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Стаття 4
УЧАСНИКИ АСОЦІАЦІЇ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Членство в Асоціації є добровільним. Асоціація є вільною для вступу (виходу)
нових учасників.
4.2. Учасником Асоціації може бути будь-який суб’єкт господарювання юридична
особа, що здійснює свою діяльність в сфері м’ясного скотарства, відповідно до
законодавства України (або має відношення до такої сфери діяльності), має відповідні
ліцензії (у разі, якщо його діяльність підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства
України) та згоден виконувати обов’язки, які на нього покладають Установчий договір та
Статут Асоціації. Участь в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.
4.3. Прийом в Учасники Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви, яка
підтверджує згоду щодо виконання обов’язків учасника Асоціації, що витікають із
Установчого Договору та Статуту Асоціації, а також рішень Загальних зборів учасників
Асоціації.
4.4. Прийом в учасники Асоціації здійснюється Загальними зборами Учасників
Асоціації.
4.5. Членство в Асоціації припиняється лише у зв’язку з виключенням Учасника
Асоціації або при виході Учасника з Асоціації.
4.6. Кожен з Учасників може в будь-який час вити з Асоціації при умові подання до
Асоціації відповідного письмового повідомлення не пізніше як за 1 місяць до виходу.
4.7. Виключення Учасника з Асоціації відбувається за умови, якщо:
• Учасник Асоціації припиняє свою діяльність;
• Учасник не виконує вимог, передбачених законодавством, установчими
документами Асоціації;
• діяльність даного Учасника суперечить меті і завданням Асоціації, або у випадках
несплати встановлених внесків.
4.8. Кожен з Учасників Асоціації зберігає статус юридичної особи та має право:
• самостійно планувати та здійснювати свою господарську діяльність;
• брати участь в управлінні справами Асоціації в порядку, визначеному в
Установчому Договорі та Статуті Асоціації;
• одержувати інформацію про діяльність Асоціації;
• бути учасником інших господарських об’єднань;
• звертатися за допомогою Асоціації в питаннях захисту його прав;
• користуватися послугами Асоціації, визначеними в предметі її діяльності.
4.9. Кожен з Учасників зобов’язаний:
• належним чином виконувати умови Установчого Договору, Статуту Асоціації та
рішення Загальних зборів учасників Асоціації, прийняті в межах повноважень,
встановлених Установчим Договором та Статутом Асоціації;
• сплачувати членські внески в розмірах і в терміни, що встановлені рішеннями
Загальних зборів учасників Асоціації;
• не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про
діяльність Асоціації.

