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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Благодійна організація «Благодійний Фонд «ЦЕХ ДОБРОТИ», (надалі Фонд) це
благодійна організація, яка здійснює благодійну діяльність в інтересах суспільства й
окремих, категорій осіб. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України та іншим
чинним законодавством України, яке регулює благодійну діяльність благодійних організацій
і фондів в Україні та цим Статутом.
1.2. Повне найменування Фонду:
українською мовою – Благодійна організація «Благодійний Фонд «ЦЕХ ДОБРОТИ»;
англійською мовою – Charitable Organization «Charitable Foundation «TSEKH DOBROTY».
1 3. Скорочене найменування Фонду:
українською мовою БО «БФ «ЦД»;
англійською мовою – CO «CF «CD».
1.4.
Учасниками Фонду є:
Цихівський Юрій Валерійович, 15 серпня 1984 року народження, паспорт серія КВ
551084, виданий Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львівській області 08 грудня 2000
року, зареєстрований м. Дрогобич, вул. І. Мазепи, буд. 18, кв. 3, ідентифікаційний номер
3090809714;
Цихівська Олександра Володимирівна, 11 грудня 1995 року народження, паспорт
серія КЛ 083959, виданий Бориславським МС ГУДМС України у Львівській області 29
вересня 2015 року, зареєстрована Дрогобицький район, с. Новий Кропивник, вул. О.
Довбуша, буд. 109, ідентифікаційний номер 3504305887.
1.5. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах,
печатку, штамп і набуває відповідних прав з моменту його державної реєстрації.
1.6. Фонд є неприбутковою організацією та має право здійснювати господарську діяльність
без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню його статутних цілей.
1.7. Благодійна діяльність Фонду здійснюється на засадах законності, гуманності, спільності
інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.
2. ПРЕДМЕТ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТ І ФОНДУ
2.1. Основною метою благодійної діяльності Фонду є надання допомоги та супровід сімей,
котрі планують лікування за кордоном.
2.2. Здійснюючи благодійну діяльність, Фонд намагається досягнути покрашення соціальноекономічного становища в Україні та сприяння духовному відродженню громадян України.
2.3. Напрямками благодійної діяльності Фонду є:
- допомога в організації виїзду за кордон;
- інформаційна допомога та супровід від приїзду до закінчення лікування;
- консультаційне забезпечення в методах збору коштів;
- допомога в організації залучення фінансів для лікування;
- допомога у співпраці з місцевими фондами для закриття побутових питань таких як
проживання, ваучери на проїзд, купівля лікарських препаратів, котрі не входять в список
послуг стаціонарного лікування.
2.4. Завданнями Фонду є:
2.4.1. координація моральної і матеріальної допомоги в сфері оздоровчих ініціатив;
2.4.2. реформування та розвиток охорони здоров'я;
2.4.3. ідейна, організаційна та матеріальна підтримка інших благодійних організацій, надання
допомоги у їх створенні;
2.5. Фонд може надавати благодійну допомогу у вигляді:
2.5.1. одноразової чи систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
2.5.2. безоплатної передачі у власність коштів, іншого майна;
2.5.3. фінансування конкретних цільових програм;
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2.5.4. безоплатної передачі права користування та інших речових прав на майно і майнові
права;
2.5.5. безоплатної передачі доходів від майна і майнових прав;
2.5.6. безоплатного надання послуг та виконання робіт;
2.5.7. благодійної спільної діяльності та виконання інших контрактів (договорів) про
благодійну діяльність;
2.5.8. публічного збору благодійних пожертв;
2.5.9. надання допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої
творчої діяльності;
2.5.10. виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної
діяльності;
2.6. Фонд має право здійснювати благодійну діяльність в інших видах, не заборонених
законодавством України.
2.7. Рішення про надання благодійної допомоги приймається органами управління та
посадовими особами Фонду з врахуванням обмежень встановлених даним Статутом та
рішеннями Загальних Зборів Фонду.
2.8. Фонд, у відповідності зі своїми статутними завданнями та в порядку, встановленому
чинним законодавством, в повному обсязі володіє правами юридичної особи, зокрема, має
право:
2.8.1. розповсюджувати інформацію про завдання та діяльність Фонду, пропагувати свої ідеї
та цілі;
2.8.2. укладати в Україні та за її межами договори та інші правочини з українськими та
іноземними юридичними та фізичними особами;
2.8.3. набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, нести зобов'язання, бути
позивачем та відповідачем у судах;
2.8.4. відкривати банківські рахунки у національній та іноземній валютах;
2.8.5. входити на правах колективного члена до складу інших благодійних організацій,
об'єднуватися з іншими благодійними організаціями у спілки, асоціації та інші об'єднання,
що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань Фонду;
2.8.6. створювати філії, відділення, представництва, а також підприємства та організації для
виконання своїх статутних завдань;
2.8.7. організовувати проведення індивідуальних та масових благодійних заходів
(літературних, музичних вечорів, ярмарків, аукціонів, лотерей і т.п.);
2.8.8. організовувати та координувати міжнародні та національні семінари, круглі столи,
робочі групи та симпозіуми;
2.8.9. організовувати проведення дитячих закладів оздоровлення, розвитку та відпочинку
(табір, містечко, заклад праці та відпочинку, садочки та школи, заклад санаторного типу,
центр, позаміський заклад оздоровлення та відпочинку, розвитку дітей, постійно або
тимчасово діючих, призначених для оздоровлення, розвитку та відпочинку відповідно до
державних стандартів, що сприяє досягненню статутних цілей Фонду у відповідності до
вимог чинного законодавства;
2.8.10. організовувати збір благодійних пожертв та внесків від фізичних та юридичних осіб,
іноземних держав та міжнародних організацій; залучати кошти для здійснення благодійної
діяльності;
2.8.11. приймати гуманітарну допомогу від українських та іноземних інституцій, організацій
та підприємств а також фізичних осіб в порядку, визначеному чинним законодавством
України;
2.8.12. провадити волонтерську діяльність, залучати волонтерів (в тому числі іноземних
громадян та осіб без громадянства) для здійснення волонтерської діяльності; отримувати
кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності у відповідності до вимог
чинного законодавства;
2.8.13. в межах реалізації статутних завдань, обмінюватися інформацією та спеціалістами з
відповідними іноземними організаціями;
2.8.14. здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє
досягненню його статутних цілей у відповідності до вимог чинного законодавствства;
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2.8.15. надавати соціальні послуги, зокрема: догляд (зокрема догляд вдома, догляд
стаціонарний, денний догляд), підтримане проживання, паліативний/хоспісний догляд,
послуга з влаштування до сімейних форм виховання, послуга соціальної адаптації, послуга
соціальної інтеграції та реінтеграції, послуга абілітації, послуга соціальної реабілітації (в
тому числі послуга соціально-психологічної реабілітації, надання притулку, кризове та
екстрене втручання, консультування, соціальний супровід/патронаж (в тому числі
соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці), представництво інтересів,
посередництво (медіація), соціальна профілактика, інші соціальні послуги відповідно до
Закону України «Про соціальні послуги».
2.8.16. організовувати доми для самотніх старших людей, лікарні та хоспіси, консультаційні
центри, санаторії, відповідно до державних стандартів у відповідності до вимог чинного
законодавства;
2.8.17. самостійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти і обсяги благодійної допомоги Фонду;
2.8.18. мати інші права передбачені чинним законодавством.
2.9. Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг
(виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається
після проведення такої сертифікації або ліцензування у встановленому законодавством
України порядку.
2.10. Конкретний комплекс благодійних заходів необхідних для досягнення статутних цілей
Фонду затверджується Загальними Зборами Учасників Фонду.
2.11. Фонд зобов'язаний періодично, але не рідше 1 разу на рік оприлюднювати повні звіти
про джерела та обсяги залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та
про напрямки її використання.
3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ
3.1. Вищим органом управління Фонду є Загальні Збори Учасників Фонду.
3.2. Учасники Фонду беруть участь у Загальних Зборах особисто або через своїх
уповноважених представників. Повноваження уповноважених представників Учасників
Фонду посвідчується довіреністю.
3.3. Загальні Збори Учасників Фонду скликаються Директором Фонду не рідше одного разу
на рік і є правомочними у випадку, коли на них присутні більше 1/2 від загальної кількості
Учасників Фонду.
3.4. Повідомлення про проведення Загальних Зборів повинно бути надіслано його Учасникам
не пізніше 30 днів до дати їх проведення із вказанням часу, місця і пропонованого порядку
денного Загальних Зборів.
3.5. Позачергові Загальні Збори Учасників Фонду можуть бути скликані Правлінням,
Наглядовою радою або Учасником Загальних Зборів. Повідомлення про проведення
позачергових Загальних Зборів здійснюється відповідно до вимог п. 3.4. цього Статуту.
3.6. Голосування на Загальних Зборах Учасників Фонду проводиться за принципом: один
Учасник - один голос.
3.7. Рішення Загальних Зборів є правочинним, якщо за нього проголосувало більше 1/2 всіх
Учасників Фонду.
3.8. Рішення Загальних Зборів оформляється Протоколом, який підписується Головою та
Секретарем Загальних Зборів.
Оригінали Протоколів Загальних Зборів зберігаються в приміщенні Фонду. Завірені
печаткою Фонду копії Протоколів Загальних Зборів надсилаються Учасникам Загальних
Зборів Фонду на їх вимогу впродовж 30 календарних днів з моменту запиту.
3.10. Загальні Збори Фонду:
3.10.1. визначають основні напрямки діяльності Фонду;
3.10.2. затверджують Статут Фонду, вносять до нього зміни та доповнення, затверджують
нову редакцію Статуту Фонду;
3.10.3. затверджують зразки атрибутики, печаток і штампів, символіки та емблеми фонду;
3.10.4. обирають та відкликають Директора та Заступника Директора Фонду, Правління
Фонду, членів Наглядової Ради;
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3.10.5. вирішують питання прийому нових Учасників Фонду, виходу або виключення з
Фонду його Учасників;
3.10.6. заслуховують звіт про діяльність Фонду, роботу його керівних органів, висновки
Наглядової Ради Фонду, виробляють рекомендації щодо подальшої діяльності Фонду;
3.10.7. реалізують право власності на майно та кошти Фонду у випадках передбачених
законодавством України;
3.10.8. приймають рішення про створення представництв, філій (відділень) Фонду,
підприємств, організацій, а також інших юридичних осіб, їх реорганізацію та ліквідацію,
затверджують їх установчі документи;
3.10.9. вирішують питання про вступ Фонду на правах колективного учасника до складу
благодійних, громадських та інших неприбуткових організацій, спілок, асоціацій та інших
об'єднань;
3.10.10. вирішують питання про вступ Фонду до складу колегіальних органів (комісій,
експертних, консультаційних та інших рад, круглих столів, комітетів, тощо), що
утворюються при органах державної влади і управління;
3.10.11. затверджують Положення про діяльність Наглядової Ради, інші Положення по
організації діяльності Фонду;
3.10.12. приймають рішення про припинення діяльності Фонду, створюють Ліквідаційну
Комісію.
3.11. Рішення Загальних Зборів Учасників Фонду з питань: внесення змін і доповнень до
Статуту Фонду, затвердження його нової редакції; обрання та відкликання Директора та
Заступника Директора Фонду, обрання та відкликання членів Наглядової Ради Фонду, про
прийняття та вихід з Фонду його Учасників, про виключення із Фонду його Учасників, про
припинення діяльності Фонду, про затвердження символіки Фонду, про затвердження
конкретного комплексу благодійних заходів Фонду, приймаються більшістю у 2/3 голосів від
загальної кількості Учасників Загальних Зборів Фонду.
3.12. Виконавчим органом Фонду, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є
Правління Фонду.
3.13. Правління Фонду обирається Загальними Зборами Учасників Фонду і складається з
Директора та Заступника Директора Правління.
3.14. Незалежні члени Правління не можуть перебувати в трудових відносинах з Фондом,
організаціями учасником яких є Фонд, а також перебувати у родинних стосунках між собою,
працівниками та/або іншими посадовими особами Фонду.
3.15. Незалежні члени Правління обираються терміном на п'ять років, якщо інший термін
обрання не визначений рішенням Загальних Зборів Учасників Фонду.
3.16. Формою діяльності Правління є засідання, які скликаються Директором Фонду, за
необхідності, але не рідше, ніж один раз на півроку. Засідання, за згодою усіх членів
Правління, можуть проводитися шляхом телефонної-, відео-, або Інтернет- конференції,
письмового опитування, за умови дотримання положень статті 3.19. цього Статуту.
3.17. Засідання правління є правомочним якщо на ньому присутні всі члени Правління.
Рішення приймається простою більшістю голосів Правління Фонду.
3.18. Правління Фонду:
3.18.1. здійснює загальне управління поточною діяльністю Фонду;
3.18.2. організовує і контролює виконання рішень Загальних Зборів Учасників Фонду;
3.18.3. розробляє та подає на розгляд Наглядовій Раді Фонду благодійні програми Фонду;
3.18.4. погоджує рішення про укладення, розірвання, внесення змін та доповнень до
правочинів Фонду за поданням Директора з врахуванням вимог п. 3.23. цього Статуту;
3.18.5. складає і подає на розгляд Загальних Зборів Фонду річні та інші звіти про результати
діяльності Фонду;
3.18.6. розробляє та подає на розгляд Загальних Зборів окремі Положення по організації
діяльності Фонду та правила внутрішнього трудового розпорядку;
3.18.7. вирішує інші питання поточної діяльності Фонду, крім тих, що входять до
компетенції Директора Фонду;
3.19. Рішення Правління оформляються протоколом. Протоколи засідань Правління
підписується усіма членами Правління.
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3.20. Директор Фонду обирається Загальними Зборами Учасників Фонду терміном на п'ять
років. Незалежно від терміну, на який було обрано Директора Фонду, його може бути
відкликано (припинено його повноваження) за рішенням Загальних Зборів Учасників Фонду
в будь-який час.
3.21. Директор Фонду:
3.21.1. здійснює оперативне управління справами Фонду;
3.21.2. скликає і забезпечує проведення Загальних Зборів Учасників Фонду;
3.21.3. скликає і керує роботою Правління;
3.21.4. організовує і контролює виконання рішень Правління;
3.21.5. забезпечує дотримання Фондом визначених Загальними Зборами основних напрямів
діяльності;
3.21.6. вирішує питання найму та звільнення штатних працівників, встановлення їх
посадових окладів і надбавок та їх преміювання;
3.21.7. видає накази, інструкції, інші розпорядження щодо питань діяльності Фонду,
затверджує посадові інструкції, штатний розпис;
3.21.8. представляє Фонд без довіреності в органах державної влади, державних,
громадських та інших організаціях України та за кордоном, видає довіреності на
представництво інтересів фонду перед третіми особами;
3.21.9. приймає рішення про участь Фонду в якості позивача, відповідача, третьої особи в
судовому процесі, а також рішення про укладення або зміну умов мирової угоди, визнання
позову, відмову від позову, збільшення або зменшення позовних вимог;
3.21.10. приймає рішення щодо укладення, внесення змін та доповнень, припинення
правочинів, в яких стороною виступає Фонд, а також підписує їх від імені Фонду;
3.21.11. відкриває рахунки в установах банку;
3.21.12. здійснює інші повноваження, які спеціально можуть бути надані йому Загальними
Зборами Учасників Фонду та Правлінням Фонду.
3.22. Директор від імені Фонду здійснює володіння, користування і розпорядження
ресурсами і майном Фонду виключно у встановленому Загальними Зборами порядку.
3.23. Для вчинення правочинів, сума яких перевищує еквівалентному 20000 (двадцять тисяч)
євро (оплата здійснюється у гривнях та визначається за офіційним курсом відповідної
валюти на день платежу) Директор повинен отримати згоду Правління, за винятком
правочинів щодо залучення фінансування для реалізації благодійних та гуманітарних
програм та проектів Фонду.
3.24. Заступник Директора Фонду обирається Загальними Зборами Учасників Фонду
терміном на п'ять років і під час відсутності Директора виконує його обов'язки.
3.25. Кандидатуру Заступника Директора Загальним Зборам Учасників Фонду пропонує
Директор за погодженням із Наглядовою Радою Фонду.
3.26. Заступник Директора Фонду виконує обов'язки, делеговані йому Загальними Зборами
Учасників Фонду, Правлінням та Директором.
3.27. Незалежно від терміну, на який було обрано Заступника Директора, його може бути
відкликано (припинено його повноваження) за рішенням Загальних Зборів Учасників Фонду
в будь-який час.
3.28. У випадку дострокового припинення виконання Директором своїх посадових обов'язків
Заступник Директора заміщає його посаду терміном не більше, ніж три місяці.
3.29. Розпорядчі та контролюючі функції здійснює Наглядова Рада Фонду, яка обирається
Загальними Зборами Учасників Фонду терміном на п'ять років у складі трьох членів.
3.30. Члени Наглядової Ради не можуть перебувати з Фондом у трудових відносинах, бути
Членами Правління Фонду та перебувати в родинних стосунках між собою та\або з
працівниками Фонду і Членами Правління Фонду.
3.31. Наглядова Рада не менше одного разу на рік проводить перевірки фінансової діяльності
Правління та Директора Фонду. Про результати проведених перевірок Наглядова Рада
складає висновки і подає їх на розгляд Загальних Зборів Учасників Фонду.
4. ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИХІД ЗІ СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ФОНДУ
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4.1. Учасниками Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, які досягли 18
років, а також юридичні особи України та іноземних держав, які визнають Статут Фонду,
беруть активну участь у здійсненні його статутних завдань.
4.2. Юридичні особи беруть участь у роботі Фонду через представника на підставі
довіреності.
4.3. Прийом до складу Учасників Фонду здійснюється Загальними Зборами Учасників Фонду
на підставі письмової заяви кандидата та відповідно до статутного порядку.
4.4. Рішення про прийняття до складу Учасників Фонду приймається Загальними Зборами
Учасників Фонду із дотриманням вимог, передбачених п. 3.11. цього Статуту.
4.5. Учасник Фонду, який бажає вийти з Фонду, подає до Загальних Зборів Учасників
Фонду письмову заяву про вихід. Рішення про вихід із складу Учасників Фонду приймається
Загальними Зборами Учасників Фонду відповідно до висновку Наглядової ради із
дотриманням вимог п. 3.11. цього Статуту.
4.6. З моменту прийняття Загальними Зборами Учасників Фонду рішення про вихід
Учасника він втрачає усі права і звільняється від усіх обов'язків Учасника Фонду.
4.7. Учасник Фонду може бути виключений із складу Учасників Фонду у випадку умисного
невиконання обов'язків Учасника Фонду, рішень Загальних Зборів Учасників Фонду, а також
уразі здійснення діяльності, яка завдає матеріальної шкоди іншим Учасникам або Фонду в
цілому.
5. ПРАВАТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ
5.1. Кожен із Учасників Фонду володіє однаковим обсягом прав та обов'язків.
5.2. Учасники Фонду мають право:
5.2.1. безпосередньо та через уповноважених представників брати участь у всіх заходах, які
проводить Фонд;
5.2.2. брати участь у формуванні керівних органів Фонду та бути обраним до їх складу із
врахуванням обмежень визначених цим Статутом;
5.2.3. одержувати інформацію про діяльність Фонду. На вимогу будь-кого із Учасників
Фонду його керівні органи зобов'язані надати для ознайомлення звіти про діяльність Фонду
та виконання статутних завдань, інші документи Фонду, протоколи та рішення Загальних
Зборів Учасників Фонду, інших керівних органів Фонду;
5.2.4. вийти у встановленому порядку зі складу Учасників Фонду.
5.3. Учасники Фонду зобов'язані:
5.3.1. дотримуватись вимог Статуту Фонду;
5.3.2. виконувати рішення Загальних Зборів та керівних органів Фонду;
5.3.3. всебічно сприяти розвитку діяльності Фонду.
5.3.4. брати участь у роботі Загальних Зборів Учасників Фонду згідно отриманої інформації
про місце та час проведення засідань;
5.3.5. поширювати інформацію про діяльність Фонду.
5.4. Учасники Фонду не відповідають за зобов'язаннями Фонду, а Фонд не відповідає за
зобов'язаннями своїх Учасників.
6. КОШТИ І МАЙНО ФОНДУ
6.1. Фонд може мати у власності рухоме, нерухоме майно та кошти, у тому числі в іноземній
валюті, матеріальні та нематеріальні активи, необхідні для здійснення його статутної
діяльності.
6.2. Кошти та майно Фонду формуються за рахунок:
6.2.1. благодійних пожертв Учасників Фонду;
6.2.2. благодійних пожертв (грантів), а також гуманітарної допомоги, наданих фізичними та
юридичними особами України, інших держав в грошовій та натуральній формах;
6.2.3. надходжень від публічних зборів благодійних пожертв, благодійних масових заходів,
благодійних лотерей та благодійних аукціонів по реалізації майна та пожертв фізичних та
юридичних осіб;
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6.2.4. надходжень від створених Фондом підприємств, установ, організацій;
6.2.5. господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних цілей та завдань;
6.2.6. інших джерел, не заборонених чинним законодавством України
6.3. Фонд є єдиним розпорядником своїх коштів та майна.
6.4. Кошти Фонду використовуються для реалізації завдань, передбачених цим Статутом.
6.5. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед з учасників,
працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів
органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
6.6. Фонд має право здійснювати будь-які угоди відносно майна та коштів, які знаходяться у
його власності, що не суперечать цілям та завданням Фонду, визначеним цим Статутом та
чинним законодавством України.
6.7. Фонд відповідає за своїми зобов'язаннями усіма належними йому коштами та майном.
6.8. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Фонду здійснює Наглядова Рада
Фонду та, у випадку необхідності, незалежна аудиторська компанія.
6.9. Фонд веде оперативний та бухгалтерський обліки, подає податкову, статистичну та
звітність відповідно до чинного законодавства України.
6.10. Всі кошти та майно Фонду скеровуються на досягнення цілей, зазначених у цьому
Статуті. Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 20% від кошторису
Фонду в поточному році.
7. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ФОНДУ
7.1. Фонд, у відповідності зі своїми статутними завданнями, має право на здійснення
міжнародних зв'язків та діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством
України, міжнародними та міжурядовими угодами та цим Статутом.
7.2. Пріоритетним напрямом у міжнародній благодійній діяльності Фонду є співпраця з
українською діаспорою та міжнародною благодійною мережею «Карітас».
7.3. Фонд може:
7.3.1. вступати в міжнародні благодійні організації, засновувати їх;
7.3.2. створювати міжнародні спілки, асоціації та інші об'єднання;
7.3.3. підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки з іноземними благодійними та
іншими організаціями, укладати відповідні угоди;
7.3.4. брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать чинному законодавству
України.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
8.1. Внесення змін і доповнень до Статуту, затвердження його нової редакції здійснюється
на підставі рішення, яке приймається Загальними Зборами Учасників Фонду.
8.2. Зміни та доповнення до Статуту Фонду, його нова редакція підлягає реєстрації в
порядку, передбаченому чинним законодавством України.
9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
9.1. Припинення діяльності Фонду може бути проведено шляхом його реорганізації або
ліквідації.
9.2. Реорганізація Фонду проводиться за рішенням Загальних Зборів Учасників Фонду, які
встановлюють порядок та форми її проведення Наглядовою радою Фонду. При реорганізації
Фонду всі його права та обов'язки переходять до його правонаступників.
9.3. Фонд не може бути реорганізованим в юридичну особу, метою якої є одержання
прибутку.
9.4. Ліквідація Фонду може проводитись за рішенням Загальних Зборів Учасників Фонду або
за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.
9.5. Ліквідація Фонду здійснюється Ліквідаційною Комісією, що призначається Загальними
Зборами Учасників Фонду або органом, що став ініціатором ліквідації. До Ліквідаційної
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Комісії, з моменту її призначення, переходять усі права та обов'язки щодо управління
справами та майном Фонду. Ліквідаційна Комісія оцінює майно та кошти Фонду, складає
ліквідаційний баланс і доводить його до відома Загальних Зборів Учасників Фонду або
органу, що призначив ліквідацію.
9.6. Майно та кошти, що залишилася після ліквідації Фонду та задоволення претензій
кредиторів спрямовуються до Державного бюджету України.
Підписи Засновників
Цихівський Юрій Валерійович

_____________________________

Цихівська Олександра Володимирівна

_________________________________
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