Реєстраційні данні кандидата в члени Фонду «Новотех»:
(заповнюється власноручно заявником)

__________________________________________
(Прізвище, Ім’я, По-батькові )
__________________________________________
(адреса проживання)
__________________________________________
(місце роботи, посада)
e-mail: ____________________________________
тел.: ______________________________________
ЗАЯВА
Прошу прийняти мене в члени Фонду "Новотех" і надати можливості стати Учасником
Програми гармонійного розвитку особистості: «ВОЛЯ-ПРОЯВЛЯТИ-СВІТ/ЛО».
Із Статутом та Положенням про інвестиційно-інноваційну діяльність Фонду
ознайомлений(а) і повністю визнаю.
Добровільно погоджуюся надавати Фонду матеріально-фінансову допомогу, брати
особисту участь в інформаційно-організаційних заходах і здійснювати активно-позитивні
дії.
Зобов'язуюсь передавати третім особам відомості про доцільність впровадження
винаходів, ноу-хау, корисних моделей – інновацій на умовах Договору про добровільну
співпрацю та цільову благодійну взаємодопомогу.
Гарантую достовірне інформаційне забезпечення, конфіденційність та безпеку
реалізації Програм, Проектів Фонду.
Буду діяти так, щоб мої вчинки здійснювались відповідно до статусу моральнодуховного Кодексу позитивного мислення та самореалізації – «Людина-Творець».
Згідно чинного Законодавства, всебічно буду відстоювати і захищати інтереси, права,
свободи Фонду і його членів.
Документи, які додаються до Заяви після прийняття узгоджених рішень
про участь заявника в реалізації Програм, Проектів Фонду

1. Резюме, Фото 4х6 – 2шт.
2. Копії документів що засвідчують особу:
Паспорт, П.І.Б.______________________________________________________________
дата народження «____» ____________ ________ р., громадянство _________________
серія ______ номер ______________, ким виданий _________________________________
__________________________________________, від «____» _____________ ________ р.
Ідентифікаційний код, № _________________________________________
3. Наявні документи, які засвідчують статус і заслуги особистості:
Дипломи, Посвідчення, та інші (Назва документу , реєстраційний номер і дата видачі )
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
“___” _____________ 20___ р.
(дата прийняття рішення)

_______________________
(особистий підпис заявника)

(продовження мотивації заяви на звороті)

Згідно Статуту Фонду «Новотех» та реалізуємого національнопланетарного проекту «Народна Толока», Заявник має право добровільно
отримувати іменні опційно-інвестиційні Сертифікати, з можливостями їх
обміну на цінні папери, акції заснованих або нововведених Фондом
інноваційно-виробничих підприємств і корпорацій.

Мотивація прийняття особистого рішення Заявником:
Добровільно делегую Президенту Фонду «Новотех» свій голос для прийняття
колективних рішень, щодо здійснення статутної діяльності Фонду.
Ресурсно-цільові активи будуть мною надаватись і використовуватись, відповідно
до чинного Договору про добровільну співпрацю та цільову благодійну взаємодопомогу.
За власним бажанням надаю безповоротну фінансову допомогу –
_______________________________________________________________ гривень на
доведення винаходу (Патент України №74089) до стадії його промислового
впровадження.
Свої дії здійснюю усвідомлено і відповідально, згідно Морального Кодексу «ЛюдинаТворець».
Даю згоду співпрацювати і приймати участь в наукових розробках і дослідженнях.
Заявник
(ПІБ):________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(мотивацію прийняття свого рішення підтверджую особистим підписом)

Дата «___» _________ 20___ р.

Підпис __________________

Уповноважені особи Фонду «Новотех», які засвідчують достовірність даних Заявника
ПІБ:_______________________________________________________________________

Дата «___» _________ 20___ р.

Підпис __________________

ПІБ:______________________________________________________________________

Дата «___» _________ 20___ р.
Фонд “Новотех” ЄДРПОУ 24075280
р/р 2600443054 в Банку: АБ “Укргазбанк”
03087, Україна, м. Київ, вул. Єреванська, 1
МФО 320478
SWIFT: UGASUAUK

Підпис __________________
Fund “Novoteh” EDRPUO: 24075280
Account № 2600443054 Bank: JSB “Ukrgasbank”
03087, Ukraine, Kiev, Erevans`ka st., 1
MFO: 320478
SWIFT: UGASUAUK

