
                                                 УСТАНОВЧІ ЗБОРИ ЗАСНОВНИКІВ 
                         БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДОБРО-ДІЇ” 
 
Протокол № 4                                                                                           03.02.2023 р. 
 
                                                           Присутні засновники:  
 
громадянин України Савчук Олександр Юрійович, 16.04.1973 р.н., паспорт СС362002, виданий Івано-
Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській обл. 04.09.1997 р., РНОКПП 2676910891, адреса: 76006, 
Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Вовчинецька, 178 А, кв.24 
 
громадянин України Николин Олена Сергіївна, 23.09.1985 р.н., паспорт СЕ386502, виданий Івано-
Франківським МВ УМВС  в Івано-Франківській обл. 14.08.2006 р., РНОКПП 3131218484, адреса: 76006, 
Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Стуса, 5, кв.69 
 
громадянин України Черкас Олена Юріївна, 24.12.1985 р.н., паспорт СЕ443611, виданий Івано-
Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській обл. 16.01.2008 р., РНОКПП 3140403326, адреса: 76005, 
Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14а, кв.2 
 
                                                             Порядок денний: 
1. Про залучення міжнародної гуманітарної допомоги з Республіки Польща та передачі її на користь 
Фонду 
2. Про надання права організаціям та фізичним особам, або громадянам Республіки Польща 
представляти інтереси Фонду 
3. Про надання повноважень на організацію зборів та логістичного супроводу особі-представнику 
 
1) По першому питанню виступив Савчук О.Ю., який запропонував знайти та залучити міжнародну 
гуманітарну допомогу з Республіки Польща, і в подальшому, й з інших країн Європейського Союзу. 
 
- інших виступів та заперечень не було 
- голосували 3 - “за”, 0 -”утрималось”, 0 - “проти” 
Рішення прийнято. 
 
2) По другому питанню виступила Черкас О.Ю., яка запропонувала знайти установи, організації та/або 
громадян, які сприятимуть залученню гуманітарної допомоги й надати їм право  представляти 
інтереси Фонду 
 
- інших виступів та заперечень не було 
- голосували 3 - “за”, 0 -”утрималось”, 0 - “проти” 
Рішення прийнято. 
 
3) По третьому питанню виступила Черкас О.Ю., яка запропонувала зробити  Rafał Szumilas, громадянина 

Республіки Польща, бути представником Фонду: надати повноваження представляти інтереси Фонду в 
організації збору гуманітарної допомоги і логістичного супроводу її в Україну з подальшою передачею  
на користь Фонду. 
 
- інших виступів та заперечень не було 
- голосували 3 - “за”, 0 -”утрималось”, 0 - “проти”  
Рішення прийнято. 
 
             Підписи засновників: 
 
             Савчук Олександр Юрійович 
 
              Черкас Олена Юріївна 
 
              Николин Олена Сергіївна 
 
 
 



KONSTYTUCYJNE SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELI 
ORGANIZACJA CHARYTATYWNA „FUNDUSZ CHARYTATYWNY „DOBRO-DII” 

 
Protokół nr4                                                                                                                  z dnia 02.03.2023r 

 
                                                           Obecni założyciele: 
 
obywatel Ukrainy Savchuk Ołeksandr , ur. 16 kwietnia 1973 r., paszport CC362002, wydany przez Iwano-
Frankiwskie MUWS MWS w Iwano-Frankowskim regioni  09.04.1997, Numer ewidencyjny karty ewidencyjnej 
podatnika 2676910891, adres: 76006, Iwano-Frankiwskiy region, m. Iwano-Frankiwsk, ul. Wowczyniecka 178 
A/24 
 
obywatelka Ukrainy Nykolyn  Olena , ur. 23 września 1985 r., paszport CE386502, wydany przez Iwano-
Frankiwskie MW UMWS w Iwano-Frankowskim regioni 14.08.2006, Numer ewidencyjny karty ewidencyjnej 
podatnika 3131218484, adres: 76006, Iwano-Frankiwskiy region, m. Iwano-Frankiwsk, ul. Stusa 5/69 
 
obywatel Ukrainy Cherkas Olena, ur. 24.12.1985 r., paszport CE443611, wydany przez Iwano-Frankiwskie MW 
UMWS w Iwano-Frankowskim regioni 16.01.2008, Numer ewidencyjny karty ewidencyjnej podatnika 
3140403326, adres: 76005, Iwano-Frankiwskiy region, m. Iwano-Frankiwsk, ul. Nacionalnoi Gwardii , 14A/2 
 
                                                             Porządek obrad: 
1. O ściąganiu z Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowej pomocy humanitarnej i przekazywaniu jej do 
Fundacji 
2. O nadaniu organizacjom i osobom fizycznym lub obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej prawa 
reprezentowania interesów Funduszu 

3. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do organizacji spotka ń  i wsparcia logistycznego osobie-
przedstawicielowi 
 
1) W pierwszym pytaniu  przemówił  Ołeksandr Savchuk, który zaproponował znalezienie i ściągnięcie 

międzynarodowej pomocy humanitarnej z Rzeczypospolitej Polskiej, aw przyszłości z innych krajów Unii 

Europejskiej. 
 
- nie było innych oświadczeń ani sprzeciwów 
- głosowało 3 - "za", 0 - "wstrzymało się", 0 - "przeciw" 
Decyzja została podjęta. 
 
2) W sprawie drugiego pytania przemówił  Olena Cherkas, który zaproponował znalezienie instytucji, 

organizacji i/lub obywateli, którzy przyczynią się do przyciągania pomocy humanitarnej i dadzą im prawo do 

reprezentowania interesów Funduszu 
 
- nie było innych oświadczeń ani sprzeciwów 
- głosowało 3 - "za", 0 - "wstrzymało się", 0 - "przeciw" 
Decyzja została podjęta. 
 
3) Odnośnie trzeciego pytania przemówił Olena Cherkas, który zaproponował ustanowienie Rafała Szumilas, 

obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawicielem Funduszu: udzielenie pełnomocnictwa do 
reprezentowania interesów Funduszu przy organizowaniu zbieranie pomocy humanitarnej i jej wsparcie 

logistyczne dla Ukrainy z późniejszym przekazaniem na rzecz Funduszu. 
 
- nie było innych oświadczeń ani sprzeciwów 

- głosowało 3 - "za", 0 - "wstrzymało się", 0 - "przeciw" 
Decyzja została podjęta. 
 
   Podpisy założycieli: 
   Savchuk Ołeksandr  
 
   Cherkas Olena  
 
   Nykolyn Olena  


