
*  УКРАЇНА* 
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАЛІСЬКЕ"

с. Богданівна 
Броварський район 
Київська область

Голові Богданівської сільської ради
Бобку Ю.М. 

Голови правління СТ «Заліське»
Гудінової І.Л. 

07433 Київська обл., Броварський р-н., 
с. Богданівка, СТ «Заліське» 

Центральна 2\1
0975613163

(Для листування: 07400 Київська, м. Бровари, Гагаріна 16 кв 58)

ЗАЯВА

Ознайомившись з відповідями відмовами у наданні земельних ділянок на 
території СТ сім’ї Твердохлебових просимо надати вичерпну відповідь:

1. Чому в жодній відповіді не вказано, що це землі загального користування під 
колективне садівництво згідно генерального плану СТ, і на які рішенням № 717-20- 
УІІ від 12.10.2017 р. наданий дозвіл на розробку проекту щодо відведення земель 
загального користування 5,4034 га згідно рішення загальних зборів СТ?

2. Богданівська с\р знає, що СТ уклало договори на заміри земель загального 
користування, та на виконання проектно-вишукувальних робіт так, як сама 
приймала участь у виїзній комісії разом з Науково-дослідницьким та проектним 
інститутом землеустрою. Богданівка знає, що СТ знаходиться на стадії присвоєння 
кадастрових номерів землям загального користування. Згідно ЗК п.2. «Землі 
загального користування дачного кооперативу безоплатно передаються йому у 
власність за клопотанням вищого органу управління кооперативу до 
відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування на 
підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчує право на земельну ділянку. До земель загального користування дачного 
кооперативу належать земельні ділянки, зайняті захисними смугами, дорогами, 
проїздами, будівлями і спорудами загального користування».
3. Чому сільрада розглядає заяви фізичних осіб, які просять землю загального 

користування СТ, в той час, коли прийнято рішення за клопотанням громади?
4. Винести розгляд цього питання неповаги керівного органу Богданівки до 

керівного органу СТ і громади СТ на сесию.
5. Запросити правління СТ на сесію заздалегідь для з’ясування взаємовідносин 

громади в громаді.
6. Викласти текст заяви на сайті Богданівської ради, донести її зміст до виборців 

Богданівки.
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