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ЗАЯВА

Посилаючись на посадові інструкції сільського голови № 5 від 05.11.2015 р. пункт 2 «Не 

допускати порушення прав та законах інтересів членів територіальної громади та юридичних осіб 

на території села», просимо надати аргументовану відповідь з приводу процедури виїзду комісії 

Богданівської сільської ради по заяві Твердохлєбова М.Г. надати йому у власність ділянку в СТ 

«Заліське» за адресою Дачна 33.

Якими відомостями про власників ділянок і взагалі земель на території СТ володіє 

сільська рада, для того щоб розглядати питання про виділення земель в СТ без офіційного запиту 

до правління СТ? Чи знає, голова Бобко Ю.М., що згідно статті 35 п. 6 ЗК «Використання 

земельних ділянок садівничих товариств здійснюється відповідно до закону та статутів цих 

товариств». Згідно відповіді вих. № 1028 від 21.09.2016 р. у с. Богданівка «по СТ «Заліське» 

відсутня будь яка інформація».

Виходячи з того, що за 15 хв. до виїзду комісії землевпорядниця с. Богданівка Татьяна 

Анатоліївна в телефонній розмові до Голови СТ Гудінової І.Л. повідомила, що комісія не виїде по 

заяві, бо члени правління СТ категорично проти, таки організувала виїзд комісії і таким чином не 

дала змоги бути присутнім обуреним дачникам. На сесії Богданівської сільради Голова СТ 

Гудінова І.Л. і її замісник Бовкун Л.Л. давали вичерпне роз’яснення депутатам сільської ради, як 

можуть співіснувати громади СТ як юридичні одиниці в межах сіл.

З огляду на той факт, що земельна комісія с. Богданівка виїжджала на територію СТ 

самовільно, громада СТ вважає, що голова с. Богданівка перевищив свої повноваження, і несе 

персональну відповідальність за ці дії. Данний інцидент буде розглянутий загальними зборами СТ.

2. Просимо визнати, що с. Богданівка втручається в життєдіяльність СТ порушуючи 

процедуру співіснування громади в громаді. Надати копію висновку з приводу огляду земельної 

ділянки по Дачна 33 для розгляду її на правлінні і загальних зборах СТ.

3. Винести розгляд цього питання неповаги керівного органу Богданівки до керівного 

органу СТ і громади СТ на сесию.

4. Запросити правління СТ на сесінз* ддададІгіДь^л-для остаточного з’ясування

Богданівки.

Голова правління СТ


