв  
окремих  садоводгв  платили  всг  люди. 

Пщвищились  цгни  на  матергали  та  запаснг  частини  до  транс  формапiорiв  
та  свердловин, ремонт  доргг, транспортнг  витрати, кабелг  та  гнш  

Виступили: 
Члени  Ради  Ночовний  О.О., Серенко  В.В, Гуржiй  О.С., ЯковлеваМ.Г., 

Гуртенко  Г.О, Пргма  В.Ф., Кучвальський  Я.В. 
Доповйи, що  25 травня  2019 р. на  звгтнгй  41-й  конференцй  уповноважених  

представникгв  членгв  СО  «Трудовик», було  визнано  роботу  Ради  та  Голови  
ради  СО  «Трудовик» задовгльною.Детально  розглянули  Кошторис  на  2019 р., 
поставили  на  голосування, але  для  прийняття  ргшення  по  кошторису, . не  
вистачило  одного  голосу, бо  Конференцгя  була  згрвана  групою  агресйвно  
налаштованих  садоводгв. Аналоггчно  була  згрвана  продовження  Конференцгi 
вгд  27 липня  2019 р. Зважаючи  на  те, що  на  сьогоднг  необхiдно  забезпечити  
нормальнг  умови  проживання  садоводгв  на  масивг, вивозити  смгтгя, 
ремонтувати  трансформатори, виплачувати  заробгтну  плату  працгвникам, 
здгйснювати  гншг  платежг  для  функцгонування  садгвничих  товариств, 
забезпечення  виконання  Кошторису  на  2019 р. е  житгево  необхгдним. 

Тому  керуючись  п. 13.2 Статуту, на  засгданнг  цгеi Ради, пропонуе  
забезпечити  виконання  Кошторису  на  2019 р. в  сумг  внескгв  1190,00 грн. 

Виступили: 
Члени  Ради  Серенко  В.В. та  Яковлева  М.Г., якi доповгли, що  вiдповiдно  до  

ст. 13.2 Статуту, в  пергод  мгж  конференцiями  вищим  керiвним  органом  
управлгння  в  CO  «Трудовик» е  Рада, тому  пропонують  на  цьому  засгданнг  Ради  
рекомендувати  керуватися  у  господарський  дiяльностг  СО  «Трудовик» 
показниками  Кошторису  на  2019 р., якгй  було  презентовано  садоводам  на  
звгтноУ  41-й  конференцгi уповноважених  представникгв  членiв  СО  «Трудовик». 

Виступили: 
Член  Ради  Ночовний  О.О., Iуртенко  Г.О., якi акцентували  увагу, що  28 



липня  2019 р. вгдбулося  засгдання  Ради  СО  «Трудовик», ле  Рада  зобов 'язaлася  
забезпечити  виконання  кошторису  на  2019 р. 

Виступили: 
Член  Ради  Кучвальський  Я.В. запропонував  пгдтвердити  затверджений  

Кошторис  на  2019 р. та  Ргшення  41-Ы  3вгтноi Конференцгi повноважених  
представникгв  членiв  СО  «Трудовик» вгд  25 травня  2019 р. на  Конференцгi 
2020 р. 

Результат  голосування  : 
эЗА» - одноголосно  
«HРОТИ» - 
« цТРИМАЛИСЯ» - 
Виргшили: У  зв'язку  з  тим, що  робота  звгтно? 41-й  конференцг? 

уповноважених  представникгв  членгв  СО  «Трудовик», була  згрвана, керуватися  
у  господарський  дiяльностг  СО  «Трудовик» показниками  Кошторису  на  2019 р., 
в  обсязг  членських  внескгв  1190,00 грн., який  було  затверджено  на  засгданнг  
Ради  30.12.2018 р. та  презентовано  садоводам  на  звгтнгй  41-й  конференцгг  

На  Конференцг i 2020 р. пгдтвердити  затверджений  Кошторис  2019 р. та  
Ргшення  41-о? Звгтно? Конференцг? повноважених  представникiв  членгв  
СО  «Трудовик» вiд  25 травня  20 

Голова  Ради  

Секретар  Г.О. Гу  ртенко  
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