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1. ЗАГ АЛЬШ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ГРОМАДСЬКА СПIЛКА " АСОЦIАЩЯ ВИРОБНИКIВ УКРАІ� НИ" (надалi - Спiлка) €
неприбугковою, добровiльною громадською спiлкою, створеною на основi €дностi iнтересiв i"i
членiв, для здiйснення та захисту прав i свобод, задоволення суспiльних, зокрема економiчних,
соцiальних, культурних, екологiчних, та iнших iнтересiв.
1.2. Спiлка набува€ статусу юридично·i особи з моменту i"i державно'i реестрацi'i, ма€ власну круглу
печатку та iншi штампи, рахунки в банкiвських установах i бланки зi сво'iм найменуванням, також
може мати власну символiку, яка затверджусrься та рееструсrься згiдно чинного законодавства.
Спiлка € непiдпри€мницьким товариством, основною метою якого не € одержання прибугку.
1.3. Спiлка об'едну€ юридичнi та фiзичнi особи, громадян Укра'iни, iноземцiв та осiб без
громадянства, якi перебувають в Укра'iнi на законних пiдставах та досягли 18 рокiв, з метою
виконання Статугних завдань Спiлка.
1.4. Спiлка у сво'iй дiяльностi керусrься Конституцi€Ю Укра'iни, цим Статугом, Законом Укра'iни
«Про громадськi об'еднання» та актами законодавства, прийнятих вiдповiдно до нього.
1.5. Повне найменування
укра'iнською мовою - ГРОМАДСЬКА СПIЛКА "АСОЦIАЩЯ ВИРОБНИКIВ УКРАІ�НИ";
рос1иською мовою
УКРАИНЫ";

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ "АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

англiйською мовою - CJVIC ASSOCIA TION "ASSOC!ATION OF UKRAINIAN
MANUFACTURERS".
1.6. скорочене найменування укра'iнською мовою - ГС "АСОЦIАЩЯ ВИРОБНИКIВ УКРАІ�НИ";
росiйською мовою
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ";
англiйською мовою - СА

ОС "АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ"
"ASSOC!ATION OF UKRAINIAN MANUFACTURERS".

11. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА СПIЛКИ
2.1. Метою дiяльностi Спiлки е:
- Задоволення та захист спiльних iнтересiв сво·iх членiв в соцiально-економiчнiй та правовiй
сферах шляхом всебiч11о'i пiдтримки нацiонального товаровиробника та пропагування iдe·i
залучення iноземних iнвестицiй для розбудови демократично'i, правово'i та соцiально'i держави;
2.2. Для здiйснення мети дiяльностi Спiлка у встановленому чинним законодавством порядку може
здiйснювати наступнi завдання:
- надавати пiдтримку укра·iнським виробничим пiдприемствам, просувати експортну дiяльнiсть
вiтчизняних пiдпри€мств;
- створювати сприятливi умови для ведення бiзнесу в кра'iнi, залучати iноземнi iнвестицi'i в
укра'iнську економiку;
- сприяти �•аданню iнформацiйно·i та органiзацiйно'i допомоги фiзичним та юридичним особам, якi
своею дiяльнiстю сприяють розвитку економiчного та iнтелектуального потенцiалу держави;
- сприяти в реалiзацi'i соцiальних, економiчних, наукових, творчих, культурних, iнформацiйних та
iнших законних прав i iнтересiв сво'iх членiв та громадян Укра·iни взагалi;
- сприяти пошуку шляхiв i запровадження механiзмiв змiцнення €дностi укра'iнського народу,
пiдвищення громадянсько'i активностi всiх членiв суспiльства;
- сприяти в здiйсненнi пiдтримки процесiв демократизацi'i, розбудови громадянського суспiльства,
розвитку пiдприемництва та соцiально'i сфери, неухильного пiдвищення якостi життя гро�1а.1ян
Укра'iни, створення ефективно'i системи захисту прав i свобод громадян;
- сприяти участi громадських iнституцiй у формуваннi мiсцевих самоврядних структур:
- сприяти створенню механiзмiв громадського впливу на дiяльнiсть органiв та поса.1ових осiб вищих
органiв законодавчо'i та виконавчо'i влади, а також мiсцевого самоврядування та 'ix корегування в
1нтересах громадян;
- сприяти практичному здiйсненню загальнодержавних, регiональних, мiсцевих та мiжнаро.1них
програм, якi спрямованi на полiпшення соцiальних вiдносин та економiчного становища у
суспiльствi, i вза€модiе в цiй галузi з закордонними кра'iнами та мiжнародними органiзацiями;
- сприяти захисту законних прав та iнтересiв сво'iх членiв в рiзних галузях 'ix дiяльностi: науки,
освiти, в впровадженнi наукових, науково-дослiдницьких, освiтнiх та iнших програм;
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- орrанiзовувати обмiн делеrацiями;
- вiдряджати сво'iх представникiв для )"-lacтi у вiдповiдних заходах за межами Укра'iни;
- проводити спiльно з iноземними орrанiзацiями дослiдження у вiдповiдностi з напрямками свое'i
дiяльностi, публiкувати 'ix результати;
- здiйснювати iнwi дi'i за участю iноземних партнерiв та мiжнародних орrанiзацiй, якi не суперечить
чинному законодавству Укра·iни;
XI. ВНЕС ЕIШЯ ЗМIНТАДОПОВНЕНЬ В СТАТУТ,
ПРИПИНЕIШЯ ОРГ AHIЗAЦII
11.1. Внесення змiн в Статут Спiлки проводиться за рiшенням Загальних Зборiв згiдно чинного
законодавства не менш, нiж 3/4 ycix членiв Спiлки, присутнiх на Заrальних Зборах.
11.2. Змiни до Статуту Спiлки, змiни у складi керiвних орrанiв Спiлки, змiну мiсцезнаходження
Спiлки пiдлягають обов'язковiй ресстрацii'.
11.3. Припинення дiяльностi Спiлки вiдбуваеться шляхом Гi саморозпуску, peopraнiзaцi'i або
заборони за рiшенням суду (примусовоrо розпуску).
11.4. Припинення Спiлки може бути здiйснена за рiшенням Заrальних Зборiв Спiлки 3/4 голосiв вiд
заrально'i кiлькостi членiв Спiлки, присутнiх на Заrальних Зборах, або за рiшенням суду у випадках,
передбачених чинним законодавством.
11.5. У випадку припинення Спiлки за рiшенням Заrальних Зборiв призначаеться лiквiдацiйна
комiсiя. У разi припинення Спiлки за рiшенням суду, лiквiдацiйна комiсiя призначаеться uим
органом.
11.6. Лiквiдацiйна комiсiя складае лiквiдацiйний баланс та подае йоrо на затвердження Заrальним
Зборам Спiлки. У разi, якщо Загальнi Збори Спiлки дали вiдповiдне дор)"-!ення Головi лiквiдацiйно'i
кoмici'i, лiквiдаuiйний баланс затверджуеться головою лiквiдацiйно'i кoмici'i.
11.7. Кошти та майно Спiлки не можуть перерозподiлятися мiж 'i"i засновниками ()"-!асниками),
працiвниками, членами i використовуються для виконання статутних завдань, а у разi припинення
Спiлки (лiквiдацi'�', злиття, подiлу, приеднання або перетворення) або заборони за рiшенням суду
(примусовоrо розпуску) передаються iнш1и неприбутковiй Спiлцi або кiльком таким
неприбутковим Спiлкам аналоriчноrо спря:-.1ування та виду, або за рiшенням суду спрямовуються
у дохiд держави. Також, у разi саморозпуску Спiлки й кошти та майно мож уть бути зарахованi,
вiдповiдно до закону, до державного або мiсцевоrо бюджету.
11.8. Реорrанiзацiя Спiлки здiйснюеться за рiшенням Заrальних Зборiв Спiлки в порядку
передбаченому чинним законодавством. При реорганiзацi'i Спiлки вся сукупнiсть й прав та
09ов'язкiв переходить до Гi правонастуnникiв.
11.9. Спiлка
не може бути реорrанiзована в юридичну особу метою дiяльностi яко'i е одержання
1Г
•
прибуrку.
11.1О. Цей Статут набирае чинностi з моменту йоrо державно·i реестрацi'i.

ПIДПИСИ ЗАСНОВНИКШ:

Товариство з об�1еженою вiдповiдальнiстю
"КТД ГРУП КО�"
в особi директора
Мазуренка Юрiя Володим11ровича

(пiдпiс)
Громадська Органiзацiя
"АСОЦIАЦIЯ ВИРОБНИКIВ УКРАІ�НИ" в
особi Голови Правлiння
Iваненка Олега Бронiславовича

(пiдпiс)
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