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1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. КОНСОРЦІУМ «УКРАЇНСЬКИЙ ОЗОНОВИЙ ЦЕНТР», іменований далі
«Консорціум», є неприбутковою організацією і здійснює свою діяльність відповідно до
законодавства України, цього Статуту, рішень Загальних зборів учасників Консорціуму та
внутрішніх документів Консорціуму .
1.2. Повне найменування Товариства:
українською мовою - КОНСОРЦІУМ «УКРАЇНСЬКИЙ ОЗОНОВИЙ ЦЕНТР»;
російською мовою - КОНСОРЦИУМ «УКРАИНСКИЙ ОЗОНОВЬІЙ ЦЕНТР»;
англійською мовою - СОШОЇШЦМ «ИККАМЬШ 0 2 0 Ш СЕОТЕК».
Скорочене найменування Товариства:
українською мовою - КОНСОРЦІУМ «УОЦ»;
російською мовою - КОНСОРЦИУМ «УОЦ;
англійською мовою - СОШОКТГОМ «ІГОС».
1.3. Консорціум є тимчасовим добровільним об'єднанням юридичних осіб
(учасників), які об'єдналися для досягнення спільної мети, визначеної цим Статутом,
2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КОНСОРЦІУМУ
2.1. Метою створення Консорціуму є здійснення та координація наукової, освітньої,
екологічної, соціальної та іншої діяльності учасників Консорціуму для реалізації комплексу
проектів щодо впровадження в економіці Україні положень «Монреальського протоколу про
речовини, що руйнують озоновий шар», заходів щодо запобігання глобальному потеплінню
та інших нормативів, направлених на поліпшення екологічного стану навколишнього
природнього середовища.
2.2. Для досягнення мети свого створення Консорціум здійснює будь-які необхідні
види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України. Для здійснення окремих
видів та предметів діяльності, які згідно із законодавством потребують ліцензування та/або
спеціальних дозволів Консорціум та\або його учасники отримують відповідні дозволи та
ліцензії.
3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КОНСОРЦІУМУ
3.1. Консорціум є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс,
право відкривати розрахункові та інші рахунки, у тому числі валютні, у банках та
розрахункових системах. Може мати печатку, штамп, бланк зі своїм найменуванням,
символіку й інші засоби візуальної та електронної ідентифікації.
3.2. Для досягнення своєї мети створення, цілей та предметів діяльності Консорціум
від власного імені має право укладати договори та здійснювати будь-які інші правочини,
набувати майнові й інші права, виконувати обов'язки, нести відповідальність, бути
позивачем і відповідачем у судах.
3.3. Консорціум має право створювати філії, представництва та дочірні підприємства,
приймати участь в діяльності та виступати засновником (учасником, членом) господарчих
товариств та інших форм підприємств, у тому числі товариств та підприємств з іноземними
інвестиціями, вступати в об'єднання, асоціації, спілки тощо.
3.4. Консорціум не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх Учасників.
Учасники Консорціуму не відповідають за зобов'язаннями Консорціуму.
3.5. Консорціум не втручається в господарську та іншу діяльність своїх учасників.
Учасники Консорціуму залишають свою самостійність та незалежність своєї господарської
та іншої діяльності від діяльності Консорціуму. В частині спільної діяльності, яка стосується
реалізації мети Консорціуму, учасники підпорядковані спільно створеному органу
управління.
3.6. З метою виконання цілей та завдань Консорціуму, останній може делегувати
частину своїх повноважень одному з Учасників Консорціуму.

4. УЧАСНИКИ КОНСОРЦІУМУ
4.1. Учасниками Консорціуму є:
1. ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ
ТА
УПРАВЛІННЯ»,
ЄДРПОУ
19491035,
місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35,
зареєстроване Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 05.02.1993
року, в особі ректора Бондара О.І., який діє на підставі Статуту;
2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВИЙ
ПАРК ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА
УПРАВЛІННЯ «ЧОРНОБИЛЬ», ЄДРПОУ 40595469, місцезнаходження якого: м. Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35, корпус 2, зареєстроване Солом'янською
районною у місті Києві державною адміністрацією 23.06.2016р., номер запису: 1 073 102
0000 031806, в особі Генерального директора Іващенко Т.Г., який діє на підставі Статуту;
3.
ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«СПІЛКА
ХОЛОДИЛЬЩИКІВ УКРАЇНИ», ЄДРПОУ 26194929, місцезнаходження якого: 04119,
м. Київ, вул. ЗЛАТОУСТІВСЬКА, будинок 47-49, кв. З, зареєстроване Шевченківською
районною у місті Києві державною адміністрацією 11.05.2002р., дата запису: 31.08.2016.,
номер запису: 1 074 120 0000 061845, в особі Президента Возного В.Ф., який діє на підставі
Статуту;
4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ
ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ», ЄДРПОУ 35410177, місцезнаходження якого: 04119,
м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4 А, офіс 139, зареєстроване Шевченківською
районною у місті Києві державною адміністрацією, дата запису: 12.10.2007р., номер запису:
1 223 102 0000 003358, в особі Дубенської О.В., який діє на підставі довіреності;
5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ
ЕКОЛОГІЧНИХ
ІННОВАЦІЙ
ТА
МЕНЕДЖМЕНТУ»,
ЄДРПОУ
42663645,
місцезнаходження якого: 03170, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЗОДЧИХ, будинок 64, квартира 19,
зареєстроване Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією, дата
запису: 03,12,2018р., номер запису: 1 072 102 0000 042161, в особі Ромасевича Я.В., який діє
на підставі довіреності.
6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВОВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«ПРОМЕКОГРУП»,
ЄДРПОУ
39659602,
місцезнаходження якого: 04050, м. Київ, вулиця Глибочицька, будинок 53, зареєстроване
Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 25.02.2015р., номер
запису: 1 074 102 0000 053203, в особі директора Лобко Є.В., який діє на підставі Статуту.
4.2. Учасником Консорціуму можуть бути як українські, так і іноземні юридичні
особи, в тому числі, підприємства, організації, об'єднання, що підписали діючий Статут
Консорціуму, визнають та виконують його.
4.3. Учасники Консорціуму мають рівні права і обов'язки, якщо інше не визначено
цим Статутом.
4.4. Учасник Консорціуму має право:
- добровільно вийти з Консорціуму на умовах і в порядку, визначених цим Статутом;
- бути членом інших об'єднань, якщо законом не встановлено інше;
- одержувати від Консорціуму в установленому порядку інформацію, пов'язану з
інтересами учасника;
- приймати участь в управлінні Консорціуму, входити до складу органів управління та
контролювати діяльність таких органів Консорціуму;
- делегувати свої права для участі в органах управління Консорціуму іншому
Учаснику Консорціуму або його вповноваженому представникові;
- інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.
4.5. Учасники Консорціуму зобов'язані:

- дотримуватись положень та виконувати умови цього Статуту;
- виконувати рішення вищого органу управління Консорціуму;
- сприяти меті, цілям та завданням діяльності Консорціуму, безпосередньо приймати
участь в діяльності Консорціуму;
- інші обов'язки, що випливають з умов цього Статуту.
4.6. Прийняття нових учасників в Консорціум здійснюється за рішенням Загальних
зборів Учасників Консорціуму. Претендент надсилає на ім'я Голови Загальних зборів
учасників Консорціуму письмову заяву про своє бажання участі в Консорціумі. Для розгляду
такої заяви Голова Загальних зборів учасників Консорціуму призначає збори, на яких
приймається відповідне рішення. Рішення про прийняття нових учасників в Консорціум
приймається постою більшістю голосів.
4.7. Учасники Консорціуму можуть вийти з його складу із збереженням взаємних
зобов'язань та укладених договорів з іншими суб'єктами господарювання.
4.8. Учасник Консорціуму має право вийти з Консорціуму, письмово попередивши
інших учасників Консорціуму про свій вихід не пізніше ніж за один місяць до виходу
4.9. У випадку, якщо Учасник Консорціуму не виконує умов цього Статуту та\або
рішень органів управління Консорціуму, він підлягає виключенню зі складу його Учасників
за рішенням Загальних зборів учасників Консорціуму.
4.10. При виході або виключені Учасника з Консорціуму сплачені ним внески не
повертаються, жодних інших виплат не здійснюється. Майно, передане Учасником в
користування Консорціуму, повертається йому в натуральній формі без винагороди.
5. УПРАВЛІННЯ КОНСОРЦІУМОМ
5.1. Вищим органом Консорціуму є Загальні збори Учасників, які складаються з
керівників Учасників Консорціуму. Замість керівника участь в Загальних зборах від імені
Учасника може приймати особа, уповноважена відповідною довіреністю Учасника.
5.2. До компетенції Загальних зборів учасників Консорціуму належить:
- визначення напрямків діяльності Консорціуму, форм та стратегії реалізації мети
Консорціуму;
- затвердження статуту Консорціуму та внесення змін до нього;
- вирішення питання про прийняття в Консорціум нових учасників та виключення
учасників з його складу;
- визначення порядку управління поточною діяльністю Консорціуму;
«утворення виконавчого органу Консорціуму;
- обрання Учасника, адміністрації якого може бути доручено здійснення управління
поточною діяльністю Консорціуму - Головного підприємства;
- обрання Голови Загальних зборів учасників - Президента Консорціуму та
припинення його повноважень;
- визначення повноважень органів управління Консорціуму;
- вирішення питання щодо відрахувань на утримання апарату7 управління
Консорціуму, в тому числі, затвердження відповідного кошторису;
- визначення принципів формування і використання майна та бюджету Консорціуму,
розміру та порядку сипати вступних, щорічних, цільових та інших внесків;
- ухвалення рішення про реорганізацію, ліквідацію та/або подовження терміну
діяльності Консорціуму;
- рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств Консорціуму,

участь в інших підприємствах, об'єднаннях, тощо;
- затвердження штату Консорціуму за поданням Генерального директора;
- визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Консорціуму у новій
редакції;
- вирішення інших питань відповідно до законодавства та цього Статуту.

5.3. Загальні збори учасників Консорціуму вважаються повноважними, якщо на них
присутні 2\3 всіх учасників Консорціуму. Кожний учасник Консорціуму має один голос.
Рішення Загальних зборів учасників Консорціуму приймаються відкритим
голосуванням простою більшістю голосів усіх присутніх учасників Консорціуму, які мають
право голосу з відповідних питань.
Рішення Загальних зборів Учасників Консорціуму оформлюються Протоколами, які
підписуються Головою та секретарем Загальних Зборів учасників Консорціуму.
5.4. Будь-яке рішення, прийняте Загальними зборами учасників Консорціуму є
обов'язковим для всіх Учасників Консорціуму.
5.5. Загальні збори учасників Консорціуму обирають Голову Загальних зборів Президента Консорціуму (далі - Президент Консорціуму) строком на 2 роки. Президент
Консорціуму не є посадовою собою Консорціуму, виконує свої повноваження на
громадських засадах та не діє самостійно від імені Консорціуму, його органів управління та
Учасників Консорціуму.
Президент Консорціуму скликає Загальні збори учасників; головує на Загальних
зборах учасників Консорціуму, керує роботою Загальних зборів учасників; веде реєстр
учасників загальних зборів, пропонує на розгляд Загальних зборів учасників кандидатури
членів виконавчого органу Консорціуму; вирішує інші питання, покладені на нього цим
Статутом та рішеннями Загальних Зборів учасників.
5.6. Загальні збори учасників Консорціуму визначають порядок управління поточною
діяльністю Консорціуму шляхом обрання виконавчого органу Консорціуму - Генерального
директора. Частина повноважень із здійснення управління поточною діяльністю
Консорціуму може бути доручена адміністрації одного з учасників Консорціуму.
Рішення щодо порядку управління поточною діяльністю Консорціуму приймається
Загальними зборами учасників Консорціуму у порядку, визначеному цим Статутом, та
оформлюється Протоколом.
5.5. Виконавчим органом Консорціуму є Генеральний директор, який обирається
Загальними зборами Учасників Консорціуму строком на 5 років.
Генеральний директор Консорціуму;
- здійснює безпосереднє управління поточною діяльністю Консорціуму;
- без довіреності діє від імені Консорціуму, в тому числі, укладає договори та
здійснює правочини, передбачені законодавством України;
- - без довіреності представляє Консорціум в усіх установах, підприємствах та
організаціях як в Україні, так і за кордоном;
- призначає на посади та звільняє з посади своїх заступників/виконавчих директорів,
бухгалтера та інших працівників Консорціуму;
- призначає керівників підрозділів, філій, представництв та дочірніх підприємств
Консорціуму, укладає з ними трудові договори;
- готує та подає на затвердження Загальним зборам штатний розклад Консорціуму;
- укладає і підписує від імені Консорціуму господарські та інші договори, угоди,
контракти, в межах повноважень визначених цим Статутом;
- видає доручення (довіреності) на право виконання тих або інших дій і
представництво від імені Консорціуму;
- видає накази і розпорядження, що є обов'язковими для виконання працівниками
Консорціуму;
- затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Консорціуму;
- вирішує інші питання діяльності Консорціуму, за винятком тих, що входять до
компетенції Загальних зборів учасників Консорціуму, Президента Консорціуму та Головного
підприємства.
Загальні збори учасників Консорціуму можуть прийняти рішення про передачу
частини своїх повноважень, повноважень Президента Консорціуму та\або Головного
підприємства до компетенції Генерального директора.

5.6. Здійснення управління поточною діяльністю Консорціуму може бути доручено
адміністрації одного з учасників Консорціуму на умовах та в об'ємі, визначених рішенням
Загальних зборів учасників Консорціуму.
5.7. Будь-яке рішення органів управління Консорціуму, прийняте в межах їх
повноважень, є обов'язковим для Учасників.
6. КОШТИ, МАЙНО ТА ПРИБУТОК КОНСОРЦІУМУ
6.1. Учасники Консорціуму можуть вносити майнові внески (вступні, членські,
цільові тощо), в т.ч., у формі грошових коштів та\або майна, на умовах і в порядку,
передбачених цим Статутом та рішенням Загальних зборів учасників Консорціуму.
6.2. Майно передається Консорціуму його учасниками у господарське відання або в
оперативне управління Консорціуму. Вартість майна Консорціуму відображається у його
балансі.
6.3. Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, ресурси,
виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших
джерел, в тому числі:
- міжнародні та українські гранти;
- благодійні внески і пожертвування, безповоротна фінансова допомога;
- дивіденди одержані по акціям, облігаціям, іншим цінним паперам і внескам щодо
участі Консорціуму в діяльності інших підприємств і організацій;
- доходів від своєї діяльності;
- доходів, одержуваних від власності Консорціуму;
- інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.
6.2. Доходи (прибутки) Консорціуму використовуються виключно для фінансування
видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності,
визначених цим Статутом.
6.3. Витрати на утримання апарату управління Консорціуму відраховуються згідно
кошторису та в порядку, визначеному рішенням Загальних зборів учасників Консорціуму.
6.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед
учасників Консорціуму, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Не
вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених
пунктами 6.2., 6.3. цього Статуту.
7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.
7.1. Консорціум здійснює некомерційну господарську діяльність відповідно до
чинного законодавства України, без мета отримання прибутку.
7.2. Взаємовідносини між Учасниками Консорціуму здійснюються на підставі
господарської самостійності, з урахуванням чинного законодавства та положень цього
Статуту, і можуть регулюватися окремими або спільними договорами між ними.
8, ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСОРЦІУМУ
10.1. Консорціум припиняє свою діяльність у разі досягнення мети його створення.
Припинення Консорціуму відбувається в результаті його реорганізації в інше об'єднання або
ліквідації.
10.2. Реорганізація Консорціуму здійснюється за рішенням Загальних зборів
учасників Консорціуму.
10.3. Ліквідація Консорціуму провадиться за рішенням Загальних зборів учасників
Консорціуму та в порядку, встановленому чинним законодавством щодо ліквідації
підприємства.
10.4. Майно, передане Консорціуму його Учасниками у користування, повертається їм
у натуральній формі без винагороди.

10.5. У разі припинення Консорціуму (у результаті її ліквідації, злиття, поділу,
приєднання або перетворення) активи Консорціуму передаються одній або кільком
неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють
недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних
фондів), або зарахувуються до доходу бюджету.
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