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А С О ЦIАЦIi З упрАвл?fi fiHaf#*J#b тд IHB Е с тиц rями
(надалi - <<Асоцiацiя>>)
Код €ДРПоУ 43639702

Micmo Кutв

Час вiдкриття засiдання Ради: 15.00
Час закриття засiдання Ради: 16.00

На засiданнi присутнi:
Голова Ради Асоцiацii:
Кравченко Щмитро Васильович
Члени Ради Асоцiацii:

- Побережська Га_гlина Борисiвна;
- Зав'ялич Юрiй Степанович.

Запрошенi:
генеральний директор Асоцiацiт Волковська Вiкторiя Олегiвна.секретар Ради Асоцijцii Березовчук Марiя Леонiдiвна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙzПро виключе""1-:1 
_ 
складУ членiв Асоцiацii товАриствА зОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВrДаЛЬНrСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯкУКРРЕСТдВРдЦIЯ>>, код еДРПоУ З3 1 934 1 з.Про виключеrr1_ зi 

_ 
складУ членiв Асоцiацiт товАриствА зОБМЕЖЕНОЮ_ЛЫДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ<€нЕРГIЯ-IНВЕСТ>>, код едгпоV З426З418.Про виключеrrl 

t зi _ 
складУ членiв Асоцiацii товАриствА зоБмЕжЕною_ рIдповrддhьнrстю (ФII-ЦнсовА компАнIя(СУМБУД-IНВЕСТ>>, код еДРПоУ 3 445 l7gg.

Про списання заборгованостi зi сплати членських BHecKiB.

KlS> червня 2022 роry

1.

По першому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:
Генераrrьного директора Асоцiацii Волковську в.о., яка повiдомиланаступне.
ВiДПОВiДНО ДО ПОЛОЖеННЯ Про членство в Асоцiацii член дсоцiацii повиненсплачувати перiодичнi членськi внески щомiсячно до 10 числа мiсяця,наступного за мiсяцем, за який проводиться оплата.
Виключення зi складу ,rn.n i" Асоцiацii здiИс"юеться на пiдставi рiшенняпро припинення членства в Асоцiацii, прийнятого Радою Асоцiацii. Таке рiшенняможе бути прийняте, зокрема з наступних пiдстав:
не виконання та/або порушення вимог внутрiшнiх документiв Асоцiацii;

2.

3.

4.



НеСПЛаТа Членських BHecKiB протягом чотирьох мiсяцiв поспiль.

ТОВ кФК кУКРРЕСТАВРАЦIЯ>, код СДРПОУ ЗЗ19З413 припинило сплату
ПеРiОдичних членських BHecKiB в липнi 2021 року, тобто не виконуе вимоги
ПОЛОЖення про членство в Асоцiацii, а саме не сплачуе членськi внески протягом
одинадцять мiсяцiв поспiль.

вiдтак, е об'ективна необхiднiсть розглянути питання про виключення
вказаноi компанii зi складу членiв АсоцiацiТ.

ГОЛОСУВАЛИ:
(за) - 3, <<проти) - 0, ((утрим€Lлись> - 0.

ВИРIШИЛИ:
ВИКЛЮЧИТИ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДГIОВIДАЛЬНIСТЮ

(ФIндНСоВд коМПдНIЯ (УкРРЕСТдВРдLцЯ), код еДРПоУ 33l934l3 зi
складу членiв Асоцiацii.

По дру.ому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:
Генерального директора АсоцiацiТ Волковську в.о., яка повiдомила про

несплату тоВ (ФК (ЕшРГIя_IнвЕСТ>>, код едрпоУ з426з418 перiодичних
членських BHecKiB у 2022 роцi, тобто про не виконання вимог Положення про
членство в Асоцiацii, а саме не сплату членських BHecKiB протягом п'яти мiсяцiв
поспiль.

вiдтак, е об'ективна необхiднiсть розглянути питання про виключення
вказаноi компанii зi складу членiв АсоцiацiТ.

ГОЛОСУВАЛИ:
((за)) - З, кпроти)) - 0, ((утрим€lлись> - 0.

ВИРIШИЛИ:
ВИКЛЮЧИТИ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIШЛЬНIСТЮ

КФIНАНСОВА КОМПАНIЯ <ЕНЕРГIЯ-IНВЕСТ), код СДРПОУ З426З418 зi
складу членiв Асоцiацii.

По третьому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:
Генерального директора Асоцiацii Волковську в.о., яка повiдомила про

припинення оплати перiодичних членських BHecKiB тоВ (ФК (СУМБУД-
IHBECT)), коД едрпоУ 34451799 в TpaBHi 2O2l РокУ, тобто про не виконання
вимог Положення про членство в Асоцiацii, а саме не сплату членських BHeckiB
протягом тринадцяти мiсяцiв поспiль.

OKpiM того, вказаною компанiею не сплачено вступний внесок, який
ВiДПОВiДНО ДО ПОложення про членство в Асоцiацii повинен сплачуватись не



"#fi J"Ж:|];TTXffi#li з дати прийняття рiшення рuд" дсоцiацii про
Рiшення про прийняття ло Асоцiацii ТоВ (ФК (СУМБУд-IнвЕСТ) 

РадоюАсоцiацii прийнЯ,i ZB -"Ъ"" 20.2lрй;;;., .nnuru вступного внеску повиннабула вiдбутись не пiзнiше 29 кв iтня 202t року.
генеральний циректор Асоцiацii звер-rула увагу на мiсцезнаходженЕязазначеноi компанii в MibTi Суми, д;-;;qiryй^'rооi.о.""" операцiй з

акТиВаМи ФФБ (Рiшення Нкrшор 
"io 

Бв.йЪоzzр. м tZq,проте невиконанняобов'язкiв члена Асоцiацii почалось задовго до набуття чинностi такоюзабороною.

вiдтак, е об'ективна необхiднiсть розглянути питання про виключеннявказаноТ компанii зi складу членiв A.or,iuriii. 
-.

ГОЛОСУВАЛИ:
((ЗD) - 3, <<протиr, - 0, ((утримались> _ 0.

ВИРIШИЛИ:
ВИКЛЮЧИТИ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕIОЮ ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ

По четвертому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Генерального директора АсоцiацiТ Волковську в.о. про виключенняТОВАРИСТВА З ОЪмвйвнолю Ёiдпd;Iддл;шстю_ (ФIнАнсовАкомпАНIЯ <Жи,поi""ес",, *оо сдрпоV зgвs.вхт зi складу членiв АсоцiацiiНа ПiДСТавi Протоколу Ради АсоцiацiТ J'li.iq ;i'ro n., оrо zБ)poкy. за данимибухгалтерського облiку дсоцiацii ,;;} компанiт 

""j;fl;:*о.::::.ffi;Ж;i}Х #J.""T#"H".1H 
в розмiрi 70 000 й. ё;;"dfi}#;;lТ;

ГОЛОСУВАЛИ:
((за) - 3, кпроти)) - 0, (утримаJIись>> - 0.

ВИРIШИЛИ:
Списати

тоВ < ФК < йи";J,ТI 
" ".;:::"Jffiffi о ч'#ЁrН;). нарахованих

Голова Рад"
Лравченко {.В./

Секретар


