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Розділ 1. Загальні положення 

 
1.1. АСОЦІАЦІЯ «МОСТИ УКРАЇНИ» (далі за текстом – Асоціація) є господарською 
асоціацією і утворюється як добровільне, недержавне, договірне, неприбуткове об'єднання 
проектних, інжинірингових, будівельних, виробничих підприємств та організацій, наукових 
установ, інших господарських та громадських об’єднань в галузі мостобудування, 
виробництва прогонових конструкцій, проектування, будівництва та експлуатації об’єктів 
транспортної інфраструктури, в тому числі - мостів, шляхопроводів та інших штучних 
споруд.  
 
1.2. Асоціація створена відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексу 
України, Закону України «Про захист економічної конкуренції» і діє згідно з вимогами 
чинного законодавства України та цього Статуту.  
 
1.3. Цей Статут розроблено з дотриманням «Типових вимог до створення господарської 
асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів 
Антимонопольного комітету на її створення», затверджених Розпорядженням 
Антимонопольного комітету України № 511-р від 30.11.2006 р. (в редакції Розпорядження 
Антимонопольного комітету № 788-р від 21.12.2011 р.).  
 
1.4. Асоціація не є господарським товариством чи підприємством, і створюється на 
невизначений строк. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної 
реєстрації.  
 
1.5. Асоціація є неприбутковою організацією відповідно до вимог Податкового кодексу 
України. Учасники (засновники) Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від 
задекларованої її діяльності.  
 
1.6. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без 
створення юридичної особи.  
 
1.7. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких 
договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає 
співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контролю або управління.  
 
1.8. Створення Асоціації жодним чином не призводить до появи монопольного утворення, 
монополізації ринків, обмеження конкуренції, тощо. Асоціація, її засновники та члени 
(учасники) не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію 
між учасниками ринку та засновниками (членами) Асоціації.  
 
1.9. Асоціація має круглу печатку (одну або більше) зі своїм найменуванням, емблемою та 
ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, відокремлене майно, самостійний баланс, 
рахунки в банківських та інших фінансових установах, включаючи валютні, власну 
емблему та знаки для товарів та послуг тощо.  
 
1.10. Асоціація має повне та скорочене найменування:  
Повне найменування українською мовою: АСОЦІАЦІЯ «МОСТИ УКРАЇНИ».  
Повне найменування англійською мовою: ASSOCIATION «BRIDGES OF UKRAINE».  
Повне найменування російською мовою: АССОЦИАЦИЯ «МОСТЫ УКРАИНЫ».  
Скорочене найменування українською мовою: АСОЦІАЦІЯ «МОСТИ УКРАЇНИ».  
Скорочене найменування англійською мовою: ASSOCIATION «BRIDGES OF UKRAINE». 
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1.11. Місцезнаходження Асоціації: Україна, м. Київ, вул. Паньківська, буд. 5.  
 
1.12. Засновниками Асоціації є суб’єкти господарювання, визначені в розділі 9 даного 
Статуту. 
  

Розділ 2. Мета, принципи, напрями діяльності Асоціації 
 

2.1. Метою   діяльності   Асоціації   є   координація господарської діяльності учасників без 
права втручання в  їх  виробничу й комерційну діяльність,  прийняття управлінських 
рішень. 
 
2.2. Асоціація створена з метою: 
1) сприяння підвищення якості будівництва, ефективної і безпечної експлуатації мостових 
споруд; 
2) сприяння формуванню технічної політики у галузі проектування, будівництва та 
експлуатації мостів, її аналітична, інформаційна і наукова підтримка; 
3) сприяння вдосконаленню державної системи управління у сфері забезпечення 
безаварійної експлуатації мостів; 
4) сприяння вдосконаленню системи фінансування, впровадженню сучасних ефективних 
інструментів (систем) фінансування нового будівництва, заходів з ремонту та реконструкції 
мостів і мостових споруд; 
5) підтримки та розвитку спільних соціальних та інших законних інтересів членів 
(учасників) Асоціації, пов’язаних з їх діяльністю в галузі мостобудування; 
6) збереження та зміцнення кадрового, та наукового потенціалу галузі мостобудування; 
7) сприяння збереженню та розбудові мостових споруд, забезпечення розвитку галузі 
мостобудування. 
 
2.3. Асоціація здійснює представництво інтересів своїх членів (учасників) в органах 
державної влади та управління, органах місцевої влади, міжнародних організаціях тощо.  
 
2.4. Основними завданнями Асоціації є: 
2.4.1. сприяння вирішенню задач з розвитку транспортної інфраструктури України; 
2.4.2. сприяння у напрацюванні технічної політики і науково-технічних програм в галузі 
досліджень, проектування, будівництва і експлуатації мостових споруд різного 
призначення, організації транспортних потоків для раціонального використання простору 
міст з урахуванням екологічних вимог; 
2.4.3. сприяння дослідженню і розробці комплексних програм розвитку галузі, розвитку 
наукоємних конкурентоспроможних технологій у мостобудуванні та будівництві об’єктів 
дорожньої інфраструктури, виробництві мостових конструкцій; 
2.4.4. сприяння розвитку наукових основ і створення принципово нових розрахункових 
методик конструкцій і технологій, прикладних комп’ютерних програм, а також 
нормативних документів, що сприятимуть підвищенню надійності, економічності та 
екологічності мостових, водопропускних та суміжних споруд (підходів к мостам, 
регуляційних і захисних конструкцій тощо); 
2.4.5. розвиток, реалізація і захист творчого потенціалу, ідей і ділових починань, а також 
професійних інтересів учасників Асоціації; 
2.4.6. залучення учасників Асоціації до активної участі у вирішенні задач з впровадження 
передових технологій зведення мостових споруд, створення економічних і високонадійних 
мостових конструкцій і обладнання, передових методів утримання і експлуатації мостів; 
2.4.7. забезпеченя регулярного і оперативного інформування учасників Асоціації про нові 
досягнення науки і техніки, передових методах роботи у мостобудуванні;  
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2.4.8. встановлення постійних контактів між організаціями і спеціалістами, що працюють в 
галузі проектування, будівництва і експлуатації мостових споруд з метою обміну технічною 
інформацією, сприяння у придбанні матеріалів, обладнання; 
2.4.9. розвиток зв’язків з науковою інженерно-технічною спільнотою інших країн згідно 
діючого законодавства, взаємний обмін інформацією щодо новітніх досягненнь науки і 
техніки. Сприяння у встановленні ефективного співробітництва з обміну досвідом та 
інформацією; 
2.4.10. сприяння підвищенню кваліфікаційного рівня наукових, інженерно-технологічних 
кадрів та спеціалістів; формуванню систем професійної підготовки членів (учасників) 
Асоціації; 
2.4.11. створення передумов та взаємодія з органами державного управління, органами 
місцевої влади для розвитку державно-приватного партнерства у будівництві автодоріг, 
мостів та об’єктів дорожньої інфраструктури; 
2.4.12. взаємодія з органами державного управління, органами місцевої влади у формуванні 
правил і умов толінгу (збирання плати за проїзд), як потужного і ефективного рішення 
проблеми дефіциту державних коштів для фінансування дорожньої інфраструктури; 
надання допомоги у напрацюванні основних правил та засад толінгу в Україні, формуванні 
законодавчої та нормативної бази; 
2.4.13. сприяння вровадженню нових інструментів та систем ефективного інвестування у 
будівництво нових та модернізацію існуючих об’єктів транспортної інфраструктури; 
2.4.14. участь у розробці державних, регіональних та місцевих програм розвитку 
транспортної інфраструктури; 
2.4.15. взаємодія з міжнародними організаціями та іншими країнами у напряму формування 
інвестиційних об’єктів транспортної інфраструктури на території України; 
2.4.16 сприяння гармонізації українського законодавства у сфері транспорту, дорожньої 
інфраструктури, мостобудування із міжнародним законодавством, нормами і стандартами 
Європейського Союзу, реформування українського законодавства з урахуванням світового 
досвіду та досвіду США. 
 
2.5. Для досягнення статутних цілей Асоціація в порядку, встановленому чинним 
законодавством України: 
2.5.1. розробляє, координує, фінансує і організує реалізацію своїх програм і пропозицій; 
2.5.2. надає організаційну, правову підтримку учасникам, що розробляють і реалізують 
проекти, які відповідають меті та завданням Асоціації; 
2.5.3. у встановленому порядку засновує засоби масової інформації, здійснює інформаційну 
і рекламно-видавничу діяльність, сприяє узагальненню і публікації результатів досліджень, 
проектування, будівництва і експлуатації мостових споруд, встановлює і підтримує 
постійні зв’язки із засобами масової інформації з будь-яких питань, що стосуються мети 
створення та діяльності Асоціації; 
2.5.4. регулярно проводить науково-технічні конференції, семінари, зустрічі та інші заходи; 
2.5.5. самостійно та спільно з партнерами, в тому числі – іноземними, проводить 
різноманітні дослідження, сприяє впровадженню на практиці найбільш ефективних рішень; 
2.5.6. сприяє ознайомленню і передачі на договірній основі технічної документації або 
відомостей про нові технології мостобудівного обладнання і механізми, конструкції і 
матеріали, що використовуються в інших відомствах і організаціях країни при будівництві 
мостових споруд; 
2.5.7. проводить із залученням висококваліфікованих спеціалістів, позавідомчі громадські 
експертизи проектів мостових споруд і консультації з науково-технічних і економічних 
питань, а також розглядає і оцінює аварійні ситуації з напрацюванням необхідніх 
рекомендацій щодо їх ліквідації; 
2.5.8. співпрацює з профільними іноземними організаціями у вирішенні питань, що входять 
до компетенції Асоціації; 
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2.5.9. проводить конкурси для вирішення актуальних науково-технічних задач своєї 
компетенції, в тому числі, на основі конкретних замовлень підприємств та організацій; 
2.5.10. у встановленому порядку висуває своїх представників для отримання державних та 
інших премій, почесних та інших звань; 
2.5.11. сприяє і приймає участь у розробці нормативних документів (ДСТУ, ДБН, 
інструкцій тощо), організує їх громадське обговорення і сприяє їх затвердженню; 
2.5.12. проводить і сприяє в проведенні виставок, ярмарків досягнень техніки, обміну 
досвідом у різних галузях будівництва і експлуатації мостових споруд; 
2.5.13. приймає участь у роботі міжнародних неурядових організацій з питань, що 
відносяться до компетенції Асоціації; 
2.5.14. у відповідності з законодавством здійснює різні ділові контакти і укладає договори з 
фізичними та юридичними особами, в тому числі – іноземними, в межах статутної 
діяльності; 
2.5.15. приймає участь у роботі, співпрацює з профільними міністерствами, державними 
установами та організаціями, органами місцевого самоврядування у напряму реалізації 
статутних завдань; 
2.15.16. бере участь у розробці нормативно-правових актів, організовує та проводить 
недержавні експертизи законопроектів, проектів програм та нормативно-правових актів; 
2.15.17. сприяє у стосунках, а також здійснює представництво та захист соціальних, 
професійних та інших спільних інтересів членів Асоціації в органах центральної та місцевої 
влади на території України та за її межами; 
2.15.18. Асоціація може реалізовувати інші цілі і завдання, які відповідають статутній меті 
Асоціації та не суперечать чинному законодавству України. 
 
2.6. Основними принципами діяльності Асоціації є:  
- законність;  
- гласність та публічність;  
- добровільність вступу/виходу з членства в Асоціації;  
- виключення будь-яких дій, які можуть обмежувати конкуренцію між членами 
(учасниками) Асоціації та іншими учасниками ринку;  
- рівноправність та господарська самостійність членів (учасників) Асоціації;  
- взаємодопомога членів (учасників) Асоціації у вирішенні спільних технічних, 
економічних, організаційних, правових та інших проблем без втручання в їх виробничу та 
комерційну діяльність.  
 
2.7. Асоціація здійснює координацію діяльності своїх учасників лише з таких питань:  
2.7.1. Технічної інформації та освіти учасників Асоціації, а саме:  
- роз'яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, 
виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і 
закордонних спеціалістів-консультантів;  
- розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні 
технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;  
- формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування 
інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;  
- організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу у галузі 
мостобудування, проектування, будівництва, фінансування та експлуатації об’єктів 
транспортної інвраструктури і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед 
учасників Асоціації;  
- надання лише методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у 
роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації.  
 
2.7.2. Забезпечення інформацією:  
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- збирання серед учасників Асоціації даних лише про: 
  виробництво та виробничі потужності; 
  проблеми, які виникають у процесі здійснення діяльності учасників Асоціації, з метою 

пошуку оптимальних шляхів їх вирішення;  
  інформацію, яка може сприяти встановленню та розвитку відносин співробітництва з 

органами влади та іншими організаціями; 
  технічну інформацію та освіту учасників Асоціації, поширення якої передбачено 

Статутом Асоціації.  
- 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.  
 
2.7.3. У сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності функціонування 
галузі мостобудування шляхом розроблення, обговорення, унесення пропозицій щодо 
об'єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної 
надійності та безпеки, стандартів з питань екології, сертифікації тощо.  
 
2.7.4. Стосунків з органами влади та між учасниками, а саме:  
- співробітництва з органами влади лише з питань нормативно-правового врегулювання 
загальних засад функціонування галузей мостобудування, проектування, будівництва, 
фінансування та експлуатації об’єктів транспортної інфраструктури;  
- захисту інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, а також в інших 
організаціях як в Україні, так і за кордоном;  
- сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки.  
 
2.8. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську 
діяльність засновників (учасників) або погодження їх конкурентної поведінки.  
 
2.9. Асоціація та її учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть 
обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які 
стосуються:  
- ціни, за якою продається товар;  
- кількості товару, що виробляється;  
- стандартних формул, за якими ціна обраховується;  
- підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не однакові 
товари;  
- відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок;  
- кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців;  
- не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших учасників узгоджених дій;  
- купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого за низькими цінами (з метою 
підтримки більш високої ціни на товар);  
- призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу товару всіх 
учасників узгоджених дій;  
- розподілу покупців між учасниками узгоджених дій;  
- розподілу територій, придбання чи реалізації товару між учасниками узгоджених дій.  
 

Розділ 3. Участь (членство) в Асоціації 
 

3.1. Асоціація є вільною для вступу нових та виходу учасників.  
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3.2. Учасниками Асоціації є її засновники, а також інші суб’єкти господарювання, які 
вступили до Асоціації після її державної реєстрації.  
 
3.3. Учасниками Асоціації можуть бути будь-які суб’єкти господарювання, господарські та 
громадські об’єднання, які діють в галузі мостобудування, виробництва прогонових 
конструкцій, проектування, будівництва та експлуатації об’єктів транспортної 
інфраструктури, в тому числі - мостів, шляхопроводів та інших штучних споруд, та які 
створюють і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, мають 
відповідні ліцензії, та згодні виконувати обов’язки, що на них покладає Статут Асоціації. 
Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.  
 
3.4. Засновники Асоціації та інші учасники, що вступили до Асоціації після її державної 
реєстрації, мають однакові права і обов’язки. Положення цього Статуту однаково 
поширюються як на засновників Асоціації, так і на інших її учасників.  
 
3.5. Членство у Асоціації чинне після прийняття відповідного рішення Правлінням 
Асоціації, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.  
 
3.6. В Асоціації встановлюється дві категорії членства: 
- дійсне, 
- асоційоване. 
    Дійсними членами можуть бути будь-які суб’єкти господарювання, які внесені до 
Єдиного Державного Реєстру, та діють у сфері мостобудування, виробництва прогонових 
конструкцій, проектування, будівництва та експлуатації об’єктів транспортної 
інфраструктури, в тому числі - мостів, шляхопроводів та інших штучних споруд.  
    Асоційованими членами можуть бути будь-які суб’єкти господарювання, які внесені до 
Єдиного Державного Реєстру, та діють у сфері постачання сировини, матеріалів, 
обладнання та послуг для мостобудування, виробництва прогонових конструкцій, 
проектування, будівництва та експлуатації об’єктів транспортної інфраструктури, в тому 
числі - мостів, шляхопроводів та інших штучних споруд. 
    Асоційовані члени Асоціації мають усі права і обов’язки, згідно цього Статуту, крім 
права приймати участь у голосуванні по затвердженню Статуту Асоціації, нової редакції 
Статуту Асоціації, визначення чисельності та обрання керівних, виконавчих органів 
Асоціації, прийняттю нових членів Асоціації, припинення членства в Асоціації. 
Асоційовані члени не можуть бути обраними та входити до складу органів управління та 
виконавчих органів Асоціації. 
 
3.6. Засновники Асоціації є її учасниками з моменту державної реєстрації Асоціації.  
 
3.7. Учасники Асоціації приймають участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціацією 
через своїх повноважних представників (фізичних осіб) в порядку, встановленому цим 
Статутом.  
 
3.8. Відносини між Асоціацією та її учасниками, їх взаємні права та обов’язки регулюються 
даним Статутом та Положенням про членство в Асоціації.  
 
3.9. Заяви та скарги учасників Асоціації, щодо рішень Правління Асоціації та діяльності 
Президента Асоціації розглядаються Загальними зборами Асоціації.  
 
3.10. Учасники Асоціації мають право:  
1) брати участь в Загальних зборах Асоціації з правом вирішального голосу;  
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2) обирати та бути обраними до органів управління, входити до складу робочих органів 
Асоціації;  
3) приймати участь у засіданнях органів управління та робочих органів Асоціації з правом 
дорадчого голосу;  
4) отримувати звіти про діяльність Асоціації, її органів управління та робочих органів, 
отримувати інформацію про плани і програми, а також про використання коштів Асоціації;  
5) звертатися до органів управління Асоціації з будь-яких питань, пов’язаних з її 
діяльністю;  
6) використовувати емблему Асоціації згідно з Положенням про емблему Асоціації; 
7) брати участь у роботі над документами, які визначають основні напрями діяльності 
Асоціації, подавати Президенту Асоціації пропозиції та рекомендації; 
8) користуватися послугами Асоціації, усіма видами консультативної, інформаційної 
допомоги і методичними розробками, а також іншими результатами статутної діяльності, 
які може надати Асоціація на умовах, затверджених відповідними органами Асоціації; 
9) брати участь у конференціях, семінарах, інших заходах, що організовуються Асоціацією, 
на умовах, затверджених Президентом Асоціації або Правлінням Асоціації або відповідним 
структурним підрозділом в межах своєї компетенції; 
10) добровільно вийти зі складу Асоціації; 
11) учасники Асоціації можуть мати також інші права, передбачені чинним 
законодавством, іншими документами Асоціації. 
 
3.11. Учасники Асоціації зобов’язані:  
1) дотримуватися положень Статуту Асоціації, рішень органів управління Асоціації; 
виконувати рішення органів управління Асоціації, що не суперечать чинному 
законодавству, у тому числі – законодавству про захист економічної конкуренції; 
2) приймати участь у реалізації статутних завдань Асоціації;  
3) своєчасно вносити членські (вступні, періодичні, цільові тощо) внески;  
4) надавати Президії Асоціації інформацію про організаційно-правові зміни;  
5) брати активну участь у досягненні цілей та виконанні завдань Асоціації, сприяти 
Асоціації у її діяльності; 
6) впроваджувати і дотримуватися у своїй діяльності стандартів, норм, правил тощо, 
затверджених Асоціацією, враховувати відповідні рекомендації органів управління 
Асоціації; 
7)  дотримуватись професійної етики та правил добросовісної конкуренції; 
8) не розголошувати інформацію стосовно Асоціації або будь-кого з її членів, яка стала 
відома внаслідок членства в Асоціації і є комерційною таємницею або має конфіденційний 
характер; 
9) не допускати дій, що дискредитують Асоціацію, випадків зловживання належністю до 
Асоціації; 
10) інформувати органи управління Асоціації про факти, події, які можуть вплинути на 
діяльність або репутацію Асоціації, про порушення положень її Статуту; 
11) виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, 
внутрішніми документами Асоціації. 
 
3.12. Прийом в учасники (члени) Асоціації здійснюється відповідно до цього Статуту на 
підставі поданої Президенту Асоціації письмової заяви та з дотриманням вимог чинного 
законодавства України.  
 
3.13. Рішення про прийом нового учасника Асоціації приймається: 
1) для дійсних членів - Правлінням Асоціації за поданням Президента Асоціації. Рішення 
про прийняття дійсних членів Асоціації, припинення дійсного членства приймаються 



9 

 

простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління. Рішення Правління з 
питань дійсного членства є остаточним.; 
2) для асоційованих членів – Правлінням Асоціації за поданням Президента Асоціації.  
Рішення про прийняття в асоційовані члени Асоціації, припинення асоційованого членства 
приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління. Рішення 
Правління з питань асоційованого членства є остаточним. 
 
3.14. Факт вступу до Асоціації підтверджується свідоцтвом про членство.  
 
3.15. Правила, умови, порядок вступу до Асоціації, форми заяви про вступ і вихід з неї та 
форма свідоцтва про членство в Асоціації визначаються Положенням про членство в 
Асоціації, яке затверджується Правлінням Асоціації за поданням Президента Асоціації.  
 
3.16. Членство в Асоціації припиняється лише у зв’язку з виключенням учасника Асоціації 
або при виході учасника з Асоціації.  
 
3.17. Виключення учасника з Асоціації відбувається  за  умови: 
-  учасник Асоціації припиняє діяльність;  
- учасник Асоціації не виконує вимог, передбачених законодавством України, Статутом та 
установчими документами Асоціації, зокрема в разі несплати цим учасником у визначені 
строки та у встановлених розмірах внесків, передбачених рішеннями Загальних зборів та 
Статутом Асоціації; 
- компетентний орган    відзиває   (анулює)   видану   учаснику відповідну ліцензію; 
- припинення діяльності, банкрутство учасника Асоціації. 
     Рішення про виключення учасника Асоціації приймається Правлінням Асоціації за 
поданням Президента Асоціації. 
 
3.18. Будь-який учасник Асоціації може вийти з неї, подавши письмову заяву Президенту 
Асоціації.  
 
3.19. Членство в Асоціації припиняється після прийняття відповідного рішення Правлінням 
Асоціації.  
 
3.20. У разі припинення членства в Асоціації, майно та кошти, в тому числі членські 
(вступні, періодичні, цільові тощо) внески, передані таком членом у власність Асоціації, 
поверненню не підлягають. 
 
3.21. Публічні виступи від імені Асоціації не можуть суперечити визначеним цілям, 
затвердженій стратегії діяльності Асоціації. 
 

Розділ 4. Органи управління та контролю Асоціації 
 

4.1. Для здійснення управління та контролю створюються такі органи Асоціації:  
4.1.1. Загальні збори Асоціації; 
4.1.2. Правління Асоціації; 
4.1.3. Президія Асоціації; 
4.1.4. Президент Асоціації; 
4.1.5. Ревізійна комісія – орган контролю за фінансовою діяльністю Асоціації. Функції 
Ревізійної комісії Асоціації може виконувати аудиторська компанія (далі - Аудитор), якого 
визначає Президент Асоціації з наступним погодженням Правлінням Асоціації.  
 
Загальні збори 
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4.2. Загальні збори Асоціації є вищим органом управління Асоціації, що приймає рішення з 
будь-яких питань її діяльності.  
4.2.1. Виключною компетенцією Загальних зборів є:  
1) затвердження Статуту Асоціації, затвердження нової редакції Статуту;  
2) визначення основних напрямів діяльності Асоціації згідно з метою її діяльності;  
3) визначення кількісного складу та обрання Правління Асоціації; 
4) заслуховування річних та проміжних звітів Президента Асоціації, Правління Асоціації та 
Презідії Асоціації, Ревізійної комісії або Аудитора та прийняття відповідних рішень;  
5) обрання Президента Асоціації; 
6) за поданням Президента Асоціації – обрання Віце-Президентів Асоціації; 
7) визначення розмірів та порядку сплати членських внесків (вступних, періодичних, 
цільових тощо);  
8) прийняття рішень про проведення позапланових ревізій діяльності виконавчих органів 
Асоціації;  
9) за поданням Президента Асоціації - прийняття рішень про створення філій, 
представництв та  підрозділів Асоціації;  
10) розгляд скарг щодо рішень Правління Асоціації;  
11) за поданням Президента Асоціації затвердження регламенту роботи і функцій робочих 
органів Загальних зборів;  
12) затвердження за поданням Президента Асоціації положень та регламентів, що 
стосуються діяльності Асоціації;  
13) припинення діяльності Асоціації або її реорганізація, призначення ліквідаційної комісії, 
визначення її повноважень, затвердження доповідей та звіту комісії;  
14) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів 
управління та контролю Асоціації. 
     На розгляд Загальних зборів Асоціації можуть бути винесені й інші питання діяльності 
Асоціації.  
4.2.2. На Загальних зборах кожний учасник Асоціації представлений одним повноважним 
представником. Повноваження представника учасника Асоціації на Загальних зборах 
здійснюються за дорученням. Інформація про представників повинна бути надана 
Президенту Асоціації не пізніше, ніж за 10 (Десять) днів до дня проведення Загальних 
зборів. 
4.2.3. Загальні збори Асоціації правомочні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо 
на них присутні не менше 1/2 від загальної кількості учасників (дійсних членів) Асоціації 
на дату проведення Загальних зборів Асоціації.  
4.2.4. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх на 
засіданні учасників Асоціації шляхом відкритого або таємного голосування. Кожний 
учасник (дійсний член) Асоціації при голосуванні має один голос.  
4.2.5. Рішення про прийняття Статуту Асоціації, прийняття нової редакції Статуту, рішення 
про припинення діяльності Асоціації, обрання та відкликання Президента Асоціації  
приймається, якщо за нього проголосувало не менше ніж 2/3 загальної кількості учасників 
(дійсних членів) Асоціації.  
4.2.6. Головує на Загальних зборах Асоціації Президент Асоціації. За поданням Президента 
Асоціації обирається Секретар Загальних Зборів. 
4.2.7. За результатами проведення Загальних зборів Асоціації складається протокол, 
ведення якого здійснює секретар Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вносяться до 
протоколу, який підписується Президентом Асоціації і секретарем Загальних зборів.  
4.2.8. Рішення Загальних зборів є обов’язковими для учасників Асоціації, органів 
управління та контролю, виконавчих органів Асоціації.  
4.2.9. Чергові Загальні збори Асоціації скликаються Президентом Асоціації не рідше одного 
разу на рік. Учасники Асоціації письмово повідомляються Президентом Асоціації про 
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скликання Загальних зборів та порядок денний не пізніше, як за один місяць до дня їх 
скликання.  
4.2.10. За рішенням Президента Асоціації або на вимогу менше як 25 відсотків загальної 
кількості учасників Асоціації, з метою вирішення термінових питань, що виникли в процесі 
діяльності Асоціації можуть скликатися позачергові Загальні збори. Позачергові Загальні 
збори скликаються Президентом Асоціації. Учасники Асоціації письмово повідомляються 
Президентом Асоціації про скликання позачергових Загальних зборів та порядок денний не 
пізніше, як за три календарні дні до дня їх скликання.  
4.2.11. Загальні збори приймають рішення з питань, що внесені до порядку денного Зборів. 
Питання, які не були внесені до порядку денного, можуть розглядатися за поданням 
Президента Асоціації. 
4.2.12.Загальні збори Асоціації можуть приймати рішення шляхом письмового опитування, 
крім питань визначення основних напрямів діяльності Асоціації, прийняття рішення про 
припинення діяльності Асоціації, обрання та відкликання керівних органів Асоціації, 
Президента Асоціації, затверджння Статуту Асоціації, змін та доповнень до нього, нової 
редакції Статуту Асоціації. Президент Асоціації направляє в письмовій формі запит всім 
учасникам Асоціації з викладенням питання, запропонованого до голосування. Такі запити 
повинні бути направлені всім учасникам Асоціації. Рішення вважається прийнятим, якщо 
більше половини учасників Асоціації в письмовій формі дали однозначну позитивну 
відповідь по суті питання. Учасники Асоціації повинні проголосувати у термін, що не 
перевищує 7 (семи) робочих днів з дати отримання запиту.  
 
Правління Асоціації 
4.3. Правління Асоціації є постійно діючим колегіальним органом управління Асоціацією, 
який здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зборами.  
4.3.1. Персональний склад Правління Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації 
таємним голосуванням простою більшістю голосів.  
4.3.2. Президент Асоціації є головою Правління Асоціації за посадою. Віце-президенти 
Асоціації входять до складу Правління за посадою.  
4.3.3. Правління Асоціації в межах своєї компетенції вирішує такі питання:  
- приймає рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації, крім тих, що належать 
виключно до повноважень Загальних зборів; 
- затвердження програм і проектів Асоціації;  
- визначення поточних завдань, здійснення контролю за їх виконаннями;  
- за поданням Президента Асоціації затверджує бюджет Асоціації;  
- за поданням Президента Асоціації приймає рішення про створення цільових фондів;  
- розглядає спори між членами (учасниками) Асоціації;  
- за поданням Президента Асоціації приймає рішення про вступ Асоціації до інших 
організацій чи об’єднань; 
-  за поданням Президента Асоціації приймає рішення про прийняття нових членів та 
припинення членства в Асоціації; 
- визначення кількісного складу та обрання Ревізійної комісії або погодження призначення 
Аудитора; 
- затвердження зразків печатки, символіки та атрибутики Асоціації. 
4.3.4. Засідання Правління Асоціації скликаються Президентом Асоціації при необхідності, 
але не рідше, двох разів на рік. Члени Правління Асоціації письмово сповіщаються про 
скликання Правління Асоціації не пізніше, як за десять днів до дня засідання із зазначенням 
питань порядку денного.  
4.3.5. Правління Асоціації має право вирішувати винесені на розгляд питання, якщо у 
засіданні приймає участь не менше 2/3 членів Правління Асоціації. Рішення приймаються 
простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління Асоціації.  
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4.3.6. Кожен член Правління Асоціації при голосуванні має один голос. При рівності 
голосів, голос голови Правління Асоціації, а у його відсутності – особи, що виконує його 
повноваження, є вирішальним.  
4.3.7. Рішення Правління Асоціації є обов’язковими для членів Правління Асоціації та 
учасників Асоціації, якщо вони не суперечать рішенням Загальних зборів Асоціації.  
4.3.8. Правління Асоціації може приймати рішення шляхом письмового опитування. При 
цьому голова Правління Асоціації направляє в письмовій формі запит членам Правління 
Асоціації з викладенням питання, запропонованого до голосування. Такі запити повинні 
бути направлені всім членам Правління Асоціації. Рішення вважається прийнятим, якщо 
більше половини членів Правління Асоціації в письмовій формі дали однозначну позитивну 
відповідь по суті питання. Члени Правління Асоціації повинні проголосувати у термін, що 
не перевищує 7 (семи) робочих днів з дати отримання запиту. 
 
Президія Асоціації 
4.4. Президія Асоціації є постійно діючим робочим органом управління Асоціації в період 
між засіданнями Правління Асоціації, який забезпечує поточну діяльність Асоціації, а 
також координує роботу комітетів, робочих груп та інших органів Асоціації.  
4.5. Засідання Президії скликаються Президентом Асоціації, проводяться не рідше одного 
разу на два місяці. Позачергове засідання може бути скликане Президентом Асоціації за 
ініціативою не менше 1/3 її складу. Засідання Президії Асоціації правомочне за умови 
присутності на ньому половини її чисельного складу. 
Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні, оформлюються 
протоколом, скріплюються печаткою за підписом Президента Асоціації. 
4.5. Кількісний та персональний склад Президії визначається Правлінням. Кандидатури до 
складу Президії висуваються Президентом та Правлінням. Президент та Віце-президенти 
входять до складу Президії Асоціації за посадою. 
4.6. Президія Асоціації в межах своєї компетенції вирішує такі питання: 
- за поданням Президента Асоціації приймає рішення про створення профільних комітетів 
та робочих груп Асоціації; 
- координує роботу профільних комітетів, робочих груп Асоціації, узагальнює результати їх 
роботи; 
- координує проведення інформаційної і рекламно-видавничої діяльності, узагальнення і 
публікацію результатів досліджень; 
- розробляє план та координує проведення науково-технічних конференцій, семінарів, 
зустрічей та інших заходів; 
- вирішує інші питання поточної діяльності Асоціації. 
 
Президент Асоціації 
4.4. Президент керує діяльністю Правління та Президії Асоціації, виконавчих органів 
Асоціації, забезпечує колективне обговорення, прийняття рішень та їх виконання. 
 Президент Асоціації обирається  Загальними зборами Асоціації та має наступні 
повноваження:  
- очолює Правління Асоціації;  
- здійснює загальне керівництво і координує діяльність Асоціації; 
- підписує Статут Асоціації, зміни до Статуту, здійснює відповідні заходи щодо реєстрації 
Статуту у новій редакції, готує та подає Загальним зборам нову редакцію Статуту; 
- діє без довіреності від імені Асоціації і представляє її у відносинах з юридичними і 
фізичними особами, в органах державної влади і управління, органах місцевого 
самоврядування, міжнародних організаціях в Україні і за кордоном;  
- укладає від імені Асоціації договори, інші правочини;  
- організовує виконання рішень Загальних зборів та Правління Асоціації;  
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- здійснює оперативне управління майном, в тому числі коштами Асоціації, що є власністю 
Асоціації відповідно до законодавства України; 
- робить заяви від імені Асоціації; 
- скликає Загальні збори, засідання Правління та Президії Асоціації; 
- репрезентує інтереси Асоціації у відносинах з державними установами, юридичними 
особами, громадянами, організаціями, підписує документи від імені Асоціації;  
- відкриває поточні та інші рахунки в банках, має право підпису фінансових документів;  
- забезпечує зв’язки із банками, їх об’єднаннями та іншими підприємствами, організаціями;  
-  вносить на розгляд Загальних зборів Асоціації пропозиції з будь-яких питань діяльності 
Асоціації, в тому числі пропозицій про обрання/відкликання окремих осіб до/з органів 
управління Асоціацією; 
- формує дорадчі органи Асоціації; 
- подає на затвердження Загальних зборів проекти внутрішніх нормативних документів та 
положень Асоціації; 
- затверджує штатний розклад, здійснює прийняття та звільнення працівників Асоціації; 
-  формує порядок денний та вносить зміни до порядку денного, організовує ведення та 
зберігання протоколів Загальних зборів та засідань Правління Асоціації; 
- подає на затвердження Загальних зборів та Правління Асоціації положення та регламенти, 
що стосуються діяльності Асоціації; 
- своїм розпорядженням створює постійно діючий орган – секретаріат Асоціації та здійснює 
безпосереднє керівництво ним; 
- має інші повноваження в межах чинного законодавства та Статуту Асоціації. 
4.5. За поданням Президента Асоціації Загальними Зборами обираються чотири Віце-
Президенти Асоціації. 
     Напрями діяльності Віце-Президентів Асоціації, сферу та межі їх повноважень визначає 
та  затверджує Президент Асоціації. 
     Віце-Президенти Асоціації: 
- представляють Асоціацію у відносинах з державними органами та установами, 
органами місцевої влади, підприємствами, організаціями та установами України та 
іноземних держав, міжнародними організаціями та їх органами в рамках наданих 
повноважень; 
- очолюють та координують діяльність комітетів, структурних утворень та підрозділів 
Асоціації згідно з закріпленими напрямками та в рамках наданих повноважень. 
     У випадку відсутності Президента Асоціації за письмовим дорученням Президента 
Асоціації на час відсутності його функції та повноваження покладаються на одного з Віце-
Президентів. 
 
Ревізійна комісія 
4.6. Ревізійна комісія за поданням Президента Асоціації обирається на Загальних зборах з 
числа учасників Асоціації та здійснює контроль за фінансовою діяльністю Асоціації.  
4.6.1. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.  
4.6.2. Ревізійна комісія один раз на рік звітує Загальним зборам про результати своєї 
діяльності. Ревізійна комісія повідомляє Загальні збори про всі встановлені під час 
проведення перевірок порушення.  
4.6.3. Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами Правління Асоціації.  
4.6.4. Функції Ревізійної комісії Асоціації може виконувати аудиторська компанія (далі - 
Аудитор), яку визначає Президент Асоціації з наступним погодженням Правлінням 
Асоціації. 
 
Комітети 
4.7. За рішенням Президії Асоціації за поданням Президента Асоціації можуть бути 
створені Комітети за спеціалізацією для виконання постійних функцій. 
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4.8. Роботою Комітетів за відповідними напрямами керує Президія Асоціації згідно з 
закріпленими напрямками та в рамках наданих повноважень. 
 

Розділ 5. Майно та кошти Асоціації 
 

5.1. Асоціація є власником майна, переданого їй Учасниками, а також одержаного на 
законних засадах від інших осіб.  
 
5.2. Асоціація має право розпоряджатись своїм майном, вчиняти правочини, укладати 
угоди, не заборонені чинним законодавством України та цим статутом.  
 
5.3. Діяльність Асоціації фінансується виключно за рахунок: 
разових (вступних, цільових) і періодичних (членських) внесків засновників та членів 
(учасників) Асоціації;  
пасивних доходів відповідно до податкового законодавства;  
дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових 
фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги, 
допомоги, що надається Асоціації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 
доходів, отриманих як третейський збір;  
надходжень, які отримує Асоціація від заходів з організації та проведення лекцій, семінарів, 
конференцій, тренінгів та інших освітніх заходів.  
 
5.4. Асоціація не розподіляє  доходи (прибутки) або їх частину  між засновниками 
(учасниками), членами Асоціації,  а також між працівниками (крім оплати їхньої праці, 
нарахування єдиного соціального внеску), та членами органів управління та іншими 
пов’язаними з ними особами 
Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на 
утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її 
установчими документами.  
 
5.5. Асоціація може створювати власні фонди, цільове призначення, порядок та витрачання 
яких визначається Президентом Асоціації та затверджується Правлінням Асоціації.  
 
5.6. Асоціація може мати у власності будинки, споруди, обладнання, грошові кошти та інше 
майно, необхідне для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.  
 

Розділ 6. Облік і звітність Асоціації 
 

6.1. Асоціація здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий і статистичний облік та 
звітність відповідно до порядку, що встановлений законодавством України.  
 
6.2. Фінансовий рік Асоціації встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року 
включно.  
 
6.3. Річний звіт фінансово-господарської діяльності Асоціації складається у строки, 
визначені чинним законодавством України.  
 
6.4. Асоціація надає необхідні звітні матеріали до органів державної фіскальної служби 
України та інших органів державної влади, що здійснюють функції контролю за суб’єктами 
господарської діяльності.  
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Розділ 7. Припинення діяльності Асоціації 
 
7.1. Діяльність Асоціації припиняється:  
1) за рішенням Загальних зборів Асоціації, шляхом саморозпуску або припинення шляхом 
реорганізації, поділу, виділу обо приєднання до іншого об’єднання аналогічного статусу, 
2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Асоціації. 
 
7.2. У разі ліквідації Асоціації:  
7.2.1. Про ліквідацію Асоціації повідомляється у пресі і письмово сповіщається кожний 
учасник Асоціації;  
7.2.2. Загальні збори призначають ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс, 
завершує виконання зобов’язань за раніше укладеними угодами і укладає нові угоди в 
межах своєї компетенції, виявляє кредиторів і дебіторів Асоціації, розподіляє майно, що 
залишилось. Ліквідаційна комісія діє, користується правами, несе обов’язки і 
відповідальність відповідно до законодавства України. 
7.2.3. У разі припинення неприбуткової організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, 
приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим 
організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету  
7.2.4. Асоціація вважається такою, що припинила свою діяльність, із дня внесення до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.  
 
7.3. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів Асоціації. У разі 
реорганізації Асоціації її права і обов’язки переходять до правонаступника.  
 
7.4. Вступ Асоціації до складу будь-якої спілки, об’єднання не є реорганізацією Асоціації і 
не має наслідком припинення її діяльності 
 

Розділ 8. Набрання чинності, внесення змін та доповнень до Статуту 
 

8.1. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту, затвердження нової редакції 
Статуту Асоціації приймається Загальними зборами в порядку, визначеному Статутом, та 
набирають чинності відповідно чинному законодавству України. 
 
 
 
 
 


