
ASSEMBLEE GENERALE
ГЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ

27 janvier 2023
à 18 H 00

Bastide Pisan de Cogolin

Suivie de la dégustation de la galette des rois 
З подальшою дегустацією galette des rois 

Колектив громадян Коголінуа 



BIENVENUE ET BONNE ANNEE

Merci de votre présence

Bienvenue aux familles ukrainiennes invitées pour faire 
connaissance avec notre association. 

Nos meilleurs vœux personnels de santé, joies et réussites 

Un vœu plus collectif aussi: que l’Ukraine retrouve la paix 
et son indépendance en 2023

Nous comprenons la douleur des familles obligées de 
quitter leurs familles et leur pays pour échapper à la mort

Nous saluons le courage de celles et ceux qui se battent 
pour défendre leur liberté, mais aussi la nôtre, 

nous autres européens. 

Дякую, що ви тут

Наші найкращі побажання здоров'я, радощів та успіхів 

ДОБРОГО ВЕЧОРА І ВІТАЮ З НОВИМ РОКОМ

Ласкаво просимо українські сім’ї, які запрошені
познайомиться з нашою асоціацією. 

Також наше колективне побажання: щоб Україна
відновила мир і незалежність у 2023 році

Ми розуміємо біль сімей, змушених покинути свої сім'ї 
та свою країну, щоб уникнути смерті

Ми пишаємось мужністю тих, хто бореться за захист
своєї свободи і також  нашої та за                                       

сободу європейців . 



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Modification des statuts

Il est proposé de rajouter dans l’objet de nos statuts :

« Assurer assistance et protection aux personnes 
vulnérables et répondre aux besoins des populations en 
danger » 

Внесення змін до статуту

В об'єкті нашого стату пропонується додати:

«Надавати допомогу та захист вразливим людям та 
задовольняти потреби населенню, що перебуває в 
небезпеці» .

ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ



2021 fut une année horrible : COVID, crise climatique… 2021 рік був жахливим: COVID, кліматична криза...

2022 l’a été encore plus avec l’irruption de la guerre   

Une lâche agression du peuple ukrainien voulue par un 
despote ivre de puissance destructrice

Notre association s’est  naturellement engagée aux côtés 
des ukrainiens dès le début du conflit 

La cité c’est la ville où nous vivons, mais aussi le pays, 
l’Europe et le Monde que nous habitons

Nous avons consacré l’essentiel de notre énergie à cette 
cause tout en continuant notre travail de vigilance et 

d’animations citoyennes. 

2022 рік був ще більш жахливішим з початком  війни 

Боягузлива агресія до українського народу, яку хотів 
деспот, охоплений руйнівною силою

Наше об'єднання, зрозуміло , було віддане стороні 
українців від початку конфлікту. 

Наше основне призначення - створити зв'язок між усіма 
жителями міста, незалежно від їх походження, 

поважаючи при цьому їх відмінності.

Місто - це там, де ми живемо, а також країна, Європа та 
світ, в якому ми живемо.

Ми присвятили цій справі більшу частину своєї енергії, 
продовжуючи нашу роботу пильності та підтримки 

громадян. 

Car son objet principal est de créer du lien entre tous les 
habitants de la cité, quelles que soient leurs origines, dans 

le respect de leurs différences

I – RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES I –Звіт діяльності 

ЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE



1.1. UN LARGE RESEAU DE SOLIDARITE 1.1. ВЕЛИКА МЕРЕЖА СОЛІДАРНОСТІ 

1 – LES ACTIONS DE SOLIDARITE AVEC L’UKRAINE 1 - АКЦІЇ СОЛІДАРНОСТІ З УКРАЇНОЮ

Camping de l’Argentière 
Кемпінг Argentière

Commune de Ramatuelle
Комуна Ramatuelle

Commune de Grimaud
Комуна Grimaud

Familles d’accueil
Приймаючі сім'ї 

Solidarité catholique
Католицька солідарність

Ressourcerie de Cogolin

Les Resto du Coeur

La Croix Rouge

Lions Club Grimaud Lions Club Saint Tropez

Entreprises 
Підприємства

Pharmacies
Аптеки

Infirmières, Infirmiers
Медсестри 

Collège de Cogolin
Коледж Cogolin

Le jardin de la Piboule
Сад de la Piboule

Société de chasse 
Асоціація мисливців

Donateurs individuels

Donateurs individuels

Donateurs individuels

Donateurs individuels Donateurs individuels

Donateurs individuels

Donateurs individuels

Commune de La Garde Freinet
Комуна La Garde Freinet

Donateurs individuels Donateurs individuels

Donateurs individuels

Donateurs individuels

Association Familiale

Donateurs individuels
Індивідуальні донори

MERCI A TOUTES ET TOUS ДЯКУЮ ВСІМ



1.2. ENVOIS DE MATERIELS VERS L’UKRAINE

Une quinzaine de livraisons au dépôt 
de France-Ukraine Var

1.2. ВІДВАНТАЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНУ

Близько п'ятнадцяти поставок 
До складу асоціації  France-Ukraine du Var



1.2. ENVOIS DE MATERIELS VERS L’UKRAINE 1.2. ВІДВАНТАЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНУ

Envois réguliers vers l’Ukraine Регулярні доставки до України 



1.2. ENVOIS DE MATERIELS VERS L’UKRAINE 1.2. ВІДВАНТАЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНУ

Derniers transports de groupes électrogènes, matériels 
médicaux et couvertures – 12 au 14 janvier 2023

Останнє перевезення генераторів, медичного 
обладнання та ковдр – з 12 по 14 січня 2023 року

Chargement au Puget le 12 janvier - Завантаження в Puget 12 січня

Transbordement à la frontière ukrainienne
Перевалка на українському кордоні

Réceptions dans les régions de Kharkiv et de Nilolaev
Прийоми в Харківській і Нілолаївській областях



1.3. ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES 
UKRAINIENNES DEPLACEES 

1.3. ПРИЙОМ ТА СУПРОВІД ПЕРЕМІЩЕНИХ 
УКРАЇНСЬКИХ СІМЕЙ 

Logement de 8 familles : 3 aux camping de l`Argentière, 2 
dans des logements communaux et 3 chez des particuliers.

Проживання для 8 сімей: 3 в кемпінгу Argentière, 2 в 
комунальному житлі і 3 в приватних будинках

Assistance dans les démarches administratives et 
d’insertion : Interprétariat, traductions, constitution des 
dossiers, accompagnement aux rendez-vous, 
déplacements, transports… 

Soutien matériel : nourriture, vêtements, de produits 
médicaux et de soins … grâce aux aides précieuses de 
Solidarité Catholique, des Resto du Cœur, du Jardin de la 
Piboule, de la Ressourcerie 3 Mil'pa, de la Croix Rouge, de 
l'association des chasseurs et des nombreux donateurs.

Допомога в адміністративних та інтеграційних 
процедурах: усні переклади, письмові переклади, 
підготовка та  складання досьє, супровід до зустрічей, 
переїзди , транспорт... 

Матеріальна підтримка: продукти харчування, одяг, 
вироби медичного призначення та догляд ... завдяки 
безцінной допомозі Solidarité Catholique, Resto du Cœur, 
Jardin de la Piboule, Ressourcerie 3 Mil'pa, Червоного 
Хреста, асоціації мисливців та багатьох донаторів .



1.3. ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES 
UKRAINIENNES DEPLACEES 

1.3. ПРИЙОМ ТА СУПРОВІД ПЕРЕМІЩЕНИХ 
УКРАЇНСЬКИХ СІМЕЙ 

Rencontres entre les familles et les donateurs Зустріч між сім'ями та донаторами

Rencontre solidaire du 3 juin 2022
Збори солідарності 3 червня 2022 року

Réunion d’information du 21 octobre 2022
Інформаційна зустріч 21 жовтня 2022 року

Noël ukrainien du 23 décembre 2022
Українське Різдво 23 грудня 2022 року



1.4. BILAN FINANCIER 1.4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

19850

45000

4880

Dons financiers Dons en nature Contributions volontaires

Dons reçus pour l’Ukraine 
entre mars 2022 et janvier 2023 : 69 730 €

Пожертви, отримані для України в період з березня 
2022 року по січень 2023 року : 69 730 €



1.4. BILAN FINANCIER 1.4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

Utilisation des dons reçus Використання отриманих пожертвувань

- Les dons matériels ont été envoyés en Ukraine (45 000 €) - В Україну було направлено матеріальні пожертви (45 000 євро)

- Les contributions volontaires sont les dépenses engagées par les 
bénévoles offertes à l’association (4 880 €)

- Добровільні внески - це пожертви внесені волонтерами на 
користь асоціації (4 880 €)

- Les 19 850 € de dons financiers reçus ont été utilisés comme suit: - 19 850 євро отриманих фінансових пожертвувань були 
використані наступним чином:

6342,06

2370,97

1650,00
900,92

1252,19

6198,00

94,70

Matériels et produits médicaux Produits alimentaires et ménagers

Achat de caravane Aide financière aux familles

Frais de déplacements Achats groupes électrogènes

Frais divers

Solde disponible au 25/01/2023 : 
1040 €

Доступний баланс 25/01/2023 : 
1040 €



2 – LES AUTRES ACTIVITES DE PLACE PUBLIQUE EN 2022 2 - ІНШІ ЗАХОДИ PLACE PUBLIQUE У 2022 РОЦІ 

2.1. Le suivi des dossiers communaux

Participation à chaque conseil municipal. Merci aux élus de 
l’opposition pour la qualité de leur travail

Principaux dossiers suivis : 

Décharge et pont du chemin des Crottes: Plaintes en cours

Programme immobilier « Clos des Bruyères » : problèmes 
d’accès côté école et impasse Barbusse

Arrêt du chantier de la résidence pour séniors aisés 

Відстеження муніципальних досьє

Участь у кожній муніципальній раді. Дякуємо обраним
посадовим особам опозиції за їх якісну роботу .

Основні досьє, що відстежуються

Сміттєзвалище та міст Chemin des Crottes: скарги 
тривають

Програма нерухомості "Clos des Bruyères": проблеми
доступу з боку школи та глухий кут Barbusse

Зупинка будівництва гуртожитку для заможних
пенсіонерів

Terrain du Yotel: Attente des nouveaux permis de 
construire revus à la baisse. Signalement de l’indemnité de 

2 millions d’euros accordée à l’ancien ami du Maire 

Йотельна земля: Очікування нових дозволів на 
будівництво, переглянутих у бік зменшення. Звіт про 

компенсацію в 2 млн євро, надану колишньому другові
мера 

Développement frénétique et anarchique des programmes 
immobiliers. Plus de 1 500 logements neufs

autorisés en sept ans

Шалений і анархічний розвиток програм 
нерухомості. Більш ніж 1 500 нових будинків

дозволено через сім років



2 .1. Suivi des dossiers communaux 2.1. Відстеження муніципальних файлів

Installation des statues de la Vierge Marie et de Saint 
Maur sur le domaine public

Le Tribunal Administratif et la Cour d’Appel ont condamné 
la commune à retirer ces statues 

Article 28 de la loi du 9 décembre 1905: « Il est interdit 
d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur 
les monuments publics ou en quelque emplacement public 
que ce soit, à l’exclusion des édifices servant au culte, des 

terrains de sépultures dans les cimetières, des monuments 
funéraires ainsi que des musées ou expositions ». 

Cette loi garantit à chacun la liberté de conscience et la 
liberté religieuse, la liberté de croire ou ne pas croire, la 

liberté de pratiquer une religion de son choix ou de ne pas 
en pratiquer. Elle est le fondement de la laïcité qui est en 

France un principe constitutionnel. 

Встановлення пам’ятників Діві Марії і Сен-Маура у 
громадсьмому просторі

Адміністративний суд і Апеляційний суд засудили 
муніципалітет до видалення цих пам’ятників

Стаття 28 Закону від 9 грудня 1905 року: «Забороняється
зводити або прикріплювати будь-який релігійний знак 
або емблему на громадських пам'ятниках або в будь-
якому громадському місці, за винятком будівель, що 
використовуються для богослужінь, могильників на 
кладовищах, похоронних пам'ятників і музеїв або 

виставок». 

Цей закон гарантує кожному свободу совісті і свободу 
віросповідання, свободу віри, свободу сповідувати 

релігію за власним вибором чи не сповідувати її. Вона є 
фундаментом секуляризму, який є конституційним 

принципом Франції. 

Protection juridique du Maire après sa mise en examen

dans les affaires du port, de la plage et du Yotel, étudiées et 

dénoncées depuis leur origine par notre association. 

Правовий захист мера після його обвинувального 
вироку у справах порту, пляжу та Yotel, вивчених та 
засуджених нашою асоціацією з моменту їх виникнення. 



2.2. Animations 2022 2.2. Заходи  2022

4 mai :  participation à la fête de l’Europe du Forum 
Républicain de Fréjus

4 juin au camping de l’Argentière de Cogolin :  organisation 
de la rencontre Franco-Ukrainienne solidaire 

17 juin à Ramatuelle : vernissage de l’exposition du Crayon 
« Exilés, réfugiés migrants » dont notre association était 
partenaire

20 juin au cinéma Pagnol de Sainte-Maxime : soirée cinéma 
débat autour du film « Josep », la vie dessinée d’un exilé, 
organisée par l’association Le Crayon

23 septembre à Ramatuelle, ciné-débat autour du court 
métrage d’animation « Partir » organisé par Le Crayon

4 травня: участь у Європейському дні республіканського 
форуму Фреджуса

4 червня в кемпінгу Argentière в Коголіні: організація 
франко-української зустрічі солідарності 

17 червня в Раматуелі: відкриття виставки Crayon
«Вигнанці, біженці-мігранти», партнером якої
виступила наша асоціація

20 червня в кінотеатрі Pagnol в Сент-Максимі: дебати 
навколо фільму  «Жозеп», намальованого життя 
вигнанця, організований асоціацією Le Crayon.

23 вересня в Раматуелі відбулися кінодебати навколо 
анімаційного короткометражного фільму "Партір", 
організованого Le Crayon

21 octobre : rencontre d’informations entre les familles 
ukrainiennes et les donateurs.

21 жовтня: Інформаційна зустріч українських родин та 
донорів.

11 décembre : soirée cinéma au profit des Ukrainiens 
autour du film « Butterfly vision » 

11 грудня: кіновечір на благо українців навколо фільму 
"Бачення метелика" 

23 décembre : Noël ukrainien au camping de l’Argentière 23 грудня: Українське Різдво в кемпінгу Argentière



2.2. Animations 2022 2.2. Заходи  2022



2.3. Communication 2.3. Зв'язок

Edition et distribution du bulletin d’information n° 6 de 
Place Publique Cogolin tiré à 5 000 exemplaires

Видання та розповсюдження інформаційного бюлетеня 
n° 6 видання Publique Cogolin, надрукованого накладом 

5 000 примірників



2.4. Autres chiffres de l’année 2.4. Інші показники за рік

Notre conseil d’administration s’est réuni 10 fois en 2022

Le nombre d’adhérents est passé de 100 en 2021 
à 125 en 2022

Наша Рада директорів збиралася 10 разів у 2022 році

Кількість членів зросла зі 100 у 2021 році 
до 125 у 2022 році
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4 – PERSPECTIVES 2023 4 – ПЕРСПЕКТИВИ 2023

Poursuivre avec détermination notre soutien au peuple 
ukrainien jusqu’à sa victoire

Continuer à exercer notre travail de vigilance et d’expertise 
citoyenne sur les dossiers de la commune 

Relancer les rencontres, conférences et animations : 
projets de pièce de théâtre, expositions, conférences, cafés 
débats, randonnées de découverte des Maures au fil de 
l’eau

Рішуче продовжувати надавати підтримку українському
народу до його перемоги

Продовжувати виконувати нашу роботу щодо
забезпечення пильності та експертизи громадян щодо
муніципалітету .

Відновлення зустрічей, конференцій та заходів: проекти
вистав, виставок, конференцій, дебатів у кафе, походів
маврами вздовж води.



II – COMPTES-RENDUS FINANCIERS II - ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Comptes 2021-2022 Рахунки 2021-2022

RECETTES DEPENSES

cotisations 1250,00 repas du 2 octobre 420,74

dons 560,00 alimentation reunions 175,70

regu cotisations 2020 2021 60,00 impression bulletins 1024,80

participations repas du 2 10 210,00 Frais photocopie + poste 70,61

Interets parts sociales 0,21 assurance 2022 150,67

Dons UKRAINE 16005,29 fleurs décés 173,80

Achat banderole 60,48

don UKRAINE 504,32

Aide Libre pensées 250,00

don La Ressourcerie 150,00

depenses UKRAINE 10961,12

TOTAL DEPENSES 13942,24

Disponible 4143,26

18085,50 18085,50

Report année 2020-2021 : 2246,73

Solde 2021-2022 :             4143,26

RESULTAT CUMULE :  6389,99



II – COMPTES-RENDUS FINANCIERS II - ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Prévisions 2023 Прогноз на 2023 рік

RECETTES DEPENSES

solde 2021 2022 6389,99

Cotisations 1500,00 impressions -tirages 1500,00

frais de déplacements 100,00

DONS PP 500,00 assurances 170,00

Dons UKRAINE 20000,00 conférences 500,00

publications + hébergement internet 500,00

alimentation 500,00

frais postaux 119,99

Dépénses UKRAINE 25000,00

TOTAL DEPENSES 28389,99

Disponible 0,00

28389,99 28389,99



III – FIXATION DU MONTANT DE LA 
COTISATION 2023

III - ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ 
ЧЛЕНСЬКОГО ВНЕСКУ на 2023 рік

Proposition de son maintien à 10 € Пропозиція підтримати його на рівні 10 €

IV – RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

IV – ОНОВЛЕННЯ СКЛАДУ РАДИ 
ДИРЕКТОРІВ

Membres sortants:

Kloé DIRSCHERL

Emmanuelle GAUZY Démissionnaire

Colette NORTES

Jean-Yves JOSEPH

Ali BENDJAMA

Christian RONZE

Francis JOSE-MARIA

Вихідні учасники:

Kloé DIRSCHERL

Emmanuelle GAUZY подав у відставку

Colette NORTES

Jean-Yves JOSEPH

Ali BENDJAMA

Christian RONZE

Francis JOSE-MARIA



MERCI DE VOTRE ATTENTION ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ
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