
 

ДОВІРЕНІСТЬ № ______ 
 

Місце видачі __________                                                                                    Дата ____________ 
 

 
Даною довіреністю
я,(ПІБ)______________________________________________________________, 
керівник/власник  компанії-члена Асоціації «Українська Асоціація 
Меблевиків», паспорт серії _________, № ________________,  
виданий_____________________________________________________________,  
уповноважую 
(ПІБ)_______________________________________________________________,  
паспорт серії _________, № ________________,  
виданий ____________________________________________________________, 
який(-а) є представником від компанії 
____________________________________________________________________, 
на участь у XXVI З'їзді членів УАМ шляхом перенесення даних в бюлетень з 
наступних питань: 
 

Питання Порядку денного XXVI-го З'їзду членів УАМ 
 

Прийняття нових компаній до складу членів УАМ 
(*перелік буде розіслано 11 травня)  
Коментар: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

так ні утримався(-алась) 

Прийняття переліку компаній до складу Асоціації УАМ з дати прийняття цих компаній 
членами Правління УАМ, що вступали впродовж періоду 5.12.2016-5.04.2018 
 

так ні утримався(-алась) 

Виключення переліку компаній  зі складу Асоціації УАМ згідно причин прописаних в 
Статуті УАМ (за заявою/припинення діяльності підприємства/несплата членських 
внесків), виключених членами Правління УАМ впродовж періоду 5.12.2016-5.04.2018 
 

так ні утримався(-алась) 



 

Обговорення ситуації з  ТОВ “Ескада-М” 
Коментар: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

Затвердити легітимність командної програми для групи кандидатів в Правління УАМ 
Коментар: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

так ні утримався(-алась) 

Збільшити розмір вступного внеску до 5000 грн  
Коментар: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

так ні утримався(-алась) 

Збільшити розмір щомісячного членського внеску для всіх членів УАМ з 01.06.2018 року  
до__________(грн) 
Коментар:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(*оскільки на З’їзді відбуватиметься обговорення щодо розміру збільшення щомісячного 
членського внеску, прохання прописати Ваші пропозиції та думки) 
 

так ні утримався(-алась) 

Затвердження статусу Асоційованого члена УАМ 
для представників профільних ЗМІ, виставкових організацій та ін.  
Коментар: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 



 

*У чинному Статуті УАМ в п.4.8 та 4.9 прописані статус та права асоційованих членів, чи 
погоджуєтесь Ви з цим трактуванням? 
 

так ні утримався(-алась) 

Внесення змін до Статуту УАМ відповідно до вимог чинного законодавства, затвердження 
додаткових положень до Статуту УАМ 
*пропоновані зміни буде розіслано 11 травня  
*чинний Статут УАМ потрібно привести у відповідність до ст. 120-122 Господарського 
кодексу України,  ст. 98-99 Цивільного Кодексу України та ст.15 Закону України про Державну 
реєстрацію 
*Ключова необхідність змін - це неможливість прийняття/виключення членів Асоціації лише 
голосування членів Правління (відповідно до ст. 122, п.2.2), адже ця компетенція належить 
Вищому органу управління Асоціації - З’їзду, проте скликання щомісячного З’їзду для прийняття 
нових компаній має свої об’єктивні труднощі. Ці питання обговорюватимуться на З’їзді. 
Коментар: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

так ні утримався(-алась) 

 
  



 

ДОВІРЕНІСТЬ № _____ 
 

Місце видачі ___________                                                                                  Дата ____________ 
 
Даною довіреністю я, (ПІБ) _________________________________________________,     

керівник/власник компанії-члена Асоціації «Українська Асоціація Меблевиків»,  
паспорт серії _____ № ____________,  
виданий _____________________________________________,  
уповноважую (ПІБ) ______________________________________________________________,   
паспорт серії _______, № ______________,  
виданий _______________________________________,  
який (яка) є представником компанії ________________________________________________,      
на участь у XXVIІ З'їзді компаній УАМ шляхом перенесення даних в бюлетень з наступних              
питань: 
  

Вибори кандидатів до членів Правління УАМ на 
2018-2020 рр. 

 
Напишіть, будь ласка, ПІБ кандидатів, яких Ви обираєте до членів Правління на 

2018-2020 рр.: 
 

1._________________________________________________ 
2._________________________________________________ 
3._________________________________________________ 
4._________________________________________________ 
5._________________________________________________ 
6._________________________________________________ 
7._________________________________________________ 

 
 

Напишіть, будь ласка, ПІБ кандидатів, яких Ви обираєте до членів Ревізійної 
комісії на 2018-2020 рр.: 

1._________________________________________________ 
2._________________________________________________ 
3._________________________________________________ 

 
  
Посада_____________________,                                         Довіреність дійсна до _____________ 
ПІБ/підпис_______________/_________  
 

М.П.  


