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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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