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ГО «Український клуб морських свинок» 
 

Реєстраційний номер  

в єдиному реєстрі 1483485 

Website: cavyclubua.wordpress.com 

E-mail: cavyclubua@gmail.com 

__________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  № 6 

 

Загальні збори 

(назва зібрання) 

Український клуб морських свинок 

(назва громадської організації) 

   23.11.2018                   м. Харків 

     дата проведення                                     місце проведення 
Всього членів Організації: 39 (тридцять дев’ять) осіб 

Присутні: 32 (тридцять дві) особи (реєстр присутніх у додатку) 

Присутні за правом голосу: 12 (дванадцять) осіб 

Відсутні: 7 (сім) осіб 

 

Команда клубу та Правління правомочні приймати рішення з питань порядку денного. 

 

Перед розглядом порядку денного вирішено процедурне питання та обрано головуючим – 

Мирного В.Г., та секретарем – Уварову В.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про внесення нових структурних органів до Статуту та регламентування їхньої діяльності 

спеціальними положеннями (попередня версія опублікована у додатку, остаточна версія буде 

опублікована після прийняття).  

2. Про введення додаткових титулів, що надаються морським свинкам, розплідникам, 

заводчикам та власникам.  

3. Про спрощення надання титулів та підписання угод між Клубами.  

4. Про внесення змін до Статуту Українського клубу морських свинок. 

5. Про внесення змін до Положень Українського клубу морських свинок. 
 

                                                                                                     

1. СЛУХАЛИ: Мирного В.Г., про необхідність введення нових структурних органів УКМС, а 

саме Племінної комісії та Ревізійної комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Рачинська К.  з пропозицією введення нових структурних органів УКМС, а 

саме Племінної комісії та Ревізійної комісії, з докладним описом функцій та демонстрацією 

попередніх Положень про регламентацію діяльності. З пропозицією внести зміни виступила 

Холявінська К.  

З пропозицією підтримати кінцевий результат виступила Кутіна А. 

Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надходило. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»  - 12 (дванадцять) 

«Проти» - 0 (нуль)  

«Утримались» - 0 (нуль) 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Внести до Статуту УКМС пункти про Комісії з поясненнями, прийняти Положення про 

роботу комісій. 

2. Рішення вступає в дію з 1 січня 2019 року.  
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2. СЛУХАЛИ: Мирного В.Г., про необхідність введення додаткових титулів, що надаються 

морським свинкам, розплідникам, заводчикам та власникам. 

ВИСТУПИЛИ: Рачинська К.  з пропозицією введення додаткових титулів, що надаються 

морським свинкам, розплідникам, заводчикам та власникам. А саме: "Юний Чемпіон України", 

"Золотий розплідник року", "Срібний розплідник року", "Бронзовий розплідник року", 

"Заводчик року", "Власник року", та внести регламент їх надання до Положень. 

З пропозицією підтримати виступила Якименко О. 

Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надходило. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»  - 12 (дванадцять) 

«Проти» - 0 (нуль)  

«Утримались» - 0 (нуль) 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Ввести додаткові титули, що надаються морським свинкам, розплідникам, заводчикам та 

власникам. А саме: "Юний Чемпіон України", "Золотий розплідник року", "Срібний розплідник 

року", "Бронзовий розплідник року", "Заводчик року", "Власник року", та внести регламент їх 

надання до Положень. 

2. Рішення вступає в дію з 1 січня 2019 року.  

 

3. СЛУХАЛИ: Мирного В.Г., про необхідність спрощення надання титулів та підписання угод 

між Клубами. 

ВИСТУПИЛИ: Рачинська К.  з пропозицією введення спрощення надання титулів: "Юний 

Чемпіон України" та "Чемпіон України" для морських свинок з інших країн, які вже мають 

титул "Чемпіона" своєї країни, з якою укладений між клубний договір, та внести регламент їх 

надання до Положень. 

З пропозицією підтримати виступила Ілюхіна О. 

Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надходило. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»  - 12 (дванадцять) 

«Проти» - 0 (нуль)  

«Утримались» - 0 (нуль) 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Ввести спрощення надання титулів "Юний Чемпіон України" та "Чемпіон України" для 

морських свинок з інших країн, які вже мають титул "Чемпіона" своєї країни, з якою укладений 

між клубний договір, та внести регламент їх надання до Положень 

2. Рішення вступає в дію з 1 січня 2019 року.  
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4. СЛУХАЛИ: Мирного В.Г., про необхідність внесення змін до Статуту Українського клубу 

морських свинок. 

ВИСТУПИЛИ: Уварова В., яка доповіла присутнім, що у зв’язку із прийнятими рішеннями на 

сьогоднішніх Загальних зборах нашої організації, постало нагальне питання у внесенні змін до 

Статуту, з метою його приведення у відповідність до прийнятих рішень. Запропонувала внести 

зміни до Статуту УКМС, якими б передбачалось узгодження Статуту з прийнятими рішеннями 

на даних Загальних зборах та положеннями Закону України «Про громадські об’єднання», та 

зачитала редакцію Статуту, яку пропонується затвердити. 

З пропозицією підтримати виступила Турчак С. 

Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надходило. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»  - 12 (дванадцять) 

«Проти» - 0 (нуль)  

«Утримались» - 0 (нуль) 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Затвердити нову редакцію Статуту, запропоновану Уваровою В. 

2. Доручити Мирному В.Г. подати документи на державну реєстрацію змін до відомостей  про  

організацію у зв’язку з внесенням змін до статуту, шляхом  подання  необхідних  документів  до 

реєструючого органу. 

3. Рішення вступає в дію з 1 січня 2019 року.  

 

5. СЛУХАЛИ: Мирного В.Г., про необхідність внесення змін до Положень Українського клубу 

морських свинок. 

ВИСТУПИЛИ: Уварова В., яка доповіла присутнім, що у зв’язку із прийнятими рішеннями на 

сьогоднішніх Загальних зборах нашої організації, постало нагальне питання у внесенні змін до 

Положень, з метою приведення їх відповідність до прийнятих рішень. Запропонувала внести 

зміни до Положень УКМС, якими б передбачалось узгодження Положень з прийнятими 

рішеннями на даних Загальних зборах, та зачитала редакцію Положень, яку пропонується 

затвердити. 

З пропозицією підтримати виступила Турчак С. 

Інших пропозицій, зауважень та заперечень не надходило. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»  - 12 (дванадцять) 

«Проти» - 0 (нуль)  

«Утримались» - 0 (нуль) 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити нову редакцію Положень, запропоновану Уваровою В. 

2. Рішення вступає в дію з 1 січня 2019 року.  

 

 

 

 

Розгляд питань порядку денного завершено. Засідання оголошено закритим. 

 

 

 

Головуючий                                                                                               В.Г. Мирний  

 

Секретар                                                                                                     В.О. Уварова 
 


