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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ АЛЬЯНС» (надалі –
«Асоціація») є господарською асоціацією, яка створена на невизначений строк та діє на підставі,
у порядку, в межах та у спосіб, що передбачені установчим документом Асоціації – Статутом
(надалі – «Статут»), іншими актами/документами Асоціації, Конституцією України,
Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом
України, Законом України «Про захист економічної конкуренції», Розпорядженням
Антимонопольного комітету України «Про затвердження Типових вимог до створення
господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів
Антимонопольного комітету України на її створення» № 511-р від 30 листопада 2006 року та
іншими нормативно-правовими актами України.
1.2. Асоціація утворюється лише як договірне об’єднання, яке не є господарським
товариством чи підприємством. Асоціація є неприбутковою організацією відповідно до
положень Податкового кодексу України.
1.3. Повне
найменування
Асоціації
українською
мовою:
АСОЦІАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ АЛЬЯНС». Скорочене найменування Асоціації
українською мовою: АСОЦІАЦІЯ «УКРЕКОАЛЬЯНС».
1.4. Повне найменування Асоціації англійською мовою: ASSOCIATION «UKRAINIAN
ECOLOGICAL ALLIANCE». Скорочене найменування Асоціації англійською мовою:
ASSOCIATION «UKRECOALLIANCE».
1.5. Повне
найменування
Асоціації
російською
мовою:
АССОЦИАЦИЯ
«УКРАИНСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС». Скорочене найменування Асоціації
російською мовою: АССОЦИАЦИЯ «УКРЭКОАЛЬЯНС».
1.6. Засновниками Асоціації є:
1.6.1. ДОЧІРНЄ
ПІДПРИЄМСТВО
«ФІРМА
АЛЬТФАТЕР
КИЇВ»,
ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ): 25280118;
1.6.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕ УМВЕЛЬТ
УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ): 35854929;
1.6.3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕЛТІК»,
ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ): 23245193.
1.7. Кількість учасників Асоціації не обмежується.
1.8. Засновники (учасники) Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від
задекларованої її діяльності.
1.9. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без
створення юридичної особи.
1.10. Діяльність Асоціації фінансується виключно за рахунок:
1.10.1. разових (вступних) і періодичних (членських) внесків учасників Асоціації;
1.10.2. пасивних доходів відповідно до податкового законодавства;
1.10.3. дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних
цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі, гуманітарної чи технічної, допомоги,
що надається Асоціації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України;
1.10.4. доходів, отриманих як третейський збір;
1.10.5. надходжень, які отримує Асоціація від заходів з організації та проведення лекцій,
семінарів, конференцій, тренінгів та інших освітніх заходів.
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1.11. Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування
видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених
Статутом Асоціації.
1.12. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Асоціації або їх частини
серед:
1.12.1. засновників (учасників) Асоціації;
1.12.2. членів Асоціації;
1.12.3. працівників Асоціації (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального
внеску);
1.12.4. членів органів управління Асоціації та інших пов’язаних з ними осіб.
1.13. Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків
на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених
Статутом Асоціації.
1.14. Асоціація має самостійний баланс, власну символіку, може мати печатку,
штампи, бланки, рахунки у банківських установах тощо. Символіка Асоціації реєструється у
встановленому законодавством порядку.
1.15. Асоціація може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки,
вчиняти правочини відповідно до законодавства та Статуту, бути позивачем, відповідачем,
третьою стороною у суді, у тому числі, у відповідних юрисдикційних органах іноземних
держав, самостійно планує свою діяльність та є вільною у виборі контрагентів, предмету
правочинів, визначенні прав та обов'язків, інших умов цивільно-правових відносин, що не
суперечать чинному законодавству.
1.16. Орган або особа, яка відповідно до Статуту Асоціації або чинного законодавства
виступає від його імені, зобов'язана діяти в інтересах Асоціації, добросовісно і розумно та не
перевищувати своїх повноважень.
1.17. У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва
Асоціації не має юридичної сили, крім випадків, коли Асоціація доведе, що третя особа знала
чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження.
1.18. Учасники не відповідають за зобов’язаннями Асоціації.
1.19. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями своїх учасників.
1.20. Держава, територіальні громади та їх органи не відповідають за зобов’язаннями
Асоціації, а Асоціація, в свою чергу, не відповідає за зобов’язаннями держави, територіальних
громад та їх органів.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
2.1. Асоціація створена для сприяння у розвитку та впровадженні на
загальнонаціональному рівні комплексної системи управління та поводження із відходами
відповідно до європейських стандартів та найкращих світових практик, створення умов для
розвитку високотехнологічних, конкурентоспроможних процесів збирання, перевезення,
сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізації та захоронення відходів, а також
сталого розвитку у сферах житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного
комплексу, альтернативної енергетики, енергоефективності та енергозбереження.
2.2. Метою (предметом) діяльності Асоціації є лише координація господарської
діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття
управлінських рішень.
2.3. Асоціація може здійснювати координацію діяльності учасників лише з таких питань:
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2.3.1. Технічної інформації та освіти учасників Асоціації, а саме:
2.3.1.1. роз'яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і
конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих
і закордонних спеціалістів-консультантів;
2.3.1.2. розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про
ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;
2.3.1.3. формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного
публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний
досвід;
2.3.1.4. організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних
ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації;
2.3.1.5. надання лише методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення
недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації.
2.3.2. Забезпечення інформацією, а саме збирання серед учасників Асоціації даних
лише про:
2.3.2.1. виробництво та виробничі потужності;
2.3.2.2. проблеми, які виникають у процесі здійснення діяльності учасників Асоціації, з
метою пошуку оптимальних шляхів їх вирішення;
2.3.2.3. інформацію, яка може сприяти встановленню та розвитку відносин
співробітництва з органами влади та іншими організаціями;
2.3.2.4. технічну інформацію та освіту учасників Асоціації, поширення якої передбачено
підпунктами 2.3.1.2. та 2.3.1.3. цього Статуту.
2.3.3. Зібрана інформація поширюється в узагальненому вигляді не раніше місяця після
її збирання та не може використовуватися проти учасників Асоціації, конкурентів або
споживачів та містити дані щодо істотних умов здійснення господарської діяльності, цін,
комерційних стратегій ведення господарської діяльності, обмін якими може сприяти
координації конкурентної поведінки та можливості передбачити поведінку інших учасників
Асоціації, конкурентів та споживачів.
2.3.4. У сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності
функціонування галузі (ринку товару, послуг та робіт) виключно шляхом розроблення,
обговорення, унесення пропозицій щодо об'єктивно обґрунтованих видів класифікаторів,
стандартів якості товарів, послуг та робіт, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з
питань екології.
2.3.5. Стосунків з органами влади та між учасниками, а саме:
2.3.5.1. співробітництва з органами влади лише з питань нормативно-правового
врегулювання загальних засад функціонування на задіяному ринку товарів, послуг та робіт;
2.3.5.2. захисту інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, а також в інших
організаціях як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, але не виключно, Асоціація захищає права
та інтереси учасників у будь-яких національних, іноземних та/або міжнародних судових та/або
арбітражних установах (третейських судах) тощо;
2.3.5.3. сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки.
2.4. Асоціація також представляє інтереси членів Асоціації перед будь-якими
юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями, а також
захищає права учасників Асоціації та забезпечує організацію та зв’язки із громадськістю.
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2.5. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будьяких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не
виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контролю або управління.
2.6. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську
діяльність засновників (учасників) або погодження їх конкурентної поведінки.
2.7. Асоціація та її учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть
обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які стосуються:
2.7.1. ціни, за якою продається товар;
2.7.2. кількості товару, що виробляється;
2.7.3. стандартних формул, за якими ціна обраховується;
2.7.4. підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не
однакові товари;
2.7.5. відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок;
2.7.6. кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців;
2.7.7. не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших учасників
узгоджених дій;
2.7.8. купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого за низькими цінами (з
метою підтримки більш високої ціни на товар);
2.7.9. призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу
товару всіх учасників узгоджених дій;
2.7.10. розподілу покупців між учасниками узгоджених дій;
2.7.11. розподілу територій, придбання чи реалізації товару між учасниками узгоджених
дій.
2.8. Асоціація має право:
2.8.1. входити до складу вузькопрофільних та загальногалузевих об’єднань України та
світу в сфері поводження з відходами, житлово-комунального господарства, паливноенергетичного
комплексу,
альтернативної
енергетики,
енергоефективності
та
енергозбереження, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним
зобов’язанням України;
2.8.2. популяризувати сталий розвиток у сферах поводження з відходами, житловокомунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, альтернативної енергетики,
енергоефективності та енергозбереження відновлюваної (альтернативної) електроенергетики;
2.8.3. відкривати закордонні представництва, налагоджувати співпрацю з іноземними
країнами, їх органами влади, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями тощо;
2.8.4. організовувати видання друкованих та/або електронних видань;
2.8.5. використовувати для цілей своєї діяльності кредити, позики, грантові кошти
тощо;
2.8.6. здійснювати трудовий найм працівників на підставі відповідних трудових
договорів (контрактів), організовувати діяльність трудового колективу, укладати із фізичними
особами та іншими суб’єктами цивільного та господарського права цивільно-правові договори з
метою здійснення діяльності Асоціації;
2.8.7. сприяє в отриманні учасниками Асоціації юридичної, економічної, іншої
консультативної та інформаційної допомоги, організовує і створює умови для вирішення спорів
мирним шляхом і через погодження сторін, сприяє створенню третейських судів для вирішення
спорів як за участю учасників Асоціації, так і за участі інших суб’єктів цивільно-правових
відносин згідно з чинним законодавством;
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2.8.8. інші права, не заборонені чинним законодавством.
3. УЧАСТЬ (ЧЛЕНСТВО) В АСОЦІАЦІЇ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ
(ЧЛЕНІВ) АСОЦІАЦІЇ. ПОСЛИ АСОЦІАЦІЇ
3.1. Асоціація є вільною для вступу нових учасників та виходу будь-яких учасників із
числа членів Асоціації.
3.2. Учасником (членом) Асоціації може бути будь-який суб'єкт господарювання
(резидент або нерезидент), юридична особа, яка створює і здійснює свою діяльність відповідно
до законодавства України (іноземного законодавства) у сферах поводження з відходами,
житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, альтернативної
енергетики, енергоефективності та енергозбереження, має відповідні ліцензії (дозволи тощо) та
згодна мати права та виконувати обов'язки, що на неї покладені Статутом та іншими
актами/документами Асоціації.
3.3. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.
3.4. Участь (членство) в Асоціації поділяється на: почесну, повну та асоційовану.
3.5. Вимоги до набуття статусу та виконання умов почесних, повних та асоційованих
членів визначаються цим Статутом та Порядком та умовами участі (членства) в Асоціації, який
приймається Правлінням Асоціації.
3.6. Один почесний член Асоціації має 3 (три) голоси на Загальних зборах Асоціації, 1
(один) голос на засіданні Правління Асоціації, 3 (три) голоси на засіданні Ревізійної комісії (у
разі її створення та у разі обрання почесного члена до складу Ревізійної комісії).
3.7. Один повний член Асоціації має 2 (два) голоси на Загальних зборах Асоціації, 1
(один) дорадчий голос на засіданні Правління Асоціації (у разі участі повного члена в засіданні
Правління Асоціації), 2 (два) голоси на засіданні Ревізійної комісії (у разі її створення та у разі
обрання повного члена до складу Ревізійної комісії).
3.8. Один асоційований член Асоціації має 1 (один) голос на Загальних зборах Асоціації,
1 (один) дорадчий голос на засіданні Правління Асоціації (у разі участі асоційованого члена в
засіданні Правління Асоціації).
3.9. Статус почесного учасника Асоціації автоматично присвоюється засновникам
Асоціації. Засновники-почесні члени та почесні члени зобов’язані виконувати усі вимоги, які
ставляться до почесних членів Порядком та умовами участі (членства) в Асоціації, інакше
засновники-почесні члени та почесні члени автоматично втрачають свій статус почесних членів
та членів Правління Асоціації і набувають статусу повних або асоційованих членів Асоціації,
що підтверджується рішенням Правління Асоціації (при цьому, член Правління, автоматичне
припинення почесного членства якого підтверджується рішенням Правління, не приймає участі
в прийнятті цього рішення і таке рішення приймається без врахування голосів такого члена
Правління).
3.10. Питання про присвоєння кандидатам статусу «почесного члена» може бути
розглянуте відносно учасників, які мають статус повного члена Асоціації та які як мінімум 1
(один) календарний рік є повними учасниками Асоціації.
3.11. Питання про прийняття кандидата в якості повного члена Асоціації може бути
розглянуте відносно учасників, які мають статус асоційованого члена Асоціації або відносно
кандидата, який не є асоційованим членом Асоціації, але бажає вступити до Асоціації на
умовах повного учасника Асоціації.
3.12. Прийом до Асоціації нових учасників в якості асоційованого/повного члена
Асоціації/присвоєння статусу повного/почесного учасника асоційованим/повним учасникам
Асоціації здійснюється за рішенням Правління Асоціації на підставі відповідної заяви, поданої
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кандидатом або асоційованим/повним членом до вступу в Асоціацію/присвоєння статусу
повного/почесного члена Асоціації, квитанції про сплату вступного внеску/внеску та основних
відомостей і показників діяльності суб’єкта господарювання та підтвердження здійснення
діяльності в сферах поводження з відходами, житлово-комунального господарства, паливноенергетичного
комплексу,
альтернативної
енергетики,
енергоефективності
та
енергозбереження. Правління Асоціації може затверджувати форму заяви та форму надання
відомостей і показників, а також підтвердження здійснення відповідної діяльності кандидатом у
члени Асоціації або асоційованим/повним членом. Заява подається кандидатом або
асоційованим/повним членом на ім’я Голови Правління Асоціації та розглядається на засіданні
Правління Асоціації.
3.13. Відмова Правління Асоціації у прийнятті в члени Асоціації/присвоєнні статусу
повного/почесного члена не вимагає обґрунтування.
3.14. Члени Асоціації реалізують свої права та законні інтереси, а також виконують
свої обов'язки перед Асоціацією безпосередньо через керівника суб’єкта господарювання або
уповноваженого представника.
3.15. Членство в Асоціації припиняється лише у зв'язку з виключенням учасника
Асоціації або при виході учасника з Асоціації.
3.16. Виключення учасника з Асоціації відбувається на підставі рішення Правління
Асоціації у разі настання однієї із таких умов:
3.16.1. учасник Асоціації припиняє діяльність;
3.16.2. компетентний орган відзиває (анулює) видану учаснику Асоціації відповідну
ліцензію (дозвіл тощо);
3.16.3. учасник Асоціації не виконує вимог, передбачених чинним законодавством,
Статутом та іншими актами/документами Асоціації, зокрема:
3.16.3.1.
у разі систематичного (тобто такого, що трапилося 2 (два) і більше разів
протягом 1 (одного) календарного року) недотримання учасником Асоціації положень Статуту
та інших актів/документів Асоціації, що завдає шкоди інтересам Асоціації, її членам або
заважає їх нормальному функціонуванню;
3.16.3.2.
умисного завдання учасником Асоціації істотної шкоди Асоціації та/або її
учасникам;
3.16.3.3.
невиконання протягом 3 (трьох) календарних місяців протягом 1 (одного)
календарного року вимог Порядку та умов участі (членства) в Асоціації зі сплати членських
внесків.
3.17. Заява учасника про вихід затверджується рішенням Правління Асоціації.
3.18. Учасник вважається таким, що вийшов зі складу Асоціації або таким, що
виключений із Асоціації з моменту прийняття Правлінням Асоціації відповідного рішення та за
умови повної сплати учасником належних з нього внесків.
3.19. Обов’язок по нарахуванню учаснику Асоціації членських внесків припиняється з
моменту отримання Правлінням Асоціації відповідної заяви про вихід з Асоціації. При виході
або виключенні учасника із Асоціації внески, зроблені таким учасником, не повертаються.
3.20. Рішення про виключення зі складу учасників Асоціації повного або
асоційованого учасника може бути прийняте, якщо Правління Асоціації проголосує за таке
рішення 1/2 (однією другою) голосів присутніх почесних членів на засіданні Правління
Асоціації, яке вважається правомочним у разі наявності кворуму. Під час голосування відносно
виключення зі складу Асоціації повного або асоційованого учасника, такий учасник не бере в
ньому участі, а його дорадчий голос (голоси) не підлягають врахуванню.
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3.21. Рішення про виключення зі складу учасників Асоціації почесного учасника може
бути прийняте, якщо Правління Асоціації проголосує за таке рішення 3/4 (трьома чвертями)
голосів присутніх почесних членів на засіданні Правління Асоціації, яке вважається
правомочним у разі наявності кворуму. Під час голосування відносно виключення зі складу
Асоціації почесного учасника, такий учасник не бере в ньому участі, а його голос (голоси) не
підлягають врахуванню.
3.22. Рішення Правління Асоціації про виключення учасника з Асоціації може бути
оскаржене таким учасником до Загальних зборів Асоціації. Питання про можливе поновлення
учасника в Асоціації має бути розглянуте на найближчих Загальних зборах Асоціації.
3.23. Члени Асоціації мають право:
3.23.1. обирати органи Асоціації, бути обраними до них або пропонувати кандидатури до
таких органів Асоціації (у разі виконання вимог, передбачених цим Статутом, Порядком та
умовами участі (членства), а також інших актів/документів Асоціації);
3.23.2. подавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів Асоціації не пізніше,
ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до початку їх роботи;
3.23.3. брати участь у роботі над проектами документів та інших матеріалів, що
визначають головні напрями діяльності Асоціації тощо, подавати до Правління Асоціації
пропозиції, спрямовані на захист інтересів і вдосконалення діяльності Асоціації та її учасників;
3.23.4. отримувати за запитом до Правління Асоціації інформацію про діяльність
Асоціації, її органів та ознайомлюватися із актами/документами Асоціації та її органів;
3.23.5. користуватися інтелектуальними розробками та/або матеріально-технічними
засобами, а також консультаціями, рекомендаціями, які надаються Асоціацією в межах своєї
компетенції;
3.23.6. розраховувати на підтримку Асоціації під час захисту своїх прав та законних
інтересів у відносинах із діловими партнерами, під час розгляду спірних питань в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування, а також із профільними регуляторами в
сферах поводження з відходами, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного
комплексу, альтернативної енергетики, енергоефективності та енергозбереження, а також у
налагоджені контактів з іноземними партнерами;
3.23.7. за письмовим дорученням Асоціації представляти її інтереси в будь-яких органах
та організаціях, в тому числі, міжнародних, перед юридичними, фізичними особами та
фізичними особами-підприємцями;
3.23.8. добровільно виходити з Асоціації, попередивши про це Голову Правління
Асоціації не пізніше, ніж за 1 (один) календарний місяць до дати такого виходу;
3.24. Всі права учасників Асоціації реалізуються ними з урахуванням визначених цим
Статутом та іншими актами/документами Асоціації обмежень та у передбаченому ними
порядку.
3.25. Члени Асоціації зобов'язані:
3.25.1. неухильно дотримуватися положень цього Статуту та інших актів/документів
Асоціації, а також виконувати рішення, що приймаються органами Асоціації;
3.25.2. брати активну участь у реалізації мети, предмету, цілей і завдань діяльності
Асоціації, не допускати дій, що можуть завдати Асоціації та/або її членам майнову, моральну
шкоду/збитки та/або нашкодити її/їх діловій репутації;
3.25.3. підвищувати ефективність роботи, престиж та ділову репутацію суб’єктів
господарювання у сферах поводження з відходами, житлово-комунального господарства,
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паливно-енергетичного комплексу, альтернативної енергетики, енергоефективності та
енергозбереження;
3.25.4. вчасно та в повному обсязі сплачувати разові (вступні) і періодичні (членські)
внески та інші платежі;
3.25.5. не розголошувати конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю
Асоціації та/або її учасників, протягом всього строку членства в Асоціації, а також протягом 10
(десяти) календарних років після припинення членства в Асоціації;
3.25.6. розвивати співробітництво в сферах поводження з відходами, житловокомунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, альтернативної енергетики,
енергоефективності та енергозбереження на основі добросовісності, доброзичливості, чесності,
взаємоповаги, підтримки та безумовного виконання взаємних зобов’язань.
3.26. Члени Асоціації зобов’язані виконувати й інші обов’язки, які передбачені цим
Статутом, іншими актами/документами Асоціації, її органів, а також чинним законодавством.
3.27. За рішенням Правління Асоціації та на підставі особистої письмової згоди
фізичної особи – визначного діяча науки, культури, громадської діяльності тощо, такій фізичній
особі присвоюється статус Посла Асоціації.
3.28. Посол Асоціації не є учасником (членом) Асоціації та не сплачує жодних внесків
та платежів для забезпечення діяльності Асоціації.
3.29. Посол Асоціації виконує представницькі функції Асоціації, популяризує
діяльність Асоціації та доносить до діячів науки, культури, громадськості тощо інформацію про
діяльність Асоціації, спільні проекти Асоціації та Посла Асоціації тощо.
3.30. Правління Асоціації приймає Положення про Послів Асоціації, в якому
врегульовується статус, права та обов’язки Послів Асоціації.
4. ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

4.1. Органами Асоціації є:
4.1.1. Загальні збори Асоціації;
4.1.2. Правління Асоціації та Голова Правління Асоціації;
4.1.3. Директор Асоціації;
4.1.4. Ревізійна комісія (у разі її створення).
4.2. Вищим органом Асоціації є Загальні збори Асоціації.
4.3. Загальні збори Асоціації скликаються Головою Правління Асоціації або Директором
Асоціації не рідше 1 (одного) разу протягом 1 (одного) календарного року. Повідомлення про
скликання Загальних зборів Асоціації надсилається всім членам Асоціації не раніше, ніж за 20
(двадцять) календарних днів до дня проведення Загальних зборів Асоціації:
4.3.1. поштовим відправленням – цінним листом із повідомленням про вручення; або
4.3.2. із використанням послуг кур’єрських служб; або
4.3.3. вручається особисто уповноваженому представнику члена Асоціації під розпис;
або
4.3.4. надсилається на адресу електронної пошти, яку член Асоціації вказав у своїх
контактних даних.
4.4. В повідомленні про проведення Загальних зборів Асоціації вказуються: дата, час і
місце їх проведення та порядок денний.
4.5. Позачергові Загальні збори Асоціації можуть бути скликані Головою Правління
Асоціації, Правлінням Асоціації, Директором на підставі рішення Правління Асоціації,
Ревізійною комісією (у разі її створення), а також на вимогу не менше, ніж 25% (двадцяти п’яти
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відсотків) учасників Асоціації. У цьому випадку, дату, місце проведення і попередній порядок
денний визначають особи, що ініціювали проведення позачергових Загальних зборів Асоціації.
Повідомлення учасників про проведення позачергових Загальних зборів Асоціації відбувається
у порядку, передбаченому пп. 4.3.1.-4.3.4. цього Статуту.
4.6. Учасники Асоціації мають право вносити пропозиції про доповнення порядку
денного додатковими питаннями. Рішення про включення таких питань до порядку денного
приймає ініціатор проведення Загальних зборів Асоціації. Про зміни та доповнення до порядку
денного Загальних зборів Асоціації всі учасники мають бути повідомлені не пізніше, ніж за 3
(три) календарних дні до дня проведення Загальних зборів Асоціації.
4.7. Питання, які не включені до порядку денного, можуть розглядатися Загальними
зборами Асоціації за умови, що рішення про це буде прийняте простою більшістю голосів
учасників Асоціації, які беруть участь у Загальних зборах Асоціації.
4.8. Кожен з членів Асоціації делегує для участі у Загальних зборах Асоціації 1 (одного)
представника – керівника або іншу уповноважену особу члена Асоціації. На Загальних зборах
Асоціації члени Асоціацію мають вид та кількість голосів, які вказані в п.п. 3.4.-3.8. цього
Статуту.
4.9. Загальні збори Асоціації вважаються правомочними, якщо на них присутні не
менше, ніж 1/2 (одна друга) членів Асоціації.
4.10. Рішення Загальних зборів Асоціації приймаються 3/4 (трьома чвертями) від
присутніх на Загальних зборах Асоціації членів Асоціації із таких питань:
4.10.1. внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації, в тому числі, шляхом викладення
його в новій редакції;
4.10.2. прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації (реорганізацію або
ліквідацію).
4.11. Рішення Загальних зборів Асоціації з усіх інших питань приймаються простою
більшістю голосів присутніх на Загальних зборах Асоціації членів Асоціації.
4.12. До компетенції Загальних зборів Асоціації, окрім вказаних у пп. 4.10.1.-4.10.2.
цього Статуту, також відноситься вирішення наступних питань:
4.12.1. визначення пріоритетних напрямків діяльності Асоціації, затвердження річних та
перспективних планів та звітів про їх виконання;
4.12.2. розгляд і затвердження звітів Правління Асоціації та Ревізійної комісії (у разі її
створення);
4.12.3. прийняття рішення про створення Третейського суду при Асоціації та
призначення Голови та суддів Третейського суду.
4.12.4. делегування певної частини належних їм повноважень Правлінню Асоціації або
Голові Правління Асоціації.
4.13. На Загальних зборах Асоціації головує Голова Правління Асоціації. Він веде
Загальні збори Асоціації, оголошує питання порядку денного, забезпечує підрахунок голосів
учасників та підтримує порядок проведення зборів. Голова Правління Асоціації може
делегувати повноваження, передбачені цим пунктом Статуту, Директору Асоціації.
4.14. Із числа присутніх на Загальних зборах Асоціації обирається Секретар Загальних
зборів Асоціації, який веде протокол, яким оформлюються прийняті на Загальних зборах
Асоціації рішення.
4.15. Протокол підписується Головою Правління Асоціації та Секретарем Загальних
Зборів Асоціації або Директором Асоціації (у разі делегування йому повноважень,
передбачених п. 4.13. цього Статуту) та Секретарем Загальних зборів Асоціації.
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4.16. У період між Загальними зборами Асоціації управління Асоціацією здійснює
Правління Асоціації.
4.17. Правління Асоціації складається з усіх почесних членів Асоціації, які
автоматично набувають право на участь у роботі Правління Асоціації у зв’язку зі статусом
почесного членства. Правління Асоціації обирає Голову Правління Асоціації строком на 2 (два)
роки. Правління має право достроково припинити повноваження Голови Правління Асоціації,
якщо за це рішення проголосують усі члени Правління Асоціації, при цьому, Голова Правління
Асоціації, як член Правління, не приймає участі в голосуванні і таке рішення приймається без
врахування голосів Голови Правління Асоціації. У разі прийняття рішення про дострокове
припинення повноважень Голови Правління Асоціації Правління також повинне обрати
тимчасового виконуючого обов’язки Голови Правління Асоціації або обрати нового Голову
Правління Асоціації, при цьому, в такому голосуванні приймає участь член Правління,
повноваження якого як Голови Правління Асоціації були достроково припинені.
4.18. Голова Правління Асоціації та члени Правління Асоціації не отримують за свою
роботу матеріальної винагороди, а виконують свої функції виключно на громадських засадах.
4.19. Засідання Правління Асоціації проводяться не рідше, ніж 1 (один) раз на місяць.
4.20. Позачергові засідання Правління Асоціації проводяться за ініціативою Голови
Правління Асоціації, на вимогу одного із членів Правління Асоціації або на вимогу Директора
Асоціації.
4.21. Засідання Правління Асоціації вважаються правомочними, якщо в них бере
участь не менше, ніж 1/2 (одна друга) почесних членів Асоціації, які входять до складу
Правління Асоціації, окрім виключень, передбачених цим Статутом у разі голосування з
питань, при яких не враховуються голоси члена/членів Правління.
4.22. Рішення Правління Асоціації приймаються простою більшістю голосів від
присутніх членів Правління Асоціації. Якщо кількість голосів присутніх членів Правління
Асоціації є рівною, вирішальним вважається голос Голови Правління Асоціації.
4.23. До компетенції Правління Асоціації відноситься вирішення наступних
питань:
4.23.1. розроблення та винесення на розгляд Загальних зборів Асоціації проекту
основних напрямів діяльності Асоціації на наступний рік;
4.23.2. визначення стратегічних та тактичних цілей діяльності Асоціації та практичне їх
виконання;
4.23.3. прийняття рішень про створення та припинення філій, представництв Асоціації,
затвердження положень про філії та представництва Асоціації, призначення керівників філій і
представництв Асоціації;
4.23.4. здійснення контролю за реалізацією рішень Загальних зборів Асоціації і
затверджених ними основних напрямів діяльності Асоціації;
4.23.5. прийняття або відмова у прийнятті до Асоціації нових членів, зміна або відмова у
зміні статусу членів Асоціації та їх виключення із Асоціації, прийняття рішення про присвоєння
статусу Посла Асоціації визначним діячам науки, культури, громадської діяльності тощо,
прийняття відповідних положень про членство в Асоціації, про Правління Асоціації, про
виконавчий орган Асоціації, про Послів Асоціації тощо;
4.23.6. визначення річного бюджету Асоціації та основних статей видатків, затвердження
кошторису на утримання Асоціації, Правління Асоціації, Директора Асоціації, Ревізійної
комісії (у разі її створення) та працівників Асоціації, погодження структури, штатної
чисельності, посадових окладів працівників Асоціації;
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4.23.7. обрання та/або припинення/призупинення у будь-який час та з будь-яких підстав
повноважень Директора Асоціації, в тому числі, але не виключно, зупинення або тимчасове
відсторонення у будь-який час та з будь-яких підстав Директора Асоціації, уповноваження осіб
на підписання із Директором Асоціації цивільно-правових договорів та/або трудових договорів
(контрактів), а також встановлення розміру винагороди Директору Асоціації;
4.23.8. прийняття рішення про застосування до Директора Асоціації заходів
дисциплінарної та/або матеріальної, та/або майнової, та/або будь-якої іншої відповідальності,
передбаченої трудовим договором (контрактом) та іншими договорами у сфері трудового
законодавства або цивільно-правовим договором, а також чинним законодавством;
4.23.9. прийняття рішення про заохочення Директора Асоціації, в тому числі,
преміювання як за результатами діяльності Асоціації, так і за результатами діяльності
Директора Асоціації;
4.23.10.
попереднє затвердження результатів діяльності Асоціації за півріччя та/або
рік, та/або інший період, а також розгляд звітів Директора Асоціації та затвердження
відповідних заходів за результатами їх розгляду;
4.23.11.
прийняття рішення про зміну місцезнаходження Асоціації;
4.23.12.
зупинення виконання будь-яких рішень Директора Асоціації та/або інших
уповноважених працівників/посадових осіб Асоціації, щодо яких у Правління Асоціації є
припущення, що вказані рішення можуть призвести до порушення прав та інтересів Асоціації
та/або її членів;
4.23.13.
визначення вартості договорів/правочинів (ціни договорів/правочинів), а
також правочинів стосовно отримання/надання Асоціацією кредитних коштів, позик, набуття
та/або відчуження нерухомого майна, поруки або іншого обтяження майна Асоціації, для
укладення яких Директору необхідно отримати попередню згоду від Правління Асоціації на
укладення таких договорів/правочинів, та надання попередньої згоди Директору на укладення
таких договорів/правочинів;
4.23.14.
сприяння роботі Третейського суду Асоціації (в разі його створення);
4.23.15.
визначення порядку, умов, строків, розмірів тощо сплати внесків для
членів Асоціації, затвердження зразків заяв та інших документів, які подаються кандидатами
або членами Асоціації до органів Асоціації;
4.23.16.
створення та ліквідація робочих груп, комітетів, комісій тощо Асоціації;
4.23.17.
створення фондів Асоціації, порядок їх формування та використання;
4.23.18.
розроблення та погодження змін до Статуту Асоціації та їх подальше
подання на розгляд Загальних зборів Асоціації.
4.24. Члени Правління Асоціації можуть делегувати своє право на представництво
інтересів члена Правління Асоціації на засіданнях Правління Асоціації іншому члену Правління
Асоціації на підставі довіреності, оформленої у встановленому законодавством порядку.
4.25. На засіданнях Правління Асоціації головує Голова Правління Асоціації. Він веде
засідання Правління Асоціації, оголошує питання порядку денного, забезпечує підрахунок
голосів учасників та підтримує порядок на засіданнях. У разі відсутності Голови Правління
Асоціації засідання Правління веде один із членів Правління або у разі делегування відповідних
повноважень Директору Асоціації – Директор Асоціації.
4.26. На одного зі штатних працівників Асоціації за поданням Правління Директор
Асоціації покладає обов’язки Секретаря засідань Правління Асоціації. Секретар веде протокол,
яким оформлюються прийняті на Правлінні Асоціації рішення.
4.27. Протокол підписується присутніми на засіданні членами Правління Асоціації.
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4.28. Голова Правління Асоціації:
4.28.1. скликає Загальні збори Асоціації, визначає їх порядок денний, дату, час і місце їх
проведення;
4.28.2. діє від імені та в інтересах Асоціації (представляє Асоціацію без довіреності) в
органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських і міжнародних
організаціях, перед юридичними, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями;
4.28.3. скликає засідання Правління Асоціації, визначає їх порядок денний, дату, час і
місце їх проведення;
4.28.4. головує на Загальних зборах Асоціації (окрім випадку, передбаченого п. 4.13.
цього Статуту) та на засіданнях Правління Асоціації;
4.28.5. здійснює поточний контроль за реалізацією виконавчим органом рішень
Загальних зборів Асоціації та Правління Асоціації;
4.28.6. вносить на засідання Правління Асоціації пропозиції щодо кандидатур на посаду
Директора Асоціації;
4.28.7. підписує звернення, листи та інші необхідні документи від імені Асоціації та
скріплює їх печаткою Асоціації відповідно до належних йому повноважень та повноважень, які
випливають із рішень Правління Асоціації;
4.28.8. надає інструкції, вказівки, видає накази та розпорядження, які стосуються його
повноважень, та які є обов’язковими для підконтрольних суб’єктів та працівників Асоціації.
4.29. Директор Асоціації є виконавчим органом Асоціації, який:
4.29.1. здійснює загальне керівництво поточною діяльністю Асоціації, яка спрямована на
досягнення мети та стратегічних цілей Асоціації, і несе відповідальність за виконання
покладених на Асоціацію завдань, в межах наданих йому повноважень;
4.29.2. організовує виконання рішень Загальних зборів Асоціації, Правління Асоціації та
Голови Правління Асоціації;
4.29.3. в рамках здійснення своїх повноважень представляє Асоціацію в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських і міжнародних організаціях,
перед юридичними, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями;
4.29.4. веде Реєстр учасників Асоціації;
4.29.5. розпоряджається грошовими коштами та майном Асоціації в межах,
передбачених рішеннями Правління Асоціації та/або цим Статутом;
4.29.6. у межах затверджених кошторисів та фондів Асоціації визначає та надає для
погодження Правлінню Асоціації структуру, штатну чисельність, посадові оклади працівників
Асоціації, приймає рішення про застосування до працівників Асоціації заходів заохочення або
накладення стягнень;
4.29.7. після попереднього погодження Правлінням Асоціації приймає рішення про
прийняття, звільнення з роботи та преміювання працівників Асоціації;
4.29.8. укладає від імені Асоціації договори та діє від її імені, в тому числі, при
отриманні матеріальних цінностей;
4.29.9. відкриває розрахункові та інші рахунки в банках, підписує першим підписом
грошово-розрахункові документи;
4.29.10.
зберігає печатки та штампи Асоціації та наносить їх відбиток на
документи Асоціації;
4.29.11.
несе персональну відповідальність за організацію в Асоціації
бухгалтерського та податкового обліку, документообігу, розрахунки з бюджетами, державними
цільовими фондами, працівниками та третіми особами, цільове використання та облік майна та
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грошових коштів Асоціації, дотримання правил санітарно-епідемічного благополуччя,
пожежної безпеки, охорони праці, будівельних норм та правил, законодавства про працю та
інших вимог законодавства, які встановлені для Асоціації як для юридичної особи;
4.29.12.
щомісячно звітує перед Правлінням Асоціації про цільове використання
членських внесків та інших грошових надходжень та про результати такого використання;
4.29.13.
підписує звернення, листи та інші необхідні документи від імені Асоціації
в рамках здійснення загального керівництва поточною діяльністю Асоціації і в межах наданих
йому повноважень;
4.29.14.
видає довіреності на представлення інтересів Асоціації, приймає рішення
про участь представників Асоціації у виставках, семінарах і нарадах, що організовуються
міністерствами, відомствами, іншими державними органами, громадськими організаціями й
господарюючими суб’єктами;
4.29.15.
без отримання будь-яких додаткових погоджень, окрім обмежень, які
передбачені пп. 4.23.13. п. 4.23. цього Статуту, укладає/підписує договори/правочини, необхідні
для виконання Асоціацією її функцій і завдань. У випадках, передбачених пп. 4.23.13. п. 4.23
цього Статуту, Директор Асоціації укладає/підписує договори/правочини лише за умови
отримання попередньої згоди Правління Асоціації, яка оформлюється відповідним рішенням
Правління;
4.29.16.
виконує інші функції, що випливають із Статуту Асоціації та рішень
Загальних зборів Асоціації, Правління Асоціації та Голови Правління Асоціації.
4.30. Накази і розпорядження Директора Асоціації є обов’язковими для виконання
всіма працівниками Асоціації.
4.31. В Асоціації може бути створена Ревізійна комісія, яка обирається
Загальними зборами Асоціації.
4.32. Загальні збори визначають кількісний склад Ревізійної комісії та порядок її
діяльності. До складу Ревізійної комісії можуть бути обрані лише почесні та/або повні члени
Асоціації.
4.33. Голова Ревізійної комісії обирається зі складу Ревізійної комісії її членами.
Ревізійна комісія має право достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії,
якщо за це рішення проголосують усі члени Ревізійної комісії, при цьому, Голова Ревізійної
комісії, як член цієї комісії, не приймає участі в голосуванні і таке рішення приймається без
врахування голосів Голови Ревізійної комісії. У разі прийняття рішення про дострокове
припинення повноважень Голови Ревізійної комісії члени Ревізійної комісії також повинні
обрати тимчасового виконуючого обов’язки Голови Ревізійної комісії або обрати нового Голову
Ревізійної комісії, при цьому, в такому голосуванні приймає участь член комісії, повноваження
якого як Голови Ревізійної комісії були достроково припинені.
4.34. Голова Ревізійної комісії та члени Ревізійної комісії не отримують за свою роботу
матеріальної винагороди, а виконують свої функції виключно на громадських засадах.
4.35. Ревізійна комісія має право отримувати всі необхідні для виконання її функцій
документи і матеріали, інформацію, а також особисті пояснення від Асоціації. Ревізійна комісія
здійснює контроль за дотриманням Правлінням Асоціації та Директором Асоціації вимог
Статуту та рішень Загальних зборів Асоціації в частині фінансової діяльності та звітності
Асоціації.
4.36. Ревізійна комісія складає висновки за річними звітами та балансами і подає їх
Загальним зборам на затвердження.
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4.37. У випадку виявлення зловживань зі сторони посадових осіб або працівників
Асоціації або у випадку загрози інтересам Асоціації Ревізійна комісія має право ставити
питання про скликання позачергових Загальних зборів Асоціації.
4.38. Голова Правління Асоціації та Голова Ревізійної комісії мають право достроково
припинити свої повноваження за власним бажанням на підставі особистої письмової заяви,
адресованої Правлінню Асоціації та Ревізійній комісії відповідно. Повноваження Голови
Правління Асоціації та Голови Ревізійної комісії вважаються достроково припиненими за
власним бажанням із дати, яка вказана у відповідній письмовій заяві, незалежно від факту
подальшого схвалення або несхвалення такого рішення Правлінням Асоціації та Ревізійною
комісією відповідно.
4.39. Не пізніше, ніж на дату добровільного дострокового припинення повноважень
Головою Правління Асоціації та Головою Ревізійної комісії, Правління Асоціації та Ревізійна
комісія зобов’язані прийняти відповідні заяви, достроково припинити повноваження заявника
та обрати тимчасового виконуючого обов’язки Голови Правління Асоціації/Голови Ревізійної
комісії або обрати нового Голову Правління Асоціації/Голову Ревізійної комісії, при цьому, в
такому голосуванні приймає участь член Правління/Ревізійної комісії, повноваження якого як
Голови Правління Асоціації/Голови Ревізійної комісії були достроково припинені за власною
ініціативою.
4.40. Підстави припинення повноважень Директора, в тому числі, дострокового, як за
ініціативою Правління Асоціації, так і за ініціативою Директора, визначаються цим Статутом,
Положенням про Директора, іншими документами Асоціації, трудовим договором
(контрактом), цивільно-правовим договором із Директором.
5. МАЙНО І КОШТИ АСОЦІАЦІЇ
5.1. Майно та кошти Асоціації утворюються за рахунок:
5.1.1. внесків членів Асоціації;
5.1.2. плати за проведення Асоціацією платних заходів тощо, які передбачені цим
Статутом та чинним законодавством України;
5.1.3. надходження від інших організацій;
5.1.4. інших надходжень, отриманих в порядку і на підставах, не заборонених чинним
законодавством.
5.2. Майно Асоціації відокремлене від майна її учасників.
5.3. Асоціація володіє, користується та розпоряджається належним їй майном відповідно
до цього Статуту, інших актів/документів Асоціації та чинного законодавства.
5.4. Асоціація здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий і статистичний облік
та звітність відповідно до порядку, що встановлений чинним законодавством. Відповідальність
за стан обліку, своєчасність, повноту та достовірність надання бухгалтерської та іншої звітності
покладається на Директора Асоціації.
5.5. Річний звіт фінансово-господарської діяльності Асоціації підлягає обговоренню та
затвердженню на Загальних зборах Асоціації. Фінансовий рік Асоціації встановлюється з 01
січня по 31 грудня відповідного календарного року включно.
6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
6.1. Діяльність Асоціації припиняється шляхом ліквідації або реорганізації за рішенням
Загальних зборів Асоціації та на інших підставах, передбачених чинним законодавством.
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