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Відкрите звернення

Правління і Громада СТ «Заліське» звертається до Голови Богданівської 
сільської ради і народних обранців депутатів

Просимо додержуватись всіх норм^існування садівничих товариств і зокрема 
СТ «Заліське» в межах с. Богданівка, та поважати статус і уклад життєдіяльності СТ.

Згідно того факту, що підприємствам а далі садівничим товариствам землі 
були надані у 1988 р. із резервів колгоспів і радгоспів (тобто з земель запасу - 
неугідь) в постійне користування, розпорядниками земель в подальшому стали 
працівники підприємств (далі дачники,, члени садівничого товариства). У сільській 
раді присутня папка з всією установчою документацією СТ «Заліське».

Голова правління, члени правління та члени садівничого товариства
керуються Статутом СТ «Заліське», Законами України, підтримують свою 
життєдіяльність за власні членські кошти, мають свою печатку та рахунки в банках, 
зареєстровані як юридична особа.

Відтак, згідно вищевикладеного укладу просимо Вас дотримуватись 
наступного:
1. Стосовно СТ «Заліське» розглядати всі заяви\запити тільки від членів

товариства при наявності довідки про членство в товаристві. Інші заяви, які 
стосуються земельних питань потребують рішення правління, чи рішення 
загальних зборів. (Вищевказаного регламенту с. Богданівка дотримувалось і 
при приватизації привй'них ділянок і земель загального користування СТ, але 
порушила при розгляді^заяв Твердохлєбова М.Є. Твердохлєбова С.Г., які не є 
членами товариств^ СТ). •

2 . Всі землі в СТ в межах загальних 52 га роздані у 1988 р. з цільовим
призначенням для колективного садівництва. Просимо Богданівську сільську 
раду не змінювати цільове призначення при вирішенні питань приватизації 
земель в СТ «Заліське». Вільних земельних ділянок немає, інформацією про 
ділянки, та сплату членських і будь яких плат володіє лише правління та 
громада СТ.

3. Згідно заяв СТ до Богданівської сільської ради від 17.05.2017 р. вх. 102 і
12.10.2018 р. вх. 216 і факту входження СТ «Заліське» в межі села Богданівка
як автономної одиниці (як і будь які інші СТ), з ’явилась необхідність 
присутності на земельних комісіях, сесіях голови правління чи делегованих 
членів правління СТ для запобігання порушеннь регламенту співіснування
громади в громаді. І Виконком Богдапівсько 
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4. Згідно рішення суду, земельна ділянка (тобто озеро), перейшла в с. Богданівка, 
але судом не скасовані межі СТ і Акт на постійне користування землею під 
озером. Тому всі рішення, повинні прийматися за присутності керівництва СТ. 
Вище перераховані документи свідчать про спільне володіння водоймою і не 
запрошення представників СТ згідно заяви від 22.05.2019 р вх. 257 на 
громадські слухання для ретельного обговорення спільного інтересу в районі 
озера вважаємо порушенням норм співіснування громади в громаді.

Щоб виправити певні недоречності в процедурі добросусідських відносин і 
не допустити інших, просимо цю заяву розглянути на найближчій сесії, розмістити її 
до сесії на офіційній сторінці Богданівської сільської ради для ознайомлення всієї 
громади с. Богданівка та всіх голів садівничих товариств які увійшли в с. 
Богданівка. За бажанням запрошуємо долучатися до обговорення всіма і особливо 
головами СТ, які мають власні озера, як невід’ємну одиницю яка враховувалась при 
проектуванні будь якого СТ.

З надією на співпрацю і добросусідські ві,


