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Додаток 6.  

Д О Г О В І Р 

про спільну  діяльність  

щодо залучення до занять більярдним спортом широких кіл населення  

м. Київ         "21"  лютого   2018 р. 

 

Громадська спілка “Українська більярдна асоціація” (далі – Спілка) в особі 

президента 

Сухорукова Олега Анатолійовича, що діє на підставі  Статуту Асоціації, і  

Товариство з обмеженою відповідальністю “Лідер ВМС” (далі – клуб “Лідер”) в особі 

директора     Гуденка Олександра Дмитровича, що діє на підставі Статуту товариства, і 

Товариство з обмеженою відповідальністю “ПЛАТОН СВ” (далі – клуб “Платон”) в 

особі директора Панасенка Артема Григоровича, що діє на підставі Статуту товариства, і 

Громадська організація “Київська асоціація любителів більярду” (далі – Організація) в 

особі голови Долженка Віталія Вікторовича, що діє на підставі Статуту організації,  

надалі разом за текстом Договору “Сторони” та/або “Учасники”, уклали цей Договір 

про таке. 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Предмет і цілі Договору 

1. Сторони за Договором зобов’язуються шляхом об’єднання зусиль спільно діяти у 

сфері більярдного спорту для досягнення наступних цілей:  

залучення до занять більярдним спортом широких кіл населення, зокрема шляхом 

розбудови Академії більярду Української більярдної асоціації (далі – Академія) і у її складі  

шкіл спортивної майстерності, у тому числі для дітей та юнацтва; 

сприяння реалізації державних програм розвитку більярдного спорту, вдосконаленню 

системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, їх успішному виступу на змаганнях, 

у тому числі міжнародних; 

створення умов для підвищення соціального статусу більярдного спорту. 

2. Цей Договір не має на меті здійснення комерційної діяльності та/або отримання 

прибутку. 

Стаття 2. Вид і характер Договору 

1. Цей Договір за своїм видом є договором про спільну діяльність, яка у даному 

випадку здійснюється без створення юридичної особи і без об’єднання вкладів Учасників. 

2. У цьому Договорі Сторони не мають прав та обов’язків протилежної направленості, 

зобов’язання кредитора і боржника тут пов’язані в єдине ціле – duo rei – і спрямовані на 

досягнення однієї мети. Така взаємність у правах та обов’язках зберігається як у внутрішніх 

(між Учасниками), так і в зовнішніх (Учасників з третіми особами) відносинах. 

3. Учасники Договору не отримують зустрічного майнового задоволення, а разом для 

досягнення спільної мети створюють один нематеріальний об’єкт – Академію. Такий 
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характер взаємовідносин між Учасниками визначає цей Договір як безоплатний. 

Стаття 3. Форма Договору 

1. Цей Договір є договором приєднання, умови якого встановлені першими чотирма 

Сторонами цього Договору у стандартній письмовій формі, і який може бути укладений 

лише шляхом приєднання інших Сторін до запропонованого Договору в цілому. Інша 

Сторона не може запропонувати свої умови договору.  

2. Договір є відкритим для підписання будь-яким суб’єктом, якщо він відповідає 

критеріям і вимогам, встановленим для Сторони цього Договору. 

Стаття 4. Сторони Договору 

1. Сторонами Договору можуть бути фізичні та юридичні особи будь-якої 

організаційно-правової форми, що мають право і дієздатність (у тому числі статутну), 

відповідну матеріальну базу (приміщення, обладнання та устаткування) для занять 

більярдним спортом та/або профільну освіту, професійні знання і навички, завдяки яким на 

постійній основі навчають інших (третіх) фізичних осіб будь-якому виду більярду (піраміда, 

снукер, пул тощо). 

 2. Учасники Договору зберігають свій правовий статус, ідентичність і незалежність у 

здійсненні своєї фінансово-господарської діяльності, що мали до приєднання до цього 

Договору. 

 

ІІ. УМОВИ ДОГОВОРУ 

Стаття 5. Участь у Договорі, вклади Учасників 

 1. Сторони можуть брати участь у цьому Договорі особисто (безпосередньо), або 

через представника за дорученням. 

 2. Вклади Учасників: 

 1) вкладом Спілки є акт заснування Академії як неприбуткової установи УБА без 

створення юридичної особи, а також майнові права інтелектуальної власності на 

використання комерційного найменування Академії та її логотипу; 

 2) вкладом клуба “Лідер” є приміщення, устаткування та обладнання для занятій 

більярдним спортом – майно, яке надається для спільної діяльності (у пільгове 

користування), не переходячи при цьому у спільну власність; 

 3) вкладом клуба “Платон” є приміщення, устаткування та обладнання для занятій 

більярдним спортом – майно, яке надається для спільної діяльності (у пільгове 

користування), не переходячи при цьому у спільну власність; 

 4) вкладом Організації є вирішення кадрових питань та здійснення організаційних 

зусиль, пов’язаних з добором тренерів, наставників і суддів, проведенням спортивних 

змагань для слухачів Академії тощо. 

Стаття 6. Загальні спільні права та обов’язки Сторін 

1. Права Сторін: 

оперативно отримувати будь-яку інформацію від іншої Сторони щодо спільної 
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діяльності; 

право на участь в управлінні спільними справами; 

право на отримання винагороди від  третіх осіб за надання послуг; 

право на отримання компенсації за витрати, здійснені під час і для цілей спільної 

діяльністі; 

майнові права інтелектуальної власності на використання комерційного найменування 

Академії. 

2. Обов’язки Сторін: 

негайно надавати інформацію щодо спільної діяльності іншій Стороні на її усний 

та/або письмовий запит; 

регулярно брати участь у спільних нарадах, консультаціях та семінарах з узгодженої 

тематики для обговорення питань сумісної діяльності; 

виконувати доручення і розпорядження Учасника, уповноваженого іншими 

Учасниками на ведення спільних справ; 

брати участь у відшкодуванні витрат, пов’язаних із здійсненням спільної діяльності; 

компенсовувати заподіяну шкоду, у тому числі третім особам, під час здійснення 

спільної діяльності. 

Стаття 7. Окремі зобов’язання Сторін 

1. Спілка: 

1) на термін дії цього Договору надає у безоплатне користування іншим Учасникам 

майнові права інтелектуальної власності на використання комерційного найменування 

Академії та її логотипу; 

2) надає фінансово-економічні преференції представникам Учасників під час 

проведення змагань (турнірів) з більярду, інших спортивних заходів; 

3) регулярно розміщує на офіційному веб-сайті УБА матеріали про Академію, її 

школи, досягнення учнів; 

4) як уповноважена іншими Учасниками особа, здійснює ведення спільних справ 

Учасників за цим Договором на підставі відповідної письмової довіреності. 

2. Клуби “Лідер” і “Платон”, а також інші майбутні Учасники Договору, зокрема 

установи та організації спортивного спрямування, що мають матеріальні, фінансові й інші 

ресурси для організації навчання грі на більярді: 

1) надають іншим Учасникам Договору на пільгових умовах приміщення, 

устаткування і обладнання для проведення занять більярдним спортом, при цьому майно, яке 

надається у пільгове користування для спільної діяльності не переходить у спільну власність 

Сторін Договору; 

2) створюють умови для безпечного проведення занять в їх приміщеннях відповідно 

до приписів чинного законодавства; 
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3) отримують від інших Учасників Договору, що здійснюють навчання громадян грі 

на більярді, узгоджену компенсацію за витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання 

(амортизацію) та приміщень (комунальні послуги); 

3. Організація: 

1) вирішує кадрові питання щодо добору тренерів, наставників і суддів для організації 

тренувального процесу, бере участь у проведенням спортивних змагань для слухачів 

Академії, дитячих турнірів тощо. 

4.  Майбутні Учасники Договору, що мають профільну освіту, професійні знання і 

навички, завдяки яким на постійній основі навчають інших (третіх) фізичних осіб будь-

якому виду більярду (піраміда, снукер, пул тощо): 

1) створюють школи більярдної майстерності з того, чи іншого виду більярдного 

спорту, самостійно набирають учнів, здійснюють добір тренерського складу, ведуть 

фінансово-економічну діяльність, здійснюють бухгалтерський облік і сплачують податки; 

2) особистим трудом (тренер, консультант, наставник, лікар тощо) реалізують цілі та 

завдання спільної діяльності; 

3) компенсують іншим Учасникам Договору, що надають на пільгових умовах 

приміщення, устаткування і обладнання для проведення занять більярдним спортом, витрати, 

пов’язані з експлуатацією обладнання та устаткування (амортизацію), а також приміщень 

(комунальні послуги); 

4) безоплатно використовують найменування Академії, її логотип і бланк для 

досягнення спільних цілей, рекламують Академію під час виступів своїх учнів на спортивних 

змаганнях як в Україні, так і за її межами; 

5) користуються пільгами і преференціями фінансово-економічного характеру під час 

проведення спортивних змагань, інших заходів під егідою УБА. 

Стаття 8. Порядок ведення спільних справ 

1. Ведення спільних справ за цим Договором здійснюються Сторонами за їх спільною 

згодою. 

2. Рішення за питаннями, що визначені нижче, приймаються на зборах представників 

Сторін та/або шляхом письмового опитування: по факсу або електронній пошті. 

3. На зборах представників Сторін вирішуються наступні питання: 

1) надання згоди на приєднання до Договору нового Учасника; 

2) надання згоди на приєднання Учасників цього Договору до іншого Договору, у 

тому числі міжнародного; 

3) укладення правочинів на суму, що є більшою ніж 30 (тридцять) тисяч гривень; 

4) спільне покриття витрат та збитків, заподіяних під час реалізації цього Договору; 

5) зміна умов цього Договору; 

 6) надання згоди на розірвання Договору з Учасником, який регулярно та/або грубо 

невиконує свої зобов’язання; 
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7) припинення Договору. 

4. Голоси Сторін за цим Договором під час голосування розподіляються таким чином: 

1) перші чотири Учасника, які уклали цей Договір, мають по три голоси кожний; 

2) кожний інший Учасник, що приєднався до цього Договору, має один голос. 

 5. Ухвалення рішень по питаннях, зазначених у частині третій цієї статті здійснюється 

таким шляхом: 

 1) консенсусом – по пунктах 1, 6, 7; 

2) двома третинами – по пункту 2; 

 3) звичайною більшістю (50% + 1 голос) – по пунктах 3, 4, 5. 

6. Керівництво сумісною діяльністю за цим Договором, а також ведення спільних 

справ доручається Стороні, яка йменується Спілкою. Зазначена Сторона є повноважним 

представником усіх інших Сторін цього Договору і через призначеного нею Президента 

Академії керує всією сумісною діяльністю та здійснює усі необхідні юридичні дії та акти для 

досягнення поставленої за Договором цілі. 

7. Спілка діє на підставі довіреності, яку інші Сторони зобов’язуються видати 

протягом п’яти робочих днів з моменту підписання цього Договору. 

 Довіреність визначає компетенцію та обсяг повноважень Спілки за цим Договором. 

8. Фінансові операції, що стосуються спільної сумісній діяльності Сторін, 

здійснюються через поточний рахунок Сторони, яка йменується як клуб “Лідер”. 

Документи, що передбачають здійснення фінансових операцій за цим Договором, 

мають підписуватись Стороною, яка уповноважена на ведення спільних справ, а також 

Стороною, через яку здійснюються фінансові операції. 

Інші Сторони мають право здійснювати контроль за діяльністю Сторони, через яку 

здійснюються фінансові операції в межах цього Договору, шляхом перевірки бухгалтерських 

та інших документів останньої. 

Стаття 9. Розподіл результатів спільної діяльності 

1. Всі доходи, що отримуються кожною Стороною у результаті спільної діяльності, 

використовуються цією Стороною самостійно, на свій розсуд, в тому числі і на 

відшкодування витрат та покриття збитків за спільною діяльністю. 

2. Сплата податку на прибуток від сумісної діяльності та інших обов’язкових платежів 

здійснюється кожною Стороною самостійно в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України. 

Стаття 10. Покриття витрат та збитків Учасників 

1. Спільні витрати та збитки Сторін покриваються за рахунок прибутків Сторін, 

отриманих в результаті спільної діяльності. 

2. Відшкодування боргів, набутих у результаті спільної діяльності та в інтересах усіх 

Учасників, здійснюється на солідарній основі, якщо розірвання Договору відбувається за 
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спільною згодою Сторін. 

 

3. Сторони, які на постійній основі навчають інших осіб будь-якому виду більярду, 

компенсують іншим Учасникам Договору, що надають на пільгових умовах приміщення, 

устаткування і обладнання для проведення занять більярдним спортом, витрати, пов’язані з 

експлуатацією обладнання та устаткування (амортизацію), а також приміщень (комунальні 

послуги). 

 4. Сторона, яка заподіяла збитки іншій Стороні, у тому числі і третій, відшкодовує ці 

збитки самостійно за власний рахунок. 

5. Сторони, які на постійній основі навчають інших осіб будь-якому виду більярду, 

здійснюють страхування професійної діяльності для покриття можливих збитків у зв’язку з 

настанням страхових випадків. 

ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 11. Відповідальнісь Сторін 

1. За заподіяння шкоди третій особі кожна Сторона цього Договору несе персональну 

відповідальність відповідно до чинного законодавства. 

2. За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує спричинені цим 

збитки іншим Сторонам в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

Стаття 12. Зміна умов Договору 

1. За рішенням Учасників Договору допускається зміна його умов за виключенням 

положень статті 7 “Окремі зобов’язання сторін”, статті 8 “Порядок ведення спільних справ”.  

2. Зміна умов Договору оформлюється додатковим протоколом. 

3. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права за Договором третій стороні без 

письмової згоди інших Сторін. 

Стаття 13. Припинення Договору. Вихід Учасника з Договору 

1. Цей Договір припиняється у випадку, якщо його Учасників залишилось менше ніж 

двоє. 

2. Цей Договір припиняється шляхом його розірвання Сторонами за взаємною згодою 

по мотивах недоцільності подальшого ведення спільної діяльності, а також у випадку 

неможливості господарювання на принципах самоокупності і самофінансування. 

У цьому випадку Президент Академії зобов’язаний повідомити кожну Сторону 

Договору за 60 (шістдесят) днів до початку процедури припинення Договору. 

Взаємовідносини Сторін припиняються шляхом складання акта про розірвання 

Договору. 

Якщо розірвання Договору відбувається за спільною згодою Сторін відшкодування 

боргів, набутих у результаті спільної діяльності та в інтересах усіх Учасників, здійснюється 

на солідарній основі. 
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3. Учасник може вийти з Договору добровільно, або ж за рішенням інших його 

Учасників. 

Для добровільного виходу з Договору Сторона подає Президенту Академії  особисту 

заяву (для фізичних осіб), а також рішення керівного органу (для юридичних осіб). 

У випадку наявності у Сторони, що виходить, боргових зобов’язань, заява про вихід 

набуває чинності лише після відповідних розрахунків цієї Сторони з кредиторами. 

У зв’язку з регулярним та/або грубим невиконанням Стороною своїх зобов’язань, з 

цією Стороною може бути розірваний Договір за рішенням усіх інших Учасників Договору. 

Стаття 14. Порядок вирішення спорів 

1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому 

числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього 

Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення 

Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства 

України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на 

підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

2. Спори за цим Договором вирішуються на спільну користь, шляхом переговорів між 

Сторонами. У випадку неможливості досягти згоди, спори між Сторонами вирішуються в 

судовому порядку, передбаченому чинним законодавством. 

3. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Договором повинні бути 

розглянуті Сторонами протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання претензії 

Президентом Академії. 

ІV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПИТАННЯ ПРОЦЕДУРИ 

Стаття 15. Порядок приєднання до Договору 

1. Для приєднання до Договору необхідно подати Депозитарію Договору: 

 у вільній формі заяву (для фізичних осіб), лист-заяву (для юридичних осіб) про 

приєднання до Договору (на ім’я Депозитарія Договору); 

 рішення керівного органу про приєднання до Договору (для юридичних осіб); 

 довіреність на представництво юридичної особи з правом підпису цього Договору (за 

винятком керівників та/або осіб, яким Статутом надано право представляти юридичну особу 

без довіреності); 

2. Сторони цього Договору протягом трьох робочих днів після отримання відповідної 

заяви/листа консенсусом приймають рішення про надання згоди на приєднання особи до 

Договору. 

3. Акт приєднання особи до Договору оформлюється Протоколом про приєднання за 

формою, що додається, який є невід’ємною частиною Договору і підписується Сторонами та 

новим Учасником Договору. 

Стаття 16. Депозитарій Договору 

1. Цей Договір укладений у трьох оригінальних примірниках трьома мовами: 
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українською, російською та англійською, що мають однакову юридичну силу. У випадку 

різночитань положень Договору, перевагу має український примірник, який 

використовується для тлумачення його змісту. 

 2. Депозитарієм Договору є особа, що за цим Договором здійснює ведення спільних 

справ, зокрема громадська спілка “Українська більярдна асоціація”. 

 3. На вимогу будь-якої Сторони будь-який примірник Договору негайно видається для 

ознайомлення та/або копіювання. 

Стаття 17. Строк дії Договору 

1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 1 березня 2021 

року. 

2. Договір може бути пролонгований (продовжений) Сторонами за взаємною згодою 

на визначений або невизначений строк. 

V. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 

1. До Договору додається: 

Додаток № 1. Зразок Протоколу про приєднання – на 1 аркуші. 

2. Додаток до Договору складає його невід’ємну частину. 

3. У наступному додатками до цього Договору будуть Протоколи про приєднання, що 

мають наскрізну нумерацю, а також Додаткові протоколи про зміни умов Договору. 

VІ. РЕКВІЗИТИ СТОРІН І ПІДПИСИ 

 

Громадська спілка “Українська більярдна 

асоціація”, 

м. Київ, вул. Семена Скляренка, буд. 5, 3-й 

пов., тел.  

 

 

___________________ О. А. Сухоруков 

ТОВ “Лідер ВМС”, 

07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. 

Комсомольська, буд. 5 

 

 

___________________ О. Д. Гуденко 

ТОВ “Платон СВ”, 

03035, Україна, м. Київ, вул. Кудряшова, 

буд. 20А 

 

 

___________________ А. Г. Панасенко 

Київська асоціація любителів більярду, 

07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. 

Комсомольська, буд. 5 

 

 

___________________ В. В. Долженко 
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Додаток № 1 

до Договору про спільну  діяльність  

щодо залучення до занять більярдним  

спортом широких кіл населення  

 

ПРОТОКОЛ ПРИЄДНАННЯ 

“___”_________2018 р.                                                                                                 № ______ 

м. Київ 

  

Цим протоколом Сторони цього Договору надають згоду на приєднання до Договору 

нового Учасника, а саме: 

Найменування Учасника 

_________________________________________________________ 

Організаційно-правовий статус ___________________________________________________ 

Вклад Учасника_________________________________________________________________ 

Адреса_________________________________________________________________________ 

Прізвище особи, що представляє Учасника_________________________________________ 

Дата 

Підпис представника Учасника                            _____________________________________ 

Додатки: 

1. Заява нового Учасника (для фізичних осіб). 

2. Лист нового Учасника, а також рішення його керівного органу (для юридичних осіб).  

РЕКВІЗИТИ СТОРІН І ПІДПИСИ 

Громадська спілка “Українська більярдна 

асоціація”, 

м. Київ, вул. Семена Скляренка, буд. 5, 3-й 

пов., тел.  

 

 

___________________ О. А. Сухоруков 

ТОВ “Лідер ВМС”, 

07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. 

Комсомольська, буд. 5 

 

 

___________________ О. Д. Гуденко 

ТОВ “Платон СВ”, 

03035, Україна, м. Київ, вул. Кудряшова, 

буд. 20А 

 

 

___________________ А. Г. Панасенко 
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Київська асоціація любителів більярду, 

07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. 

Комсомольська, буд. 5 

 

 

___________________ В. В. Долженко 

 


