Форма № 3-ВД
Затверджене Радою
ГС «Всеукраїнська асоціація грибовиробників»
від 18.09.2015р.

Положення
про членські внески в Громадській спілці «Всеукраїнська асоціація грибовиробників»
(надалі – «Спілка»)
1. Вступний внесок.
Вступний внесок в Асоціацію є одноразова сплата кандидата для вступу в члени Спілки.
Розмір одноразового внеску: 2,5 МЗП (на 2015р.-3000 грн.).
В разі виникнення бажання кандидата повторного вступу в Асоціацію, - він приймається на
загальних засадах, як новий кандидат із сплатою затвердженого вступного внеску.
2. Щомісячні членські внески.
Поважаючи політику конфіденційності багатьох компаній, в анкеті члена Спілки треба
повідомляти тільки максимальну потужність одноразового завантаження субстратом міцелію
(компостом). Для кожної категорії виробника встановлений свій коридор максимальних
потужностей виробництва для розрахунку суми щомісячних членських внесків:

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

1. Група виробників грибів, по категоріям:
1.1. Виробники шампіньйонів.
національні компанії (площа вирощування від 6000 кв. м) – внесок у розмірі 2,5 МЗП (на
2015р.-3000 грн.)
великі (промислові) компанії (площа вирощування від 3000 кв. м до 5999 кв. м) – внесок у
розмірі 1,6 МЗП (на 2015р.-2000 грн.)
локальні (середні) компанії (площа вирощування від 1000 кв. м до 2999 кв. м) – внесок у
розмірі 0,8 МЗП (на 2015р.-1000 грн.)
сезонні (малі) компанії (площа вирощування від 300 кв. м до 999 кв. м) – внесок у розмірі 0,3
МЗП (на 2015р.-400 грн.)
сезонні (малі) компанії (площа вирощування до 299 кв. м) – внесок у розмірі 0,2 МЗП (на
2015р.-200 грн.)
1.2. Виробники гливи, екзотики, тощо.
національні компанії (максимальна місячна виробнича потужність за субстратом від 601 т) –
внесок у розмірі 2,5 МЗП (на 2015р.-3000 грн.)
великі (промислові) компанії (максимальна місячна виробнича потужність за субстратом від
301 т до 600 т) – внесок у розмірі 1,6 МЗП (на 2015р.-2000 грн.)
локальні (середні) компанії (максимальна місячна виробнича потужність за субстратом від
101 т до 300 т) – внесок у розмірі 0,8 МЗП (на 2015р.-1000 грн.)
сезонні (малі) компанії (максимальна місячна виробнича потужність за субстратом від 31 т
до 100 т) – внесок у розмірі 0,3 МЗП (на 2015р.-400 грн.)
сезонні (малі) компанії (максимальна місячна виробнича потужність за субстратом до 30 т) –
внесок у розмірі 0,2 МЗП (на 2015р.-200 грн.)
2. Група виробників субстрату міцелію (компосту), по категоріям:

A. національні компанії: Розрахунковий щомісячний внесок - 1 грн/міс. за кожну тонну

максимальної місячної виробничої потужності по виробництву субстрату Фази 2.
3. Група виробників торфової суміші (покровка), по категоріям:

A. промислові компанії (максимальна місячна виробнича потужність за покрівельною суміші

до 999 т) – внесок у розмірі 3,3 МЗП (на 2015р.-4000 грн.)
B. великі компанії (максимальна місячна виробнича потужність за покрівельною суміші від
1000 т) – внесок у розмірі 1,6 МЗП (на 2015р. – 2000 грн.).

4. Група продавців міцелію (глива, екзотика, тощо), по категоріям:
A. національні компанії: Розрахунковий щомісячний внесок 1 грн. за 100 кг місячного
вирощування.
5. Група компаній, що надають послуги (інформаційні, юридичні, маркетингові, тощо):

A. національні компанії (такі, як інформаційне агентство «УМДІС» та аналогічні) – внесок у

розмірі 0,4 МЗП (на 2015р.-500 грн.)
6. Група виробників обладнання:

A. національні компанії, внесок у розмірі 0,4 МЗП (на 2015р.-500 грн.)

Примітка.
Компанії які тимчасово призупинили свою діяльність, звільняються від сплати членських
внесків, про що повідомляється листом Правління Спілки.
З метою створення лояльного відношення до членів Спілки та з урахуванням сьогодення, Рада
ГС «Всеукраїнська асоціація грибовиробників» затвердила певну шкалу пільг:
Пільги по виплаті членських внесків:
A. для компаній-StartUp (що почали свій бізнес на протязі календарного року і підтверджено
Витягом з ЕДРПОУ) – надається пільга на суму сплати щомісячних членських внесків на
протязі наступного календарного року (12 місяців) у розмірі 50%
B. для громадських об’єднань надається пільга на суму сплати щомісячних членських внесків
на протязі наступного календарного року (12 місяців) у розмірі 100%
C. для компаній, у яких виникли тимчасові труднощі у грибному бізнесі – надається пільга на
суму сплати щомісячних членських внесків на протязі наступного кварталу (3 місяці) у
розмірі 30%.
Примітка. Для отримання вказаних пільг, - член Спілки надає Заяву до Правління на
офіційному бланку та за підписом і печаткою з описом ситуації, посиланням
на певний пункт цього положення та клопотання про надання пільг. До листа
додаються сканкопії необхідних документів. Відповідь на Заяву член Спілки
отримує на протязі п’яти робочих днів з моменту його отримання.
Про штрафи для членів Спілки.
A. для членів Спілки, які по об'єктивним причинам не сплатили членські внески та попередньо
(тобто за тиждень до затвердженої дати сплати) не попередили листом Правління про
причини затримки та терміни сплати, - виноситься попередження, яке доводиться на протязі
15 днів від затвердженого терміну сплати членських внесків листом особисто до члена
Спілки
B. при повторній затримці сплати членських внесків (або первинній затримці на протязі 15
календарних днів, і так само, без попереднього, тобто за тиждень до затвердженої дати
сплати, повідомлення Правління листом) – на таку компанію, накладається штраф у розмірі
30% від суми щомісячних членських внесків для даної категорії членів Спілки
C. для членів Спілки, які по суб'єктивним причинам не сплатили членські внески на протязі 45
календарних днів, - на 30-й день надсилається Лист-попередження, з копією усім членам
Ради директорів про вимогу сплати членських внесків та подальші кроки Спілки. У разі не
сплати членських внесків на протязі 15 днів після надсилання Листа-попередження, - по
такому члену Спілки виноситься питання на Раду директорів про припинення її членства в
Спілки.
***

Членські внески сплачуються до 27 числа місяця, що передує обліковому. Після сплати
членського внеску, член Спілки мусить повідомити про перерахування електронною поштою
Правління Спілки, з вказанням компанії, дати, суми та обліковий період для сплати.
Дозволяється сплата членських внесків передоплатою.
Розмір сплати членських внесків розраховується, з прив’язкою до мінімальної заробітної
плати (МЗП) в Україні, затвердженого Законом «Про держбюджет України». На 2015р.
затверджено: 1218,00 грн. У подальшому, у разі внесення змін до розміру МЗП в Україні на
підставі нового Закону «Про держбюджет України», - членські внески перераховуються,
виходячи з затвердженого Радою Спілки коефіцієнту МЗП, з перерахуванням до
встановленого Законом нової суми МЗП.
Громадська спілка «Всеукраїнська асоціація грибовиробників»
тел. (067) 466-40-59
e-mail: inbox@mushroom.org.ua
web: http://mushroom.org.ua

