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СТАТТЯ 1. Загальні положення *
Асоціація «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВАПНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» (далі за текстом 
Статуту — «Асоціація») - договірне об'єднання, створене з метою постійної координації 
господарської діяльності підприємств, що об'єдналися та є господарською асоціацією.
1.1. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до положень Господарського та Цивільного 
Кодексів України, цього Статуту та чинного законодавства України, на принципах вільного 
волевиявлення, рівноправності учасників, самоврядування, законності та гласності, відкритості 
для суспільства та засобів масової інформації, відсутності майнового інтересу учасників Асоціації.

і 1.2. Засновниками (учасниками) Асоціації є юридичні особи за законодавством України:
1.2.1. Приватне акціонерне товариство «Тернопільський кар'єр» (код ЄДРПОУ 00292623, 
свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 840761, дата проведення 
державної реєстрації 28.01.1995 року, дата та .номер останньої реєстраційної дії 08.05.2018 року 
№ 390483844281, юридична адреса: 47372,Тернопільська обл., Збаразький р-н, с.Максимівка, 
вул.Стара Максимівка, 29), в особі голови правління Свідерського Ігоря Степановича, який діє 
на підставі статуту.
1.2.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Надрабудінвест» (код ЄДРПОУ 
35304748, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 480395, дата 
проведення державної реєстрації 31.08.2007 року № 1 605 102 0000 000459, дата та номер 
останньої реєстраційної дії 30.07.2018 № 14655886503, юридична адреса: 35603,Рівненська 
область, м. Дубно, вул. Данила Галицького, 9 в особі директора Місюка Олега Володимировича, 
який діє на підставі статуту.
1.3. Всі юридичні особи, найменування яких перераховані у Статуті, разом надалі іменуються 
«Учасники Асоціації», а кожна особа окремо - «Учасник Асоціації».
1.4. Офіційне найменування та юридична адреса Асоціації:
1.4.1. повне найменування Асоціації українською мовою: Асоціація «Українська Асоціація 
Вапняної Промисловості».
1.4.2. скорочене найменування Асоціації українською мовою: Асоціація «УАВП».
1.4.3. повне найменування Асоціації англійською мовою: Association «Ukrainian Lime 
Industry Association».
1.4.4. скорочене найменування Асоціації англійською мовою: Association «ULIA».
1.5. Юридична адреса Асоціації: 35603, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Данила 
Галицького,9.

СТАТТЯ 2. Юридичний статус, умови створення та принципи діяльності асоціації
2.1. Асоціація є юридичною особою з моменту реєстрації в уповноваженому державному органі. 
Асоціація не є комерційним об'єднанням, не має на меті одержання прибутку, не може 
виконувати функції концерну, картелю, корпорації, а також не має права брати на себе функції 
політичних партій та релігійних організацій. Асоціація утворюється лише як договірне 
об'єднання, яке не є господарським товариством чи підприємством.
2.2. Асоціація володіє майновими і немайновими правами, може виступати у стосунках з іншими 
особами від свого імені та від імені своїх учасників (за погодженням з ними), виступати 
позивачем і відповідачем в судах, господарських, адміністративних судах, апеляційних, 
касаційних судах, інших органах, організаціях та установах.
2.3. Асоціація не відповідає по зобов'язаннях учасників Асоціації, а учасники Асоціації не 
відповідають по зобов'язаннях Асоціації. Члени (учасники) Асоціації не отримують прямих 
прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності.
2.4. Асоціація є власником майна, переданого їй учасниками, а також одержаного на законних 
засадах від інших осіб. Діяльність Асоціації фінансується виключно за рахунок вступних і 
членських внесків, благодійної допомоги та інших джерел. Асоціація, з метою виконання

, статутних завдань, має право розпоряджатися своїм майном, укладати угоди, не заборонені 
чинним законодавством України.
2.5. Асоціація має окремий баланс, рахунки в банківських установах, круглі печатки та штампи з 
власним найменуванням, свою емблему та логотип.
2.6. Асоціація має право бути власником своєї фірмової назви.
2.7. Асоціація має право:
2.7.1. співпрацювати із суб'єктами господарювання та іншими юридичними та фізичними 
особами для забезпечення виконання своїх статутних обов'язків;
2.7.2. брати участь в організації і фінансуванні спільних програм і проектів з органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, установами, юридичними та фізичними особами.
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2.7.3. вносити пропозиції до органів державної влади та управління, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо сталого розвитку підприємств 
Асоціації та галузі в цілому;
2.7.4. співпрацювати з іншими, в тому числі іноземними та міжнародними об'єднаннями, 
- утримувати професійні зв'язки, обмін досвідом та інформацією, вступати до міжнародних 
-еурядових органів;
2.7.5. створювати свої територіальні відокремлені підрозділи (філії, представництва) у 
відповідності до вимог чинного законодавства без статусу юридичної особи за територіальною 
ознакою - за місцезнаходженням учасників Асоціації. Рішення про створення відокремленого 
підрозділу приймається Зборами Асоціації. У своїй діяльності відокремлені підрозділи керуються 
чинним Статутом та законодавством України.
2.7.6. користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.
2.8. Умови щодо недопущення здійснення Асоціацією підприємницької діяльності:
2.8.1. 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.
2.8.2. Асоціація та її учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити 
конкуренцію між учасниками Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які стосуються:
2.8.2.1. ціни, за якою продається товар;
2.8.2.2. кількості товару, що виробляється; стандартних формул, за якими ціна обраховується;
2.8.2.3. підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не однакові 
товари;
2.8.2.4. відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок;
2.8.2.5. кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців;
2.8.2.6. не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших учасників узгоджених дій;
2.8.2.7. купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого за низькими цінами (з метою 
підтримки більш високої ціни на товар);
2.8.2.8. призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу товару 
всіх учасників узгоджених дій;
2.8.2.9. розподілу покупців між учасниками узгоджених дій;
2.8.2.10. розподілу територій, придбання чи реалізації товару між учасниками узгоджених дій.
2.9. Умови щодо принципів координації господарської діяльності учасників Асоціації.
2.9.1. Асоціація може здійснювати координацію діяльності учасників лише з таких питань:
2.9.2. Технічної інформації та освіти учасників Асоціації, а саме:
2.9.2.1. Роз'яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, 
виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних 
спеціалістів-консультантів;
2.9.2.2. Розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні 
технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;
2.9.2.3. Формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування 
інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;
2.9.2.4. Організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і 
регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації;
2.9.2.5. Надання лише методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у 
роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації.
2.9.2.6. Забезпечення інформацією, а саме збирання серед учасників даних про виробництво, 
виробничі потужності та інше, у тому числі з метою дослідження ринку, й поширення їх в 
узагальненому вигляді за умов неможливості використання цих даних проти учасників Асоціації 
та/або конкурентів.
2.10. У сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі 

* (ринку товару) виключно шляхом розроблення, обговорення, унесення пропозицій щодо
об'єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної 
надійності та безпеки, стандартів з питань екології.
2.11. Стосунків з органами влади та між учасниками, а саме:
2.11.1. Співробітництва з органами влади лише з питань нормативно-правового врегулювання 
загальних засад функціонування на задіяному ринку товарів;
2.11.2. Захисту інтересів учасників Асоціації в органах державної влади та виконавчих органах, 
а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;
2.11.3. Сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки.
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2 12. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську 
д =.-ьність засновників (учасників) або погодження їх конкурентної поведінки.
2.13. На дану Асоціацію поширюється положення пункту 3.2 Типових вимог до узгоджених дій 
с. 5'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу 
органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання, що 
затверджені розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 р. N 27-р, 
зі змінами і доповненнями N 377-р від 08.11.2005,N 350-р від 28.08.2009,N 10-рп від 12.10.2017 
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 7 березня 2002 р. за N 239/6527, а саме:
2.14. Не потребують дозволу органів Антимонопольного комітету України або його органів 
згоджені дії, пов'язані з вступом суб'єктів господарювання до об'єднання, що не обмежує 
конкуренції між засновниками (учасниками), і дозвіл на створення якого було надано Комітетом 
або його органами, якщо рішення про вступ суб'єктів господарювання до об'єднання (в тому 
числі рішення щодо внесення змін до установчих документів об'єднання), прийняті 
об'єднанням після одержання дозволу Антимонопольного комітету України або його органів на 
створення цього об'єднання, не посилюють узгодженість дій на ринку засновників (учасників) 
об'єднання та не призводять до погіршення умов конкуренції між засновниками (учасниками).
2.15. Не потребують дозволу Антимонопольного комітету України або його органів зміни до 
узгоджених дій щодо створення суб'єктів господарювання, об'єднань, не пов'язані із зміною 
предмета і мети діяльності суб'єктів господарювання, порядку розподілу прибутків і 
збитків, складу, порядку формування та компетенції органу управління, порядку 
прийняття органом управління рішень, а також інші зміни до узгоджених дій щодо 
створення суб'єктів господарювання, що не посилюють узгодженості дій на ринку засновників 
(учасників) суб'єктів господарювання, не призводять в інший спосіб до погіршення умов 
конкуренції між засновниками (учасниками). ( Пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з 
Розпорядженням Антимонопольного комітету N 377-р ( Z0020-06 ) від 08.11.2005 )
2.16. Дозволяються і не потребують дозволу органів Антимонопольного комітету України 
узгоджені дії у вигляді створення Асоціації незалежно від становища учасників узгоджених дій на 
будь-якому задіяному ринку товару, сукупної частки на ринку, сукупної вартості активів або 
сукупної вартості реалізації товарів суб'єктами господарювання, до складу яких входять 
учасники узгоджених дій, лише за одночасного і повного дотримання умов щодо виробничих та 
управлінських функцій Асоціації, членства та прав учасників Асоціації, недопущення здійснення 
Асоціацією підприємницької діяльності, принципів координації господарської діяльності її 
учасників, зазначених у пунктах 3 - 7  цих Типових вимог. (Затверджених розпорядженням 
Антимонопольного комітету України від ЗО листопада 2006 р. N 511-р, зі змінами і доповненнями 
N 788-р від 21.12.2011, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26 січня 2007 р. за N 
61/13328.
2.17. Не потребують дозволу Антимонопольного комітету України або його органів узгоджені дії, 
пов'язані з виходом господарських товариств, підприємств із об'єднань.

СТАТТЯ 3. Мета і завдання Асоціації
3.1. Метою діяльності Асоціації є лише координація господарської діяльності учасників без права 
втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень, сприяння 
формуванню в Україні потужної конкурентоспроможної галузі промисловості по видобуванню 
карбонатної сировини, її переробці та виробництві кінцевих продуктів, допомога своїм членам та 
всім учасникам вітчизняного ринку вапняної продукції налагоджувати ефективну взаємодію та 
співпрацю між собою.
3.2. Завдання Асоціації передбачають:
3.2.1. удосконалення галузевих стандартів;
3.2.2. розвиток нових продуктів та ринків споживання вапнякової продукції;
3.2.3. інформування потенційних інвесторів про перспективи розвитку галузі;
3.2.4. пропагування та сприяння розповсюдженню інновацій, енергозберігаючих технологій, 
передових стандартів світових компаній;
3.2.5. збільшення частки екологічно чистої продукції;
3.2.6. захист навколишнього середовища, забезпечення сталого розвитку;
3.2.7. підвищення кваліфікації кадрів, якості підготовки;
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З 3 3. розповсюдження інформації про діяльність Асоціації та її учасників, сприяння учасникам 
-::_ації у налагодженні контактів з партнерами в Україні і за кордоном, зокрема - участь у 
« - -‘ародних об'єднаннях з метою отримання нових знань та світових практик.

СТАТТЯ 4. Предмет діяльності Асоціації
- 1 Предметом діяльності Асоціації є координація діяльності та захист інтересів її учасників.
-.2. Асоціація з метою виконання статутних завдань може, зокрема, здійснювати таку
діяльність:
4.2.1. Створювати реальні механізми практичного впливу на розвиток вапняної галузі в Україні.
•і .2.2. Об'єднати зусилля та можливості учасників Асоціації, з метою скорочення часу і 
-оліпшення якості реалізації Програми діяльності Асоціації.
-.2.3. Брати участь у спільних дослідженнях, розробці та підготовці проектів нормативних 
державних актів, спрямованих на підтримку запобігання помилок і гармонізацію діючого 
законодавства з метою і завданням Асоціації, брати участь у розробці законопроектів і проектів 
идзаконних актів, актів органів місцевого самоврядування, що можуть стосуватися розвитку 
вапняної галузі Україні.
4.2.4. Сприяти створенню наукової та практичної бази для вивчення, адаптації і впровадження 
світової практики в більшості підприємств вапняної галузі України.
4.2.5. Розробляти та впроваджувати вимоги до професійної кваліфікації, здійснювати підготовку, 
перепідготовку та сертифікацію, за погодженням з відповідним державним органом, фахівців - 
працівників та учасників Асоціації.
4.2.6. Контролювати виконання учасниками Асоціації норм та правил Асоціації шляхом збору 
інформації, проведення анкетувань, опитувань, тощо, забезпечувати їх виконання застосуванням 
санкцій та інших заходів.
4.2.7. Розповсюджувати інформацію про діяльність Асоціації та її учасників, сприяти учасникам 
Асоціації у налагодженні контактів з партнерами в Україні і за кордоном, в тому числі шляхом 
проведення виставок, ярмарок, конгресів, конференцій, тощо.
4.2.8. Встановлювати та підтримувати зв'язки з іноземними фахівцями.
4.2.9. Виступати сполучною ланкою в стосунках з органами державної влади і управління з 
питань, що стосуються інтересів учасників Асоціації.
4.2.10. Робити публічні заяви і впливати на громадську думку з приводу законопроектів і 
проектів підзаконних актів, актів органів місцевого самоврядування, що можуть стосуватися 
розвитку вапняної галузі на Україні.
4.2.11. Публікувати та поширювати публічно, через засоби масової інформації чи з допомогою 
інших методів, освітню та іншу відповідну інформацію щодо проблем і дій, які впливають на 
подальший розвиток вапняної галузі на Україні.
4.2.12. Встановлювати та підтримувати постійні зв'язки з усіма органами засобів масової 
інформації з будь-яких питань, що стосуються мети створення та діяльності Асоціації.
4.2.13. Організувати, проводити і/чи підтримувати, прямо чи опосередковано, програми 
підвищення професійного рівня і підготовки фахівців, а також освітні конференції, 
організовувати бізнес-тури на кращі вітчизняні та іноземні підприємства вапняної промисловості.
4.2.14. Здійснювати представницькі функції (пов'язані з досягненням цілей Асоціації) за 
дорученнями вітчизняних та/або іноземних осіб, як на території України, так і за її межами.
4.2.15. Співпрацювати з учасниками ринку вапняної галузі - не Учасниками Асоціації, їх 
об'єднаннями і асоціаціями.
4.2.16. Формувати корпоративну солідарність учасників Асоціації.
4.2.17. Надавати учасникам Асоціації консультації з організаційних, технічних та економічних 
питань, а також з питань проведення експертиз, маркетингових і консалтингових досліджень.
4.2.18. Здійснювати співпрацю та обмін досвідом з українськими та іноземними організаціями.
4.2.19. Забезпечувати можливість сумісного оцінювання нових технологій учасниками Асоціації.
4.2.20. Залучати експертів, комісії і групи до вивчення проблем, що виникають у діяльності в 
сфері виробництва.
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- 1 1 :  "роводити навчання і підвищення кваліфікації співробітників учасників Асоціації, 
_:_.':е~ня нових знань, сучасних технологій та ринкової інформації;
- 1 11 Сприяти в отриманні учасниками Асоціації юридичної, економічної, іншої консультативної 
■= :омаційної допомоги; відстоювати права та інтереси Учасників Асоціації в органах влади та 
• ■ :зв."-ня, з питань, що входять до компетенції Асоціації та визнані пріоритетними Радою
директорів.
- 2.23. Організовувати і створювати умови для вирішення спорів мирним шляхом і через 
■ і'олження сторін, сприяє створенню третейських судів для вирішення спорів за участю 
. -асників Асоціації, згідно чинного законодавства.
-.2.24. Узагальнювати інформацію щодо функціонування суб'єктів господарювання у вапняній
галузі. *
-.2.25. Виконувати завдання, які доручаються Асоціації за окремими розпорядженнями, 
.-асниками Асоціації.
-.2.26. Виступати засновником (співзасновником) неприбуткових організацій, створювати 
"редставництва, філії, в тому числі за межами України, в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України та даним Статутом. .

СТАТТЯ 5. Членство в Асоціації
5.1. Членство в Асоціації може бути індивідуальним та колективним.
5.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні ґромадяни, 
особи без громадянства, яким виповнилося 18 років, які мають досвід роботи у галузі вапняної 
-ромисловості, викладацької чи дослідницької роботи, а також в інших видах діяльності, 
пов'язаних з галуззю вапняної промисловості чи мають відповідну освіту, визнають та 
виконують вимоги Статуту Асоціації, сплачують вступні та членські внески. Розмір вступних 
та членських внесків для індивідуальних членів встановлює Рада Асоціації.
5.3. Колективними членами можуть бути юридичні особи різних форм власності, трудові 
колективи підприємств, організацій, установ, які сприяють діяльності Асоціації, визнають вимоги 
Статуту та сплачують вступні та членські внески. Розмір вступних та членських внесків для 
колективних членів встановлює Рада Асоціації.
5.4. Індивідуальні та колективні члени мають рівні права і обов’ язки. Колективні члени 
приймають участь у діяльності Асоціації через своїх представників. Засновники Асоціації 
автоматично стають членами Асоціації. Вони не мають перед членами Асоціації жодних пільг та 
переваг.
5.5. Новий індивідуальний член Асоціації приймається на підставі його заяви, поданої до Ради 
Асоціації. Рішення Ради Асоціації про прийняття нового члена Асоціації підлягає погодженню 
Зборами Асоціації. Заява претендента обов'язково повинна містити підтвердження зобов'язання 
виконувати Статут Асоціації. Колективний член приймається на підставі рішення зборів їх 
колегіального органу управління.
5.6. Прийом до членів Асоціації здійснюється рішенням Ради Асоціації.
5.7. Членство в Асоціації припиняється або у зв'язку з виключенням із членів Асоціації, або при 
добровільному виході члена з Асоціації. Рішення про припинення членства приймає Рада 
Асоціації.
5.8. Добровільний вихід членів з Асоціації відбувається на підставі заяви від індивідуального 
члена та за рішенням колегіального органу управління від колективного члена.
5.9. Членство в Асоціації вважається набутим з моменту сплати претендентом вступного внеску і 
фіксується свідоцтвом встановленого зразку. При виході/виключенні з Асоціації свідоцтво 
анулюється, відомості про виключення підлягають оприлюдненню на Зборах Асоціації.
5.10. Членство в Асоціації припиняється: виключенням учасника з Асоціації або за його власною 
ініціативою.
5.11. Виключення учасника з Асоціації відбувається:
5.11.1. внаслідок невиконання учасником Асоціації вимог, передбачених даним Статутом, а 
також іншими актами Асоціації;
5.11.2. якщо учасник Асоціації своїми діями завдав шкоди репутації Асоціації.
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15.11.3. учасник Асоціації припиняє діяльність.
5.12. Учасник Асоціації може вийти з Асоціації добровільно, на підставі поданої заяви.
5.13. Рішення про виключення з числа учасників Асоціації приймається:
5.13.1. Радою Асоціації у випадку порушення учасником Асоціації інших статутних зобов'язань.
5.13.2. Радою Асоціації за поданням Виконавчого директора Асоціації в ситуації, коли учасник 
Асоціації систематично не сплачує членських внесків.
5.13. Правила, терміни і процедура припинення членства в Асоціації визначаються цим Статутом 
та іншими внутрішніми актами Асоціації, що прийняті Зборами Асоціації. Учасники Асоціації мають 
право оскаржити перед Зборами Асоціації рішення про виключення їх з числа учасників протягом 
періоду до проведення наступних Зборів. Розгляд звернень по оскарженню рішення відбувається 
на найближчому засіданні Зборів Асоціації.

СТАТТЯ 6. Права учасників Асоціації
6.1. Кожний учасник Асоціації має право:
6.1.1. одержувати інформацію про діяльність Асоціації та її органів;
6.1.2. брати участь в Зборах Асоціації;
6.1.3. голосувати з усіх питань, винесених на розгляд Зборів Асоціації;
6.1.4. брати участь у виборах органів Асоціації і бути обраним до цих органів;.
6.1.5. брати участь в роботі над документами, які визначають основні напрямки діяльності 
Асоціації, подавати до Ради Асоціації пропозиції і рекомендації;
6.1.6. використовувати емблему та логотип Асоціації як доказ своєї належності до неї;
6.1.7. користуватися методичними розробками і матеріально-технічною базою Асоціації, 
консультаціями і рекомендаціями Асоціації а також іншими результатами статутної діяльності.

СТАТТЯ 7. Обов'язки учасників Асоціації
7.1. Учасники Асоціації зобов'язані:
7.1.1. виконувати вимоги чинного законодавства і вимоги даного Статуту, інших актів Асоціації;
7.1.2. брати участь в діяльності Асоціації;
7.1.3. виконувати рішення виборних органів Асоціації;
7.1.4. сприяти своєю діяльністю досягненню головних цілей і завдань Асоціації;
7.1.5. дотримуватися принципів корпоративної солідарності учасників Асоціації;
7.1.6. дотримуватись правил добросовісної конкуренції;
7.1.7. оперативно й ефективно реагувати на офіційні зауваження/вимоги виборних органів 
Асоціації;
7.1.8. інформувати органи Асоціації про відомі факти/події, які можуть вплинути на 
діяльність/репутацію Асоціації, та про порушення даного Статуту;
7.1.9. інформувати у встановленому порядку статутні органи Асоціації про свою діяльність та її 
результати;
7.1.10. дбати про підвищення професійного рівня і компетентність свого персоналу і забезпечити 
дотримання ним у процесі здійснення виробничої діяльності основних вимог/правил, 
зафіксованих в документах Асоціації;
7.1.11. регулярно сплачувати членські внески.

СТАТТЯ 8. Органи управління і контролю Асоціації
8.1. Органами Асоціації є:
8.1.1. Вищий орган управління - Збори учасників Асоціації (далі - Збори);
8.1.2. Орган управління - Рада Асоціації;
8.1.3. Орган управління - Президент;
8.1.4. Виконавчий орган - Виконавчий директор;
8.2. Збори є вищим органом Асоціації. Вони проводиться не рідше одного разу на рік. Скликання 
чергових Зборів належить до компетенції Ради Асоціації.
8.3. Позачергові Збори можуть бути скликані з ініціативи не менш 1/3 членів Асоціації, з 
ініціативи Президента або Ради Асоціації.
8.4. Збори є повноваженими, якщо на них присутні представники більше половини учасників 
Асоціації.
8.5. Для участі в роботі Зборів кожний колективного учасник Асоціації направляє 
уповноваженого представника з належним чином оформленим дорученням або засвідченою
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копією наказу, іншого документу про призначення представника керівником. Рішення Зборів 
приймаються простою більшістю голосів.
8.6. До виключної компетенції Зборів відносяться:
8.6.1. Затвердження планів діяльності Асоціації.
8.6.2. Визначання напрямків діяльності Асоціації.
8.6.3. Затвердження результатів діяльності Асоціації за звітний період;
8.6.4. Затвердження Статуту Асоціації та внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації.
8.6.5. Затвердження символіки Асоціації.
8.6.6. Прийняття бюджету Асоціації.
8.6.7. Обрання Президента Асоціації, Ради Асоціації, Виконавчого директора.
8.6.8. Затвердження рішень Ради Асоціації про виключення учасників з Асоціації.
8.6.9. Прийняття рішення про заснування, або участь в заснуванні, неприбуткових організацій, 
створення представництв, філій, в тому числі за межами України, в порядку, передбаченому 
чинним законодавством України.
8.6.10. Затвердження (у разі необхідності та доцільності) Положення про Загальні Збори, 
Положення про Президента та Раду Асоціації, Положень про органи Асоціації, Положення про 
членські внески, та інших внутрішніх актів Асоціації, що потребують затвердження Зборами;
8.6.11. Прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації.
8.7. Вибори персонального складу органів управління Асоціації проводяться відповідно до умов 
цього Статуту на Зборах Асоціації. Якщо в результаті проведення двох турів голосування по 
персональному складу вищевказаних органів не буде обрана необхідна кількість їх членів, то 
обраними вважаються ті кандидати, які набрали відносну більшість голосів у другому турі 
голосування.
8.8. Учасники Асоціації, стосовно яких прийнято рішення про припинення їх членства, не мають 
права брати участь у голосуванні на Зборах.
8.9. Рада Асоціації є органом управління Асоціації в період між проведенням Зборами.
8.10 Рада Асоціації обирається в кількості не більше п'яти осіб, у складі Президента та членів 
Ради.
8.11. Рада Асоціації обирається Зборами терміном на два роки з індивідуальних членів Асоціації 
або громадян-представників від колективних членів Асоціації, в порядку, передбаченому цим 
Статутом та діючими на момент обрання внутрішніми документами.
8.12. Рада Асоціації може виконувати від імені Асоціації будь які дії, за винятком тих, що 
відносяться до компетенції Зборів, Виконавчого директора чи інших органів Асоціації.
8.13. До компетенції Ради Асоціації відноситься зокрема:
8.13.1. реалізація завдань Асоціації, визначених Зборами Асоціації.
8.13.2. організація діяльності Асоціації за всіма напрямками роботи, затвердження планів роботи 
Асоціації та контроль за їх виконанням.
8.13.3. вирішення питання, по поданим заявам, про прийняття до Асоціації членів та їх 
виключення з Асоціації.
8.13.4. прийняття рішень про попередження та виключення з членів Асоціації за порушення 
Статуту, нанесення моральних та матеріальних збитків Асоціації.
8.13.5. встановлення розміру членських внесків для індивідуальних та колективних членів 
Асоціації.
8.13.6. затвердження зразків печатки, штампів та інших реквізитів Асоціації.
8.13.7. для проведення перевірок фінансового господарської діяльності Асоціації, Рада Асоціації 
має право залучати, незалежного аудитора, в порядку, передбаченому цим Статутом та іншими 
документами Асоціації.
8.14. Чисельний та персональний склад Ради визначається на Зборах.
8.15. Засідання Ради Асоціації правомочне, якщо на ньому присутня більшість членів Ради 
Асоціації. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх членів Ради Асоціації на 
засіданні.
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8.16. На підставі рішення Ради Асоціації представницькі та управлінсько-розпорядчі функції 
можуть виконувати інші члени Ради Асоціації.
8.17. Засідання Ради Асоціації правомочне, якщо на ньому присутні Президент, та більшість 
учасників Ради. Рішення приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Ради 
Асоціації. У випадку рівної кількості голосів голос Президента є вирішальним.
8.18. Учасники Ради Асоціації не можуть бути учасниками інших органів управління Асоціації і 
здійснюють свої обов'язки на громадських засадах.
8.19. На засіданнях Ради Асоціації може бути присутній Виконавчий директор.
8.20. Головуючим при веденні засідань і організації підготовки рішень Ради є Президент 
Асоціації.
8.21. Вищим органом Асоціації в період між "засіданнями Ради Асоціації є Президент Асоціації. 
Президент Асоціації є найвищою посадовою особою Асоціації, обирається з числа дійсних 
учасників (громадян - представників учасників Асоціації) строком на 10 років без права 
дострокового переобрання. Одна і. та ж особа не може бути обраною президентом Асоціації 
більше, ніж на три строки.Президент Асоціації має всі повноваження учасника Ради Асоціації, 
очолює Раду Асоціації, керує її роботою, головує на її засіданнях, має право вирішального голосу 
при прийнятті нею рішень.
8.22. Президент Асоціації виконує наступні функції і завдання:
8.22.1. без доручення діє від імені Асоціації;
8.22.2. за необхідності укладає угоди, контракти від імені Асоціації;
8.22.3. представляє Раду Асоціації у відносинах з іншими органами Асоціації, юридичними і 
фізичними особами, органами державної влади та управління;
8.22.4. скликає у випадках і порядку, передбачених цим Статутом, чергові та позачергові Збори 
Асоціації;
8.22.5. збирає та керує роботою Ради Асоціації;
8.22.6. головує на засіданнях Ради Асоціації, підписує від імені Ради Асоціації протоколи, 
рішення, акти, інші документи, що створюються Радою на виконання своїх функцій;
8.22.7. виконує інші функції, покладені на нього цим Статутом та рішеннями Зборів Асоціації.
8.23. Виконавчим органом Асоціації, що здійснює поточне управління діяльністю Асоціації, є 
Виконавчий директор. Виконавчий директор обирається строком на 3 (три) роки.
8.24. Виконавчий директор Асоціації:
8.24.1. без доручення діє від імені Асоціації;
8.24.2. представляє її у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та 
громадянами;
8.24.3. має право першого підпису фінансових документів;
8.24.4. укладає угоди, контракти, видає доручення;
8.24.5. забезпечує господарське використання майна Асоціації;
8.24.6. здійснює прийом та звільнення робітників Асоціації;
8.24.7. затверджує на посаді та звільняє працівників апарату управління;
8.24.8. встановлює розподіл обов'язків;
8.24.9. відкриває в банках щорічні й інші рахунки в національній та іноземній валюті;
8.24.10. розробляє та передає на затвердження Ради директорів і Зборів проекти штатного 
розкладу та кошторису адміністративно-господарських видатків, затверджує положення та інші 
внутрішні акти, що регулюють діяльність Асоціації;
8.24.11. затверджує правила внутрішнього розпорядку Асоціації та її структурних одиниць;
8.24.12. видає накази/розпорядження, виконання яких обов'язкове для всіх працівників 
Асоціації;
8.24.13. організовує виконання рішень Зборів учасників Асоціації та Ради Асоціації;
8.24.14. відповідає за правильність ведення бухгалтерського обліку та звітності;
8.24.15. затверджує баланс Асоціації;
8.24.16. забезпечує організацію проведення Зборів та засідань Ради Асоціації;
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8.24.17. забезпечує облік та щоквартальну звітність про фінансово-господарську діяльність 
Асоціації;
8.24.18. забезпечує залучення коштів міжнародних організацій, установ, за проектами 
міжнародної допомоги;
8.24.19. виконує інші дії, що випливають зі статутних завдань Асоціації.
3.25. Виконавчий директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим 
іосадовим особам Асоціації на визначений ним термін.

СТАТТЯ 9. Фінансування діяльності Асоціації
9.1. Діяльність Асоціації фінансується виключно за рахунок:
9.1.1. разових (вступних) і періодичних (членських) внесків учасників Асоціації;
9.1.2. пасивних доходів відповідно до податкового законодавства;
9.1.3. 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;
9.1.4. доходів, отриманих як третейський збір;
9.1.5. надходжень, які отримує Асоціація від заходів з організації та проведення лекцій, 
семінарів, конференцій, тренінгів та інших освітніх заходів.
9.2. Діяльність Асоціації здійснюється на основі затвердженого Зборами річного бюджету, який 
розробляється відповідно до плану робіт на поточний рік. В кінці кожного року Виконавчий 
директор складає річний звіт по виконанню бюджету та бухгалтерський баланс.
9.3. Всі працівники, посадові особи та органи Асоціації повинні використовувати кошти 
ефективно та економно.
9.4. Доходи (прибутки) або їх частини, майно Асоціації не підлягають розподілу між їх 
засновниками, членами Асоціації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 
соціального внеску) членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

СТАТТЯ 10. Персонал Асоціації
10.1. Для забезпечення діяльності Асоціації Виконавчий директор наймає на роботу 
співробітників Асоціації за штатним розкладом.
10.2. Працівниками/службовцями Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни 
та особи без громадянства, які не перебувають в трудових стосунках з учасниками Асоціації, а 
також юридичними особами, що претендують на членство в Асоціації.
10.3. Всі питання, пов'язані з прийомом, звільненням та забезпеченням діяльності персоналу 
Асоціації регулюються трудовим законодавством України.
10.4. Персонал Асоціації має право утворювати колективні органи, які передбачено чинним 
законодавством України.

СТАТТЯ 11. Припинення діяльності Асоціації
11.1* Асоціація може припинити свою діяльність в разі:
11.1.1. рішення Зборів;
11.1.2. припинення діяльності всіх своїх учасників;
11.1.3. рішення суду.
11.2. Діяльність Асоціації припиняється шляхом реорганізації (злиття, розділу, перетворення) або 
ліквідації.
11.3. У разі припинення Асоціації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами 
Асоціації і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного 
виду або зараховані до доходу бюджету,відповідно до рішення Зборів Асоціації, якщо інше не 
передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
11.4. Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація ліквідованою, з моменту внесення запису 
про це в державний реєстр.
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СТАТТЯ 12. Заключні положення
12.1. Офіційною мовою Асоціації є українська мова. Всі документи, пов'язані з діяльністю 
Асоціації, складаються її офіційними мовами.
12.2. Статут набирає чинності від дати державної реєстрації Асоціації. Цей Статут втрачає 
чинність з моменту виключення Асоціації з державного реєстру.
12.3. Будь-які зміни та доповнення до Статуту Асоціації затверджуються Зборами Асоціації та 
підписуються одноособово Виконавчим Директором Асоціації.
12.4. Всі суперечки, що виникають між Учасниками Асоціації стосовно тлумачення цього Статуту 
або виконання Асоціацією, або будь-яким Учасником Асоціації їхніх обов'язків, визначених у 
цьому Статуті, вирішуються у порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами 
Асоціації.
12.5. Цей Статут укладено у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою. Кожен із 
оригінальних примірників Статуту має однакову юридичну автентичність та силу.
12.6. Один оригінальний примірник Статуту зберігається у Виконавчого директора Асоціації. 
Один оригінальний примірник Статуту використовується для цілей державної реєстрації. Кожен із 
Учасників має право отримати посвідчену Виконавчим директором копію цього Статуту протягом 
тридцяти (ЗО) робочих днів з дня реєстрації Асоціації та/або виготовлення печатки Асоціації.

Місюк О.В.

Свідерський І.С.
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Код:323059788864

ОПИС
документів, ще надаються юридичною особою 

державному реєстратору 
для проведення реєстраційної дії

"Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної
особи"

Для проведення реєстраційної д;ї "Держав-.а реєстрація новоутвореної 
шляхом заснування юридичної особи" юридична особа АСОЦІАЦІЯ 
’’УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВАПНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ” надала 
наступні документи:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, 
утвореної шляхом заснування нової юридичної особи.

2. Рішення засновників або уповнозгжекого ним органу про створення 
юридичної особи (Нотаріально засвідчена копія).

3. Статут.

4. Копія рішення Антим анотот ш о то комітету України про надання дозволу на 
узгоджені дії.

5. Документ, ще засвідчує повноваження уповноваженої особи.

6. протокол №27 від 28.01.2019 Загальних зборів ТОВ "Надрабудінвест".

7. витяг з ЄДР то ТОВ "Надрабудінвест".

8. Статут ТОВ "Надрабудінвест". '

9. протокол № 31 від 28.01.2019 засідання Наглядової ради ПрАТ 
"Тернопільський кар'єр".

10. витяг з ЄДР по ПрАТ Тернопільський кар’єр".

11. Статут ПрАТ "Тернопільський кар'єр'1.
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Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному 
реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену 
законом (частина четверта статті 35 Закон) України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань”).

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою: 
https://usr.miniust.gov.ua/ua/freesearch/

(підпункт 4 пункту 1 Наказу 
Міністерства юстиції України в 
листопада 2016 року № 3359/5)

Заявник:

(прізвище, ініціали зал

Фактична дата формування опису: 01.02.2019
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