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1. ЗАГАЛЬНIПОЛОЖЕНИЯ
1.1. БЛАГОДТЙНА ОРГАHIЗАЦI
Я «М1ЖНАРОДНИЙ БЛАГОДI
ЙНИЙ ФОНД
«МАКСИМУМ» (надалг — Фонд) — е благодгйною органгзацгею, створеною зггдно
ни про благодгйну дгяльнгсть та благодгйнг органгзацгг, яке базуеться
законодавства Украi
на КонституцгiУкраi
ни та складаеться з Закону Украi
ни «Про благодгйну дгяльнгсть та
благодгйнг органгзацгi», Цивгльного кодексу Украгни та гнших нормативно-правовик актгв.
Фонд дге на пгдставг статуту, мае учасникгв та управляешься учасниками, якi не зобов'язанг передавати йому будь-якг активи для досягнення цглей благодгйног дгяльностг.
1.2.
Повна назва:
украгнською мовою - БЛАГОД1ЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ «МI
ЖНАРОДНИЙ БЛАГОДI
ЙНИЙ ФОНД «МАКСИМУМ»;
росгйською мовою - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖДУНА-

Родный влАготвоРитЕльный Фонд «мАксимУм»;
англгйською мовою — INTERNATIONAL CHARITABLE FOUNDATION
«MAXIMUM».
Скорочена назва:
украi
нською мовою - БО «МАКСИМУМ»;
росгйською мовою - БО «МАКСИМУМ»;

англгйською мовою — NGO «MAXIMUM».
1.3. Дгяльнгсть Фонду не мае на метг та не передбачае одержання прибутку, а також сплоти будь-яког винагороди або компенсацгг благодгйнику вiд гменг або за дорученням набувача благодгйног допомоги (бенефгцгара) .
1.4. Фонд набувае статусу юридичног особи з моменту його державноiреестрацгг,
може бути позивачем та вгдповгдачем у судг,господарському та третейському судг,мае
вгдокремлене майно, самостгйний баланс,рахунки, в тому числг валютнг,у банкгвських
установах,печатки, штампи та бланки зг свогм найменуванням .
1.6. Фонд самостгйно визначае сфери, види, мгсце (територгю), строки, бенефгцгаргв
(набувачгв) благодгйног дгяльностг в цьому статутг, благодгйних програмак або гншик piшеннях органгв управлгння Фонду.
1.7. Фонд мае право створювати вгдокремленг пгдроздгли, бути засновником та учасником гншик благодгйних органгзацгй, а також спглок, асоцгацгй, гншик добровгльних
об'еднань, здгйснювати спгльну благодгйну дгяльнгсть, а також мати гншг права зггдно за
законодавством цкрагни.
1.8. Фонд мае право вiд свого гменг укладати угоди, набувати майновг та особистг немайновг права, нести по них обов'язки, виступати учасником цивгльно-правовик вгдносин.
Фонд не вгдповгдае по зобов'язанням держави, будь-яких пгдприемств, уставов, органгзацгй незалежно вiд форм власностг, так само як i останнг не вгдповгдають по зобов'язанням
Фонду.
1.7. По своем зобов'язанням Фонд вгдповгдае своем майном, на яке за законодаветвом
може бути накладено стягнення.
1.8. Засновники та учасники Фонду не вгдповгдають за зобов'язаннями Фонду, а Фонд
не вгдповгдае за зобов'язаннями свогх засновникгв та учасникгв. Держава не несе вгдповгдалъностг за зобов'язаннями Фонду, а Фонд не вгдповгдае за зобов'язаннями держави.
1.9. Фонд не мае права надавати благодгйну допомогу полгтичним партгям або вiд

iмexi полгтичних партгй, а також брати участь у виборчгй ariтauiг.
1.10. Мгсцезнаходження Фонду: 49080, м. Днгпропетровськ, вул. Шолохова, буд. 29,
кв. 367.
1.12. Органгзацгйно-правова форма: благодгйна органгзацгя.
1.13. Фонд здiйснюе благодгйну дгяльнгсть на територгiУкраi
ни.
1.14. Офгцгйна мова Фонду — украгнська.
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2. ВИДИ, ЦIЛ1 ТА СФЕРИ БЛАГОДIЙНОI ДIЯЛЬНОСТI
ФОНДц
2.1. Предметом дгяльностг Фонду е здгйснення благодгйноiдгяльностг в гнтересах набувзчгв о
"хагодгйноiдопомоги (бенефгцгаргв) у наступних видах:
2.1.1. безоплатноiпередачг у власнгсть набувачгв благодгйноiдопомоги (бенефгцгаргв)
Еоппгв, гншого майна,а також безоплатного вгдступлення майнових прав на iх користь;
2.1.2. безоплатноiпередачг у власнгсть набувачгв благодгйноiдопомоги (бенефгцгаргв) права користування та гнших речовик прав на майно i майновг права;
2.1.3. безоплатног передачг набувачам благодгйноТ допомоги (бенефгцгарам) доходгв
вгз цайна i майнових прав;
2.1.4. безоплатного надання послуг та виконання робгт на користь набувачгв благодгйвог допомоги (бенефгцгаргв);
2.1.5. благодгйноiспгльног дгяльностг та виконання гнших контрактгв (договоргв) про
благодгйну дгяльнгсть;
2.1.6. публгчного збору похсертв;
2.1.7. управлгння благодгйними ендавментами;
2.1.8. виконання заповгтгв, заповгтних вгдказгв i спадкових договоргв для благодгйноi
дгяльностг;
2.1.9. проведення благодгйних аукцгонгв, не грошових лотерей, конкурсгв та гнших
о
"хагодгйних заходгв,не заборонених законодавством;
2.1.10. вгдшкодування витрат гнших набувачгв благодгйноiдопомоги (бенефгцгаргв),
пов'язаних з передачею майна i майнових прав,зазначених у цгй стаггг статуту Фонду.
2.2. Цглями благодгйноiдгяльностг е надання допомоги для сприяння законним гнтересам набувачгв благодгйноiдопомоги (бенефгцгаргв) у сферах благодгйноТ дгяльностг, визиачених цим статутом та законодавством, а також розвиток i пгдтримка цих сфер у суспгльнихгнтересах.
2.3. Сферами благодгйноiдгяльностг Фонду е:
2.3.1. сприяння здгйсненню державних, реггональних, мгсцевих та мгжнародних програм,спрямованих на полгпшення соцгально-економгчного становища в Украi
нг.
2.3.2. наука i науковг дослгдження;
2.3.3. охорона здоров'я;
2.3.4. права людини i громадянина та основоположнг свободи;
2.3.5. запобггання природним i техногенним катастрофам та лгквгдацгя Ух наслгдкгв,
допомога постраждалим внаслгдок катастроф, збройних конфлгктгв i нещасних випадкгв, а
також бгженцям та особам, якiперебувають у складних хситтевих обставинах;
2.3.6. опгка i пгклування,законне представництво та правова допомога;
2.3.7. соцгальний захист, соцгальне забезпечення, соцгальнг послуги i подолання бгдностг;
2.3.8. культура та мистецтво, охорона культурноiспадщини;
2.3.9. спорт i фгзична культура;
2.3.10. розвиток мгжнародноiспгвпрацг цкрагни;
2.3.11. стимулювання економгчного росту i розвитку економгки Украi
ни та П окремик
реггонгв та пгдвищення конкурентоспроможностг Украi
ни.
2.3.12. освгта.
Я,ПОРЯДОК ДI
З. СКЛАД,КОМПЕТЕНЦI
ЯЛЬНОСТIТА ПРИЙНЯТТЯ РiШЕНЬ ОРГАНI
В УПРАВЛI
ННЯ ФОНДУ
3.1. Органами управлгння Фонду е: Загальнг збори учасникiв, виконавчий орган, Наглядова рада.
3.2. Вищим органом управлгння Фонду е Загальнг збори учасннкгв,якiскладаються
з учасникгв Фонду або уповноваженик представникгв таких учасникгв, та можуть виргшувати будь-якiпитання дгяльностг Фонду.
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3.3. До виключноiкомпетенцгiЗагальних зборгв учасникгв Фонду належить:
33.1. затвердження статуту Фонду та внесення змгн до нього;
3.3.2. призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноваггиь (вгдкхикання) Голови Фонду та Наглядовог ради;
3.3.3. затвердження символгки Фонду;
33.4. затвердження за поданням Голови Фонду спискгв нових учасникгв Фонду та
якг вибули з учасникгв,за певний пергод мгж Загальними зборами учасникгв;
3.3.5. прийняття ргшень щодо створення Фондом вгдокремлених пгдроздглгв, ргшень
пюдо внсгуггу Фонду засновником та учасником гнших благодгйних органгзацгй, а також
спгхок.асоцгацгй, гнших добровгльних об'еднань,
3.3.6. прийняття ргшення про реоргангзацгю або лгквгдацгю Фонду;
13.7. виргшення гнших питань, визначених законодавством, цим статутом та Загальними зборами учасникгв.
3.1. У Загальних зборах учасникгв Фонду беруть участь його учасники або Ух уповноваженг представники. Кожний учасник Фонду мае один голос. Загальнг збори учасникгв
вважаються повноважними,якщо на них присутнг не менше половини учасникгв Фонду.
3.5. Черговг Загальнг збори учасникгв скликаються Головою Фонду щоргчно, не ргдше
одного разу на pix. Загальнг Збори учасникгв розглядають питання, винесенг на Ух розгляд
впконавчим органом Фонду, Наглядовою радою, а також учасниками Фонду. Про Ух скликання повгдомляються yci учасники Фонду не менше, як за десять днгв до дати Ух проведения.
3.6. Позачерговг Загальнг збори учасникгв скликаються при наявностг обставин, що
зачгпають суггевг гнтереси Фонду, Головою Фонду, головою Наглядовоiради, а також в
гнших випадках,передбачених цим статутом та законодавством Украi
ни.
3.7. Скликання позачергових Загальних зборгв учасникгв вгдбуваеться на вимогу Голови Фонду, Наглядовоiради. Не менш як одна десята частина учасникгв Фонду мають
право гнгцгювати скликання позачергових Загальних зборгв учасникгв. Якщо вимога учасника (учасникгв) Фонду про скликання Загальних зборгв учасникгв не виконана, цг учасники мають право самостгйно скликати Загальнг збори учасникгв. Про Ух скликання повгдомляються усг учасники Фонду не менше,як за десять днгв до дати Ух проведения.
3.8. Ргшення Загальних зборгв учасникгв Фонду вважаютьея прийнятими,якщо за них
проголосувало бгльшгсть присутнгх учасникгв Фонду.
3.9. Ргшення з питань щодо внесення змгн до статуту Фонду, вгдчуження майна Фонду на суму, що становить 50 i бгльше вгдсоткгв майна Фонду, а також щодо припинення
Фонду,приймаються не менш як трьома четвертими учасникгв вгд загальноiкглькостг учасникгв Фонду,присутнгх на Загальних зборах учасникгв.
3.10. Ргшення Загальних зборгв оформлюються протоколом Загальних зборгв, який
пгдписуеться головою та секретарем Загальних зборгв. Якщо Фонд мае одного учасника,
ргшення,якг повиннг прийматися Загальними зборами учасникгв Фонду, приймаються цим
учасником одноосгбно i оформлюються ним письмово у формг ргшення.
3.11. Виконавчим органом управлгння Фонду е Голова Фонду. Голова Фонду обираегься засновниками та/або учасниками на Загальних зборах учасникгв термгном на 3 роки, та може бути переобрано на новий термгн за ргшенням Загальних зборгв учасникгв. За
ргшенням Загальних зборгв учасникгв або Наглядовоiради повноваження Голови Фонду
можуть бути зупинено достроково. Якщо термгн повноважень Голови Фонду сплинув до
прийняття ргшення Загальними зборами учасникгв про переобрання його на новий термгн
або про припинення його повноважень, Голова Фонду продовжуе виконання своi
х функцгй
до прийняття Загальними зборами учасникгв вгдповгдного ргшення.
3.12. До компетенцгУ Голови Фонду належить:
3.12.1. забезпечення ефективноiдгяльностг Фонду;
3.12.2. забезпечення виконання ргшень Загальних зборгв учасникгв Фонду;
3.12.3. контроль за реалгзацгею цглей Фонду;
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3.12.4. прийняггя ргшень щодо затвердження структури ргчного бюджету Фонду, фгнансування програм та проектгв Фонду,контроль за реалгзацгею цих ргшень;
3.12.5. прийом в учасники Фонду та погодження вибуггя з учасникгв Фонду;
3.12.6. прийняття ргшень щодо участг у спгльному фгнансуваннг благодгйник програм
та прогь-ггв разом з гншими органгзацгями;
3.12.7. прийняття ргшення щодо придбання Фондом нерухомого майна;
3.12.8. здгйснення господарського управлгння майном та коштами Фонду;
3.12.9. визначення повноважень i розподгл обов'язкгв адмгнгстративного апарату Фо3.12.10. органгзацгя дгяльностг адмгнгстративного апарату для забезпечення ефективног згя.шностг Фонду;
3.12.11. вгдповгдальнгсть за використання коштгв зггдно з благодгйними програмами
Аошторисом витрат;
3.12.12. здгйснення гнших повноважень та функцгй, визначених Загальними зборами,
iвикъоченням тих, що вгднесенг до виключноiкомпетенцгiЗагальних зборгв учасникгв
Фонду.
3.13. Голова звгтуе про свою дгяльнгсть перед Загальними зборами учасникгв Фонду
на >х вимогу.
3.14. затверджуе благодгйнг програми Фонду i контролюе вгдповгднгсть дгяльностг та
використання активгв Фонду,його статуту.
3.15. здгйснюе контроль за фгнансовою дгяльнгстю.
3.16. Голова Фонду мае право:
3.16.1. вести переговори вiд гменг Фонду, укладати i пгдписувати договори;
3.16.2. призначати адмгнгстративний персонал в межах штатного розкладу, укладати i
розривати контракти з персоналом, тимчасовими працгвниками i творчими колективами
вгдповгдно до чинного законодавства;
3.16.3. розпоряджатися коштами в межах затвердженого кошторису.
3.16.4... представляти Фонд у вгдносинах з юридичними та фгзичними особами, пгдприеисгвами, установами, органгзацгями незалежно вiд iх форми власностг та пгдпорядкуDi1i]

я;

3.16.5. вгдкривати (закривати) рахунки у банкгвських установах з правом першого пгдпису за цими рахунками.
3.17. Голова Фонду дге без довгреностг вiд гменг Фонду.
3.18. Розпорядчг та контролюючг функцii у Фондг здгйснюе Наглядова рада у складг
трьох осгб, що обираються термгном на 3 роки, персональний склад якоiвизначаеться Загаьвями зборами. Членами Наглядовоiради не можуть бути члени виконавчого органу.
Ягстцо кглькгсть учасникгв Фонду не бгльше нгхс 10 oci6, Наглядова рада може не створюватися,а iповновахсення здгйснюються Загальними зборами.
3.19. Наглядова рада затверджуе благодгйнг програми Фонду i контролюе вгдповгднгсть дгяJшностг та використання активгв Фонду його статуту.
320. Засгдання Наглядовог ради проводиться не ргдше одного разу на pix.
3.21. До компетенцгУ НаглядовоТ ради належить:
3.21.1. здгйснення контролю за фгнансовою дгяльнгстю;
3.21.2. пгдготовка та доведения до вгдома Загальних зборгв доповгдей про результати
перевгрок дгяльностг. Правлгння;
3.21.3. складення висновку по ргчних звгтах та балансах;
3.21.4. мае право вимоги скпикання позачергових Загальних зборгв;
3.21.5. виргшення гнших питань, вгднесених до його компетенцгiзаконодавством
УкраТш та цим статутом.
3.22. Наглядова рада вправг вимагати вiд посадових осгб Фонду представления необхгдних гй матергалгв, бухгаптереьких та гнших документгв та особистих пояснень.
3.23. Член органу управлгння Фонду не бере участг у прийняттг ргшень етосовно:
г
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23.1. договорiв або гнших правочингв мiж Фондом та цим членом органу управлгння
*5: зязаною з ним особою;
3212. споргв мгж Фондом та цим членом органу управлгння або пов'язаною з ним
323.3. звгльнення цього члена органу управлгння або пов'язаноiз ним особи вiд май■ово~ агаловгдальностг перед Фондом.
324. Члени органгв управлгння Фонду або пов'язанг з ним особи не мають права оде►
~;
позики або кредиты та забезпечення таких позик або кредитгв (застава,порука) вiд
25. S'часники (засновники) та члени органгв управлгння Фонду не можуть бути беми благодгйних програм Фонду.
326. Члени органу управлгння Фонду несуть солгдарну вгдповгдальнгсть за дii або
+магльнгсть цього органу, що заподгяли збитки Фонду внаслгдок порушення законодав3?7. Члени органгв управлгння Фонду можуть укладати договори страхування цивг.
зь
вгцювгдальностг щодо вгдшкодування шкоди,заподгяноiними Фонду.

4. ДЖЕРЕЛА АКТИВIВ (ДОХОДIВ), ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ I 3BITHOCTI
ФОНДУ

:

4.1. Фонд мае право власностг та ixшi речовг права на кошти, цгннг папери, земельнг
д. яяхи, iнше рухоме та нерухоме майно, а також нематергальнг активи. Активи Фонду
чожхть формуватися учасниками (засновниками) та/або гншими благодгйниками.
4.2. Джерелами активгв (доходгв) можуть бути:
4.2.1. благодгйнг пожертви, наданг фгзичними та юридичними особами в грошовгй та
напральнгй формг;
4.2.2. благодгйнг гранти;
4.2.3. надходження та цгльове фгнансування окремих спгльних з Фондом благодгйних
програм вiд мгжнародних та вгтчизняних благодгйних органгзацгй;
4.2.4. надходження вiд проведення благодгйних кампангй по збору благодгйних пожертв,благодгйних масових заходгв;
4.2.5. надходження вiд публгчних зборгв добровгльних благодгйник пожертв - цгльовоi
лопомоги у формг коштгв або майна серед невизначеного кола oci6, зокрема з використаннвов засобгв електронного зв'язку або телекомунгкацгi, для досягнення цглей, визначених
цпц статутом та законодавством;
4.2.6. гншг джерела,не забороненг чинним законодавством.
4.3. Використання активгв (доходгв) та правочини Фонду не повиннг суперечити актам законодавства та цглям благодгйноiдгяльностг.
4.4. Майна та кошти Фонду використовуються для виконання статутних завдань Фодд i не можуть бути предметом застави.
4.5. Фонд мае право здгйснювати господарську дгяльнгсть без мети отримання
приоутку,що сприяе досягненню його статутних цглей.
4.6. Фонд користуеться самостгйнгстю у питаннях прийняття господарських piшгнь,визначеннг умов оплати працг працгвникгв апарату,використання власних фгнансовгх та матергальних ресурсгв вгдповгдно до вимог законодавства.
4.7. Розмгр адмгнгстративних витрат Фонду не може перевищувати 20 вгдсоткгв дохо.згв Фонду у поточному роцг.
4.8. Активи Фонду не пгдлягають розподглу мгж його учасниками (засновниками) ,
посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будьякого окремого учасника Фондг, його посадовоi oci6 (кргм оплати iх працг
та вгдрахувань на соцгальнг заходи), з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.
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4.9. Фонд складае та подав фгнансову, статистичну та гншу обов'язкову звгтнгсть у
порядку,встановленому законодавством.
4.10. Iнформацгя про структуру та розмгр доходгв i витрат Фонду, а також умови використання його активгв для благодгйног дгяльностг нее конфгденцгйною iнформацiею або
вовiерцгйною таемницею.
5. УМОВ!! ВСТУЛУ В УЧАСНИКИ ФОНДУ
ТА ВИБУТТЯ З НЬОГО
5.1. Учасниками Фонду можуть бути дгездатнг фгзичнг та юридичнг особи, якiпгдтримують uiлiблагодiйноiдгяльностг Фонду.
5.2. Органи державное влади, органи мгсцевого самоврядування, а також iишiюридичнг особи публгчного права не можуть бути засновниками та учасниками Фонду.
5.3. Прийом до складу учасникгв Фонду юридичних та фгзичних oci6 здгйснюеться
Головою Фонду.
5.4. Пгдставою для вступу в учасники Фонду для фгзичних oci6 е письмова заява кандидата,для юридичних oci6 — ргшення вгдповгдного кергвного органу юридичног особи.
5.5. Учасник Фонду мае право припинити свою участь у Фондг. Пгдставою для припинення участг у Фондг для фгзичних oci6 е письмова заява учасника,для юридичних oci6

— ргшення вгдповгдного xepisxoro органу юридичног особи, якi подаються або надсилаються поштовим вгдправленням Головг Фонду.
5.6. Голова Фонду повинен розглянути заяву про вступ нового учасника або про вибутгя учасника не пгзнгше,нгж протягом 2-ох тижнгв з дня ii отримання Головою Фонду.
6. ПРАВА I ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКI
В ФОНДУ
6.1. Учасники Фонду мають всг права, передбаченг Конституцгею Украени, гншими
нормативно-правовими актами та цим Статутом.
6.2. Учасники Фонду мають право:
6.2.1. брати участь у заходах, що органгзовуе Фонд;

6.2.2. обирати та бути обраним до складу виконавчого та контролюючого opraнia Фонду;
6.2.3. вносити пропозицгiщодо полгпшення дгяльностг Фонду та його органгв;
6.2.4. звертатися до органгв Фонду з пропозицгями, скаргами та заявами з питань, що
стосуються його дгяльностг i одержувати гнформацгю про дгяльнгсть Фонду в установленому Статутом порядку;
6.2.5. вгльно вийти зг складу учасникгв Фонду шляхом подання заяви (ргшення вгдповгдного кергвного органу для юридичних oci6) до Голови Фонду.
6.3. Учасники Фонду зобов'язанг:
6.3.1. дотримуватись положень цього статуту та ргшення органгв управлгння Фонду;
6.3.2. виконувати ргшення кергвних органгв Фонду;
6.3.3. сприяти досягненню цглей Фонду.
6.3.4. брати участь у роботг Фонду.
6.5. У разг порушення членами Фонду вимог статуту, а також за дге,якiсуперечать целям Фонду,вгн ноже бути виключений з Фонду за ргшенням Правлгння.
СТЬ ФОНДУ
7. МI
ЖНАРОДНТ ЗВ'ЯЗКИ ТА ДI
ЯЛЬНI
7.1. Фонд у вгдповгдностг з своеми статутними цглями, мае право на здгйснення мгжнародних зв'язкгв та дгяльностг у порядку, передбаченому цим статутом та чинним законодавством Украгнй.
7.2. Мгжнародна дгяльнгсть фонду здгйснюеться шляхом участг у мгжнародних проектах, спгвпрацг з мгжнародними та закордонними благодгйними органгзацгями, а також ix7

iвх формах, що не суперечать законодавству Украiни, нормам i принципам мгжнародного
права.
7.3. Фонд може пгдтримувати прямг мгжнароднг контакти та зв'язки, укладати вгдповгднг угоди,а також брати участь у здгйсненнг мгжнародник закодгв.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ 3MIH ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФОНДУ
8.1. Питання про внесення змгн до статуту Фонду належить до виключноiкомпетенцгi
Загальних зборгв учасникгв Фонду.
8.2. Рггпення про внесения змгн до Статуту Фонду, приймаються на Загальних зборах
учасникгв Фонду бгльшгстю не менш як у 3/4 голосгв вгд загальноiхглькостг голосгв присутнгх членгв Фонду.
8.3. Державна реестрацгя змгн до Статуту Фонду проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством цкраi
ни.
9. ПI
ДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ.
ПОРЯДОК РОЗПОДI
ЛУ АКТИВI
В
9.1. Припинення (реоргангзацгя або лгквгдацгя) Фонду вгдбуваеться у порядку, передбаченому чинним законодавством цкраi
ни.
. 9.2. Реоргангзацгя Фонду здгйснюеться за ргшенням Загальних зборгв учасникгв Фонду
9.3. При реоргангзацгiФонду його права i обов'язки перекодять до правонаступникгв.
Фонд не може бути реоргангзований в юридичну особу,метото дгяльностг якоiе одержання
прибутку.
9.4. Припинення Фонду здгйснюеться за ргшенням Загальних зборгв учасникгв Фонду
або за ргшенням суду у випадкак i в порядку, передбачених чинним законодавством.
9.5. Пгдставами для постановления судового ргшення щодо припинення Фонду за позовом державного реестратора спецгально уповноваженого органу з питань державноiреестрацгг або гншоiзагнтересованоiособи, зокрема е:
9.5.1. використання активгв (доходгв) Фонду з порушенням встановленик законодавством вимог до здгйснення благодгйноiдгяльностг,що тривае не менш як 12 мгсяцгв;
9.5.2. неможливгсть самостгйног реоргангзацгiабо лгквгдацгiФонду у випадках, визначеник законодавством або статутом Фонду.
9.6. Ргшення про лгквгдацгю чи реоргангзацгю Фонду приймаються на Загальних зборах учасникгв Фонду бгльшгстю не менш як у 3/4 голосгв.
9.7. У разг лгквгдацгiФонду його активи повиннг бути переданг однгй або кгльком неприбутковим органгзацгям вгдповгдного виду або зарахованг до доходу бюджету, якщо гнше не передбачено законом,що регулюе дгяльнгсть вгдповгдноiнеприбутковоiоргангзацгi.

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАСНОВНИКОМ:

/' г

(пгдпис)

(пргзвище та гнгцгали)

мгсто Днгпропетровськ

Мгсто Днгпропетровськ, Днгпропетровська область, цкрагна, двадцять шосте
лютого двг тисячг шгстнадцятого року.
Я, СУСЛОВ М.Е., приватний нотаргус Днгпропетровського мгського нотаргального
округу, засвгдчую СПРАВЖНI
СТЬ ПЩПИСУ Нудьги Максима Петровича, якай
зроблено у моей присутностг. Особу Нудьги Максима Петровича,який пгдписав документ,
встановлено,його дгездатнгсть перевгрено.
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