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ПРОТОКОЛ № 31/07-2022 

засідання Ради СО «Трудовик»  
                                                                                                                                                                 
с.Рожни                                                                                                               31.07.2022 

    
       Час проведення Засідання: о 10-00 год. 
       Місце проведення Засідання: Україна, Київська обл., Броварський район,  
с. Рожни, вул. Центральна, буд. 1-А, приміщення адміністрації.  
         Згідно Рішення Конференції СО «Трудовик» від 25.07.2020 року п.2.3. «В 
разі необхідності надати право Раді проводити засідання Ради з 
використанням електронних засобів зв’язку. Рішення перенести на паперові 
носії інформації і додати до протоколу.» 
       Присутні члени Ради: Киричук Н.М., Ночовний О.О.,  Гуртенко Г.О.,  
Штурма Ю.В., Федоров В.В., Свящук В.Д., Пріма В.Ф., Кучвальський Я.В., 
Гуржій О.С., Дроздов І.В., Яковлева М.Г., Гриценко С.С. 
Запрошені: голова СТ «Зелений луг» Мартинюк В.І. 
        
       Згідно Статуту СО «Трудовик», це Засідання вважається правомочним 
приймати рішення з усіх питань включених до порядку денного. 
 

Порядок денний : 
1.   Інформація голови Ради. 
2.   Про призначення дати проведення звітно-виборної 48-ї Конференції. 
3.   Про подання кандидатур на виборні посади. 
4.   Про інформування голів СТ. 
5.   Про обмеження потужності садоводам-боржникам. 
 
     Ведення протоколу покладено на В.В.Федорова. 
 
        З першого питання порядку денного виступила Киричук Н.М. яка 
проінформувала про те, що на розширеному засіданні військової ради та 
ради СО від 24.07.2022 року було запропоновано підвищити статті витрат 
кошторису ст..6, 7, 11, 13, 18, 23, 24, 26, 27 на 30%  у зв’язку з підвищенням 
цін на ПММ та ТМЦ. Потрібно добавити до кошторису 396 000грн. (≈148 
грн. з ділянки).  
 
Результати голосування:      
«За» -   «одноголосно» 

«Проти» - «немає» 
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«Утрималися» - «немає» 

          По першому питанню вирішили: посилити роботу голів СТ із 
садоводами: зобов’зати сплатити борги за спожиту ел.енергію 684 тис. 
грн.. та членські внески 3050тис. грн.  Голові ради підготувати новий 
проект кошторису. Підвищити витратні ст..6, 7, 11, 13, 18, 23, 24, 26, 27 на 
30%  у зв’язку з підвищенням цін на ПММ та ТМЦ. Вирішення питання 
про підвищення статей кошторису розглянути на наступному засіданні 
Ради.  
 
         З другого питання порядку денного членами ради запропоновано 
призначити проведення звітно-виборної 48-ї Конференції повноважних 
представників членів Об’єднання на 1 жовтня 2022 року та провести 
підготовку для проведення. 
          
Результати голосування:      
«За» -   «одноголосно» 

«Проти» - «немає» 

«Утрималися» - «немає» 

По другому питанню вирішили: призначити проведення звітно-виборної 
48-ї Конференції повноважних представників членів Об’єднання на            
1 жовтня 2022 року та Голові Ради провести підготовку для проведення. 
 
З третього питання порядку денного рада пропонує усім садівничим 
товариствам в строк до 20 серпня 2022 року подати свої кандидатури на 
виборні посади та свої пропозиції щодо порядку денного. 
 
Результати голосування:      
«За» -   «одноголосно» 

«Проти» - «немає» 

«Утрималися» - «немає» 

По третьому питанню вирішили: до 20 серпня 2022 року садівничим 
товариствам подати свої пропозиції щодо порядку денного та кандидатур 
на виборні посади: 

●  Наглядова Рада – 3 особи, 
●  Рада – 10 осіб, 
●  Голова Ради – 1 особа 

пропоновані особи повинні відповідати вимогам п.11.6 та 13.4 Статуту СО 
«Трудовик», а також подати передбачені Статутом документи на розгляд 
Ради (автобіографію з зазначенням освіти, професійної діяльності, 
програма своєї діяльності та копії документів які засвідчують відсутність 
заборгованості перед Садівничим об’єднанням «Трудовик»). Подані з 
порушенням вимог Статуту СО «Трудовик» кандидатури не будуть 
включені до бюлетеню голосування;  
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також подати кандидатури на: 

 
●   Голова Конференції – 1 особа, 
●   Секретар Конференції – 1 особа, 
●   Лічильна комісія – 5 осіб. 

 
В адміністрацію СО «Трудовик», на email: so_trudovik@ukr.net, на Viber 
(050) 864 5815 

 
З четвертого питання порядку денного: Рада зобов’язує діючу Голову 
Ради сповістити про ці рішення всіх голів садівничих товариств. 
 
Результати голосування:      
«За» -   «одноголосно» 

«Проти» - «немає» 

«Утрималися» - «немає» 

По четвертому питанню вирішили: Голові Ради Киричук Н.М. 
сповістити всіх голів садівничих товариств про ці рішення шляхом 
розміщення відповідної інформації на дошках оголошень, офіційному 
сайті, шляхом електронних повідомлень тощо. 
 
З п’ятого питання порядку денного: Киричук Н.М. доповіла про те, 
що станом на 31.07.2022 року заборгованість садоводів за спожиту ними 
ел.енергію становить 684 тис. грн.., членські внески – 3050 тис. грн. Рада 
запропонувала обмежити потужності злісним боржникам – замінити ввідні 
автомати на 10А.  
 
Результати голосування:      
«За» -   «одноголосно» 

«Проти» - «немає» 

«Утрималися» - «немає» 

По п’ятому питанню вирішили: обмежити потужності злісним 
боржникам-садоводам за спожиту ел.енергію, встановити автомати на 10А 
на період до повного погашення заборгованості. Голові Ради організувати 
та провести цю роботу до 10 серпня 2022 року. 
 
            Рішення Засідання вважаються прийнятими, порядок денний 
вичерпаний. Засідання можна вважати закритим. 
 
Голова Ради               (підпис)                          Н.М. Киричук 
 
Секретар                     (підпис)                          В.В.Федоров. 
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