


протокол J\ъ 1

установчих зборiв засновникiв
ГРОМАДСЬКОi СПIЛКИ (BCEYKPAIHCЬKA АСОЦIАЦIЯ МИСЛИВЦIВ ТА

КОРИСТУВАЧIВ МИСЛИВСЬКИХ УГIДЬ)

к07> вересня 20l8 року MicTo Киiв

Присутнi з правом голосу (перелiк за,Щоdаmком 1):
1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кЮРИЩИЧНА КОМПДНIЯ
кУКРПРАВо> (Iкюо за едрпоУ 4067s560) в особi Щиректора Белiкова Вiталiя
Олександровича, який дiс на пiдставi Статуту;
2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (АСКОР ПЛЮС> (IКЮО за
сдрпоУ 39670804) в особi директора Василиги Юрiя Вiталiйовича, який дiс на пiдставi
Статуту;

Запрошенi особи без права голосу (перелiк за fоdаmкоlv 1):
1. Рафальський О.О.
2. Шостак А.С.
3. Червоний В.О.
4. Лiсовий о.Ю.

Реесmрu прuсуmнiх якi беруmь учасmь в усmановчuх зборах mа запроu,tенuх осiб (dоdаюmься).

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1. ПрийнЯття рiшенНя про обрання Головуючого та Секретаря зборiв,
2. Прийняття рiшення про утворення громадськоi спiлки iз зtвначенням
дiяльностi та мiсцезнilходження,

мети (чiлеt) if

3. ПрийнЯття рiшеНня прО визначенНя повногО та скороЧеногО найменування громадськоi
спiлки.
4. Прийняття рiшення про затвердження Статуту громадськоi спiлки.
5. Прийняття рiшення щодо обрання директора громадськоi спiлки вiдповiдно до затвердженого
Статуту.
6. Прийняття рiшення щодо обрання Ради громадськоi спiлки вiдповiдно до затвердженого
Статуту.
7. Прийняття рiшення про визначення особи (осiб), яка мае право представляти громадську
органiзацiю для здiйснення реестрацiйних дiй.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:

1. По пеDшомy питанню порядкч денного
Слухали:
Белiкова В.О., який запропонував обрати Головуючим Установчих зборiв засновникiв Белiкова
В.О., Секретарем - Василигу Ю.В.

Виступили:
Василига Ю.В. запропонував пiдтримати пропозицiю Бслiкова В.о.

Голосували:
2 - <<за>>;

0 - <проти>;
0 -<утримались>
Рiшення прийнято.

Ухвалили:
обрати Головуючим Установчих зборiв засновникiв Бслiкова В.О., Секретарем - Василигу Ю.В.
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2. По дрчгомч питанню порядкч денного

Слухали:
Белiкова В.О., який запропонував утворити громадську органiзацiю, метою (цiлями) дiяльностi
якоi е об'еднання зусиль зацiкавлених rlасникiв (членiв) Асоцiацii по створенню сприятливих
УП(ОВ РОЗВиткУ мисливськоi гшtузi, зЕIхист соцiапьних, економiчних, спортивних, культурних,
екологiчних та iнших прав, свобод та iHTepeciB членiв Асоцiацii, сприяння розвитку спортивного
та промислового полювання, стрiлецько-стендовоi пiдготовки та фiзичного загартувЕlння
ЛЮДини В поеднutннi з активним вiдпочинком, проведення заходiв щодо вiдтворення, охорони i
рацiона.тlьного використанЕя тваринного та рослинного cBiTy, навколишнього природного
середовища УкраiЪи.

Мiсцезнаходженням органiзацii було запропоновано визначити адресу: 04119, MicTo Киiв,
Шевченкiвськпй район, вулпця Сiм'iХохлових, будпнок 15, офiс 202.

Висryпили:
Василига Ю.В. запропонував пiдтримати пропозицiю Белiкова В.О..

Голосували:
2 - <<за>>;

0 -<проти>;
0 - <утримЕIлись)
Рiшення прийнято.

Ухвалили:

УтВорити Громадську спiлку, метою (чiлями) дiяльностi якоi е об'еднання зусипь зацiкавлених
У"rаСникiв (членiв) Асоцiацii по створенню сприятливих уý(ов розвитку мисливськоi галузi,
Захист соцiальних, економiчних, спортивних, культурних, екологiчних та iнших прш, свобод та
iHTepeciB членiв Асоцiацii, сприяння розвитку спортивного та промислового полювtlння,
стрiлецько-стендовоi пiдготовки та фiзи.шrого загартування людини в поеднаннi з активним
вiДпочинком, проведення заходiв щодо вiдтворення, охорони i рацiонального використання
тваринного та рослинного cBiTy, навколишнього природного середовища УкраiЪи.

Мiсцезнаходженням органiзацii вважати: 04119, MicTo КиiЪ, IIIевченкiвський район, вулиця
Сiм'iХохлових, будинок 15, офiс 202.

3. По третьому питанню поDядкч денного

Слухали:
Бслiкова В.О., який запропонував KpiM основного найменування громадськоi спiлки
украiнською мовою мати скорочене, та так саNdо мати повну i скорочену нtвву англiйською
мовою. Вiдповiдно BiH запропонував визначити найменування громадськоi спiлки наступним
чином:
Повне найменування - ГРоМАДСЬкА СПIЛкА KBCEyKPAIHCЬKA АСоЦIАЦIЯ
МИСЛИВЦIВ ТА КОРИСТУВАЧIВ МИСЛИВСЬКИХ УГIДЬ).
Скорочене найменування - ГС кВАМКМУ>.
Повна HanBa англiйською мовою - "UKRAINIAN ASSOCIATION оF HUNTERS AND
HUNTING GROUNDS".
Скорочена нtr}ва англiйською мовою - "UAHHG".

Висryпили:
Василига Ю.В. запропонував пiдтримати пропозицiю Белiкова В.О..



Голосували:
2 - <<за>>;

0 - <проти>;
0 - <утримались))
Рiшення прийнято.

Ухвалили:
затвердити наступнi найменування громадськоi спiлки:
повне найменування - громАдськА спIлкА KBCEyKPAIHCЬKA АсоцIАцIямислиВцIв тА користУвАчIВ мислиВськиХ УГIДЬ).
Скорочене найменування - ГС (ВАМКМУ>.
Повна н€lзва англiйською мовою - KUKRAINIAN ASSOCIдTI9N оF HUNTERS дND HLгNTINGGROLINDS).
Скорочена назва англiйською мовою - KUAHHG>.

4. по четвертомч питанню порядкч денного

Слухали:
Белiкова В,о,, який запропонував взяти за основу та обговорити запропонований ним проектСтатутУ громАдСькоi спIлкИ .всЕукРдiнсъкд асоцIнцIя мисливцIв тдкористУвАчIВ мислиВсъкиХ угIдь> i пiсля обговорення прийняти в цiлому, надавши
проектУ статусУ головного документа органiзацii.

Виступили:
Василига .ю.в., який зазначив, що проект Статуту громАдськоi спIлки(ВСЕУКрАiнськА АсоцIАцIя мисливЦIв тд користувдчIв мисливськихУГIДЬ) на його Думку цiлком логiчний i обqрунтований, тому його можна приймати в цi;rомубез особливих поправок. Зауважень до нього немас.

Голосували:
2- <<за>>;

0 - кпроти>;
0 - <утримiulись>
Рiшення прийнято.

Ухвалили:
ЗаТВеРДИТИ СТаТУТ ГРОМАДСЪКОi СПIЛКИ <всЕукрАiнськд дсоцIдцIя мисливцIвТА КОРИСТУВАЧIВ МИСЛИВСЬКИХ УГIДЬ).

1
Слухали:
Белiкова В,о,, якиЙ запропонУвав обратИ директорОм (особою, що мае право вчиняти дiТ вiдiMeHi юридичноi особи без ловфеностi,.- у ,Ъrу числi пiдписувати договори тощо)громАдськоi спIлки <вiвукрдТн'ськд АсоцIАцIя мисливцIв тАкористУвАчIВ мислиВськиХ УГIДЪ) присутнього на установчих зборах Шостак д.С.який надав згоду зайняти посаду директора.

Виступили:
Василига ю.в., який пiдтримав пропозицiю Белiкова В.о.
Голосували:
2 - <<за>>;

0 - <проти>;
0 - <утримались)
Рiшення прийнято.



Ухвалили:
Обрати директором (особою, що мае право вчиняти дii вiд iMeHi юридичноi особи без
довiреностi, у тому числi пiдписувати договори тощо) ГРОМАДСЪКОi СПIЛКИ
(BCEYKPAiHCЬKA АСОЦIАЦIЯ МИСЛИВЦIВ ТА КОРИСТУВАЧIВ МИСЛИВСЬКИХ
УГIДЬ> присутнього на установчих зборах Шостак А.С. який надав згоду зайняти посаду
директора.

б. По шостомy питанню порядку денного
Слухали:
Белiкова В.О., який запропонував прийняти в члени ГРОМАДСЬКОi СПIЛКИ
(всЕукрАiнсъкА АсоцIАцIя мисливцIв тА користувАчIв мисливських
угIдь) та обрати до ради громддськоi спIлки квсЕукрАiнсъкА АсоцIАцIя
МИСЛИВЦIВ ТА КОРИСТУВАЧIВ МИСЛИВСЬКИХ УГIДЬ> присутнiх на установчих зборах,
Рафальського О.О. - Головою Ради - Президентом Асоцiацii, Шостака А.С. членом Ради -

директором - вiце-президентом Асоцiацii, Червоного В.О. членом Ради - вiце-президентом
Асоцiацii, Лiсового О.Ю. членом Ради - виконавчим секретарем АсоцiацiТ.

Виступили:
Василига Ю.В., який пiдтримав пропозицiю Белiкова В.О.

Голосували:
2 - <<за>>;

0 - <проти>;
0 - <утримались)
Рiшення прийнято.

Ухвалили:
Обрати Раду ГромАдськоi спIлки (всЕукрАiнсъкА АсоцIАцIя мисливцIв тА
КОРИСТУВАЧIВ МИСЛИВСЬКИХ УГIДЬ) у складi:
Голова Ради - Президент Асоцiацii - Рафальский О.О.,
Член ради - директор - вiце-президент Асоцiацii - Шостак А.С.,
Член ради - вiце-президент Асоцiацii - Червоний В.о.
Член ради - виконавчий секретар Асоцiацii - Лiсовий О.Ю.

7. По сьомомy питанню порядкy денного:
Слухали:
Василигу Ю.В., який запропонував обрати Белiкова В.О. особою, яка матиме право
представляти громадську спiлку для здiйснення ресстрацiйних дiй.

Виступили:
Бслiков В.О., який пiдтримав пропозицiю Василиги Ю.В..
Голосували:
2 - <за>;

0 - <проти>;
0 - кутрим€lлись)
Рiшення прийнято.

Ухвалили:
Затвердити Белiкова В.О. особою, яка матиме право представляти громадське об'сднання для
здiйснення ресстрацiйних дiй.

Проmокол Nb l усmановчuх зборiв засновнuкiв ГРОМД!СЬКОi СПШКИ кВСЕУКРДiНСЬК,Ц
АСОЦIДЦШ МИСЛИВЦIВ ТД КОРИСТУВДЧIВ МИСЛИВСЬКИХ УГIДЫ склаdено у dBox
прuлliрнuках.
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Пiдписи:

Головуючий установчих зборiв засновнlлкiв

Секретар установчих зборiв засновникiв

В.О. Бслirсов

Ю.В. Васlrлига
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