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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1.1 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ  "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД  "ЗЕЛЕНА КРАЇНА" є благодійною
організацією,  що  створюється  та  діє  на  засадах  добровільності,  законності,  спільності
інтересів і рівності прав її учасників, гласності та самоврядування.

1.1. DIE HILFSORGANISATION "WOHLTÄTIGKEITSFONDS "ZELENA KRAYINA" (deutsch
"GRÜNES LAND") ist eine gemeinnützige Organisation, die auf der Grundlage von Freiwilligkeit,
Rechtmäßigkeit,  gemeinsamen  Interessen  und  Gleichberechtigung  ihrer  Mitglieder,
Öffentlichkeitsarbeit und Selbstverwaltung gegründet und betrieben wird.

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЗЕЛЕНА КРАЇНА" створюється, як
Благодійний Фонд,  у  відповідності  до  ст.  13 ЗУ «Про благодійну діяльність  та  благодійні
організації» і надалі по тексту іменується Організація.

DIE  HILFSORGANISATION  "WOHLTÄTIGKEITSFONDS  "ZELENA  KRAYINA"  wird  als
gemeinnützige Stiftung im Sinne von dem Gesetz der Ukraine 13. "Über gemeinnützige Tätigkeiten
und gemeinnützige Organisationen" wird im Folgenden als Organisation bezeichnet.

1.2 У  своїй  діяльності  Організація  керується  Конституцією  України,  Законом  України  «Про
благодійну діяльність та благодійні організації», Цивільним кодексом України, міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншим
чинним законодавством України та цим Статутом.

1.2. Bei ihrer Tätigkeit orientiert sich die Organisation an der Verfassung der Ukraine, dem Gesetz
der  Ukraine  "Über  karitative  Tätigkeiten  und  karitative  Organisationen",  dem  Bürgerlichen
Gesetzbuch der Ukraine, den von der Werchowna Rada der Ukraine genehmigten internationalen
Verträgen  der  Ukraine,  anderen  geltenden  Rechtsvorschriften  der  Ukraine  und  dieses  Statut.

1.3 Організація набуває прав та обов’язків юридичної особи з моменту її державної реєстрації в
установленому  законодавством  порядку,  має  самостійний  баланс,  рахунки,  в  тому  числі
валютні, в установах банків, має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери,
земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, має круглу
печатку  та  штампи,  фірмовий  бланк,  власну  символіку,  зразки  яких  затверджуються
Загальними  зборами  учасників.  Символіка  Організації  реєструється  відповідно  до
законодавства України.

1.3. Die Organisation erwirbt die Rechte und Pflichten einer juristischen Person ab dem Zeitpunkt
ihrer  staatlichen  Registrierung  in  der  gesetzlich  vorgeschriebenen  Weise,  verfügt  über  eine
unabhängige  Bilanz,  Konten,  einschließlich  Devisen,  bei  Bankinstituten,  besitzt  Eigentums-  und
andere  Eigentumsrechte  an  Geldern,  Wertpapieren,  Grundstücken,  anderen  Immobilien  und
beweglichen Sachen sowie immateriellen Vermögenswerten ein Rundsiegel und Stempel, Briefkopf,
eigene Symbole,  deren  Muster  von der  Hauptversammlung genehmigt  werden.  Die  Symbole  der
Organisation sind in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung der Ukraine eingetragen.
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1.4 Для  виконання  статутних  завдань  Організація  співпрацює  з  органами  державної  влади,  з
фізичними та юридичними особами, іншими громадськими та благодійними організаціями.

1.4. Zur  Erfüllung  ihrer  satzungsmäßigen  Aufgaben  arbeitet  die  Organisation  mit  Behörden,
natürlichen  und  juristischen  Personen  sowie  anderen  öffentlichen  und  gemeinnützigen
Organisationen zusammen.

1.5 Діяльність Організації поширюється на всю територію України, а також на територію інших
країн  шляхом  створення  відокремлених  підрозділів  у  відповідності  до  українського
законодавства та міжнародних нормативно-правових актів.

1.5. Die Tätigkeit der Organisation erstreckt sich auf das gesamte Territorium der Ukraine sowie auf
das Territorium anderer Länder, indem sie gemäß der ukrainischen Gesetzgebung und internationalen
Vorschriften separate Einheiten bildet.

1.6 Повне найменування Організації українською мовою: 
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗЕЛЕНА КРАЇНА».

1.6. Vollständiger Name der Organisation in Ukrainisch:
BLAGODIYNA ORGANIZATIYA "BLAGODIYNYY FOND "ZELENA KRAYINA"
(Deutsch - DIE HILFSORGANISATION "WOHLTÄTIGKEITSFONDS "GRÜNES LAND")

1.7 Скорочене найменування Організації українською мовою: БО «БФ «ЗЕЛЕНА КРАЇНА».

1.7. Abgekürzter Name der Organisation in Ukrainisch: BO "BF ZELENA KRAYINA".

1.8 Повне найменування Організації англійською мовою:
CHARITABLE ORGANIZATION "CHARITY FOUND "GREEN COUNTRY".

1.8. Vollständiger Name der Organisation in Englisch:
CHARITABLE ORGANIZATION "CHARITY FOUND «GREEN COUNTRY".

1.9 Скорочене найменування Організації англійською мовою: CO "CF "GREEN COUNTRY".

1.9. Abgekürzter  Name  der  Organisation  in  Englisch: CO  "CF  "GREEN  COUNTRY".

1.10 Повне та скорочене найменування БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
"ЗЕЛЕНА КРАЇНА" є рівнозначними.

1.10. Die  vollständigen  und  abgekürzten  Namen  der  HILFSORGANISATION
"WOHLTÄTIGKEITSFONDS "ZELENA KRAYINA" sind gleichwertig.
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2 ПРЕДМЕТ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЇ

2. GEGENSTAND, ZIELE, AUFGABEN UND WICHTIGSTE FORMEN DER
GEMEINSAMEN TÄTIGKEIT DER ORGANISATION

2.1 Організація виступає за збереження природних основ життя і комплексну охорону природи і
ландшафту  на  національному  та  міжнародному  рівні.  Вона  сприяє  зусиллям  зі  сталого
розвитку нашої біосфери і відповідального використання природних ресурсів, зокрема:

2.1. Der Verein setzt sich auf nationaler und internationaler Ebene für den Erhalt der natürlichen
Lebensgrundlagen  und  den  umfassenden  Natur-  und  Landschaftsschutz  ein.  Sie  trägt  zur
nachhaltigen Entwicklung unserer Biosphäre und zum verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen
Ressourcen  bei,  insbesondere:

 захисту, підтримки і відтворення лісу і постійної охорони всіх функцій лісу;
 Schutz, Pflege und Reproduktion von Wäldern und dauerhafter Schutz aller Waldfunktionen;
 стійкого захисту лісових екосистем і ландшафту в якості середовища проживання для багатого

видами  тваринного  і  рослинного  світу,  ретельного  управління  лісами  з  урахуванням
екологічних проблем;

 nachhaltiger Schutz von Waldökosystemen und Landschaft als Lebensraum für die reiche Fauna und
Flora, sorgfältige Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung von Umweltbelangen;

 структури і розвитку лісів в здорові, стабільні, ефективні і багаті видами змішані насадження з
видами дерев, відповідними розташуванню, і взаємини між людьми і лісом і до природи.

 Waldstruktur  und  Entwicklung  zu  gesunden,  stabilen,  leistungsfähigen  und  artenreichen
Mischplantagen mit standortgerechten Baumarten und dem Verhältnis Mensch-Wald-Natur.

2.2 Метою  створення  і  діяльності  Організації  є  об'єднання  інтелектуального  потенціалу,
матеріальних і фінансових активів, організаційних можливостей учасників Організації в ім'я
захисту природи і що населяють її живих істот, для збереження і відновлення, забезпечення
екологічної безпеки, сталого (збалансованого) розвитку.

2.2. Der  Zweck der  Gründung und Tätigkeit  der  Organisation  besteht  darin,  geistiges  Potenzial,
materielle  und  finanzielle  Vermögenswerte,  organisatorische  Fähigkeiten  der  Mitglieder  der
Organisation  im  Namen  des  Naturschutzes  und  der  Lebewesen  zu  vereinen,  zu  erhalten  und
wiederherzustellen, die Umweltsicherheit zu gewährleisten, nachhaltige (ausgewogene) Entwicklung.

2.3 Головною  ціллю  Організації  є  надання  допомоги  для  сприяння  законним  інтересам
бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Статутом, а також розвиток і
підтримка  цих  сфер  у  суспільних  інтересах,  поліпшення  матеріального  та  соціального
становища набувачів  благодійної  допомоги;  здійснення благодійної  діяльності,  залучення і
надання благодійної допомоги в інтересах суспільства, держави та окремих осіб.

2.3. Der  Hauptzweck  der  Organisation  besteht  darin,  Unterstützung  bei  der  Förderung  der
berechtigten  Interessen  der  Begünstigten  in  den  in  dieser  Satzung  festgelegten  Bereichen  der
Nächstenliebe sowie die Entwicklung und Unterstützung dieser Bereiche im öffentlichen Interesse zu
leisten,  um  die  materielle  und  soziale  Situation  der  Begünstigten  zu  verbessern  der  karitativen
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Unterstützung; die Ausübung karitativer Aktivitäten, das Anwerben und Gewähren karitativer Hilfe
im Interesse der Gesellschaft, des Staates und des Einzelnen.

2.4 Організація вільна у виборі сфери своєї діяльності та здійснює діяльність у таких сферах:

2.4. Die Organisation kann den Umfang ihrer Aktivitäten frei wählen und ist in folgenden Bereichen
tätig:

1 освіта;
1) Bildung;

2 охорона здоров’я;
2) Gesundheitsversorgung;

3 екологія, охорона довкілля та захист тварин;
3) Ökologie, Umweltschutz und Tierschutz;

4 запобігання  природним і  техногенним катастрофам та  ліквідація  їх  наслідків,  допомога
постраждалим  внаслідок  катастроф,  збройних  конфліктів  і  нещасних  випадків,  а  також
біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
4) Verhütung  von  Naturkatastrophen  und  vom  Menschen  verursachten  Katastrophen  und
Beseitigung ihrer Folgen, Hilfeleistung für Opfer von Katastrophen, bewaffneten Konflikten und
Unfällen sowie für Flüchtlinge und Personen in schwierigen Lebensumständen;

5 опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
5) Vormundschaft und Sorgerecht, Rechtsvertretung und Rechtsbeistand;

6 соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги й подолання бідності;
6) sozialer Schutz, soziale Sicherheit, soziale Dienste und Armutsbekämpfung;

7 культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
7) Kultur und Kunst, Schutz des kulturellen Erbes;

8 наука й наукові дослідження;
8) Wissenschaft und Forschung;

9 спорт і фізична культура;
9) Sport und Körperkultur;

10 права людини і громадянина та основоположні свободи;
10) Menschen- und Bürgerrechte und Grundfreiheiten;

11 розвиток територіальних громад;
11) Entwicklung territorialer Gemeinschaften;

12 розвиток міжнародної співпраці України;
12) Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit der Ukraine;

13 стимулювання економічного росту й розвитку економіки України та її окремих регіонів та
підвищення конкурентоспроможності України;
13) Förderung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung der Wirtschaft der Ukraine und
ihrer einzelnen Regionen und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Ukraine;

14 сприяння  здійсненню  державних,  регіональних,  місцевих  та  міжнародних  програм,
спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
14) Unterstützung  bei  der  Umsetzung  staatlicher,  regionaler,  lokaler  und  internationaler
Programme zur Verbesserung der sozioökonomischen Situation in der Ukraine;

15 сприяння  обороноздатності  та  мобілізаційній  готовності  країни,  захисту  населення  у
надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
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15) Förderung der Verteidigungsfähigkeit und Mobilisierungsbereitschaft des Landes, Schutz der
Bevölkerung in Friedens- und Kriegsrechtsnotfällen.

2.5 Організація  поширює  свою  діяльність  не  тільки  на  учасників  Організації,  а  й  на  членів
громади.

2.5. Die  Organisation  dehnt  ihre  Aktivitäten  nicht  nur  auf  die  Mitglieder  der  Organisation  aus,
sondern auch auf die Mitglieder der Gemeinschaft.

2.6 Благодійна діяльність Організації може мати такі завдання, напрямки та програми:

2.6. Gemeinnützige Aktivitäten der Organisation können die folgenden Aufgaben, Richtungen und
Programme haben:

 здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб, надання
благодійної допомоги;

 Ausübung karitativer  Aktivitäten im Interesse  der Gesellschaft  und bestimmter  Personengruppen,
Bereitstellung karitativer Hilfeleistungen;

 надання волонтерської допомоги, а саме робіт та послуг, що безоплатно виконуються з метою
підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, інших вразливих верств
населення;

 Bereitstellung von freiwilliger Hilfeleistung, nämlich unentgeltliche Arbeit und Dienstleistungen zur
Unterstützung  von  Armen,  Arbeitslosen,  kinderreichen  Familien,  Obdachlosen  und  anderen
schutzbedürftigen Gruppen;

 отримання  гуманітарної  допомоги  від  приватних  осіб,  організацій,  державних  інституцій
іноземних  держав,  міжнародних  та  іноземних  благодійних  фондів  інших  юридичних  та
фізичних осіб для виконання статутних мети (цілі) та завдань; 

 humanitäre  Hilfe  von  Einzelpersonen,  Organisationen,  staatlichen  Einrichtungen  des  Auslands,
internationalen  und  ausländischen  gemeinnützigen  Stiftungen  anderer  juristischer  Personen  und
Einzelpersonen zur Erfüllung ihrer satzungsmäßigen Ziele (Zielsetzungen) und Aufgaben zu erhalten;

 ввезення з закордону в Україну гуманітарної допомоги, відповідно до чинного законодавства;
 Einfuhr humanitärer Hilfe aus dem Ausland in die Ukraine gemäß der geltenden Gesetzgebung;
 сприяння  здійсненню  громадського  контролю  за  дотриманням  законів,  спрямованих  на

охорону навколишнього природного середовища, соціального захисту з використанням при
цьому таких форм контролю, які не суперечать чинному законодавству;

 Förderung der öffentlichen Kontrolle über die Einhaltung von Gesetzen zum Schutz der Umwelt und
des Sozialschutzes durch Anwendung solcher Kontrollformen, die der geltenden Gesetzgebung nicht
widersprechen;

 інформування громадськість про важливість лісу і догляді за землею для загального блага, а
також роз'яснення відповідальність за збереження природних основ життя;

 Aufklärung der Öffentlichkeit über die Bedeutung von Wald und Bodenpflege für das Gemeinwohl
sowie Aufklärung über die Verantwortung für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen;

 сприяння відповідальному підходу до природи, просуваючи екологічні освітні пропозиції та
підтримка  дослідження  в  галузі  лісового  господарства  і  деревообробної  промисловості,
догляду за землею і охорони природи;
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 Förderung  eines  verantwortungsvollen  Umgangs  mit  der  Natur,  Förderung  von  Vorschlägen  zur
Umweltbildung  und  Unterstützung  der  Forschung  in  Forst-  und  Holzwirtschaft,  Landpflege  und
Naturschutz;

 формування екологічного світогляду,  пропаганда знань про стан природного і  культурного
середовища, досвіді і принципах діяльності щодо запобігання екологічних криз локального і
глобального масштабу;

 Bildung  einer  ökologischen  Weltanschauung,  Förderung  des  Wissens  über  den  Zustand  der
natürlichen  und  kulturellen  Umwelt,  Erfahrungen  und  Handlungsprinzipien  zur  Prävention  von
ökologischen Krisen lokalen und globalen Maßstabes;

 розвиток  екологічної  гласності,  забезпечення  людей  інформацією  про  стан  природного
середовища і здоров'я населення;

 Entwicklung einer  ökologischen Öffentlichkeitsarbeit,  die  den  Menschen Informationen über  den
Zustand der Umwelt und die öffentliche Gesundheit bietet;

 сприяння  запобіганню  діяльності,  що  загрожує  екологічній  безпеці,  здоров'ю  людей,
збереженню  біологічного  різноманіття  і  умов  для  сталого  (збалансованого)  розвитку
суспільства;

 Förderung der Prävention von Aktivitäten, die die Umweltsicherheit, die menschliche Gesundheit,
die Erhaltung der biologischen Vielfalt  und die Bedingungen für eine nachhaltige (ausgewogene)
Entwicklung der Gesellschaft bedrohen;

 надання всебічного сприяння громадянам та  їх  об'єднанням, а  також державі,  в діяльності
щодо збереження та відновлення природної спадщини, оздоровленню довкілля, забезпечення
екологічної безпеки та сталого (збалансованого) розвитку;

 umfassende Unterstützung der  Bürger  und ihrer  Verbände  sowie  des  Staates  bei  Aktivitäten  zur
Erhaltung  und  Wiederherstellung  des  Naturerbes,  zur  Verbesserung  der  Umwelt,  zur
Umweltsicherheit und zur nachhaltigen (ausgewogenen) Entwicklung;

 організація громадського екологічного контролю, експертизи та екологічного моніторингу за
станом  навколишнього  середовища,  природних  цінностей  та  об'єктів,  а  також  здоров'я
людини;

 Organisation der öffentlichen ökologischen Kontrolle, Untersuchung und ökologischen Überwachung
des Zustands der Umwelt, der natürlichen Werte und Objekte sowie der menschlichen Gesundheit;

 організація  громадського  екологічного  контролю  за  дотриманням  законодавства  в  галузі
природокористування, забезпечення екологічної безпеки та охорони природи;

 Organisation  einer  öffentlichen  Umweltkontrolle  über  die  Einhaltung  der  Rechtsvorschriften  im
Bereich Umweltgestaltung, Umweltsicherheit und Naturschutz;

 сприяння вдосконаленню чинного природоохоронного законодавства та надання всебічного
сприяння державним органам в боротьбі з його порушеннями;

 Unterstützung  bei  der  Verbesserung  der  geltenden  Umweltgesetzgebung  und  umfassende
Unterstützung der Regierungsbehörden bei der Bekämpfung ihrer Verstöße;

 впровадження  енерго-  та  ресурсозберігаючих  і  екологічних  технологій  та  техніки  в  усіх
галузях господарської діяльності;

 Einführung energie- und ressourcensparender sowie ökologischer Technologien und Geräte in allen
Wirtschaftszweigen;

 сприяння  забезпеченню  охорони,  відновлення  і  раціонального  використання  природного
середовища і природних ресурсів;

 Unterstützung  bei  der  Gewährleistung  des  Schutzes,  der  Wiederherstellung  und  der  rationellen
Nutzung der natürlichen Umwelt und der natürlichen Ressourcen;
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 всебічне сприяння і надання благодійної та іншої допомоги жертвам природних і техногенних
катастроф та порушень екологічної рівноваги;

 umfassende  Hilfe  und  Bereitstellung  von  karitativer  und  anderer  Hilfe  für  Opfer  von
Naturkatastrophen  und  vom  Menschen  verursachten  Katastrophen  und  ökologischen
Ungleichgewichten;

 надавати всебічну допомогу організаціям, об'єднанням, а також окремим громадянам і членам
їх  сімей,  які  опинилися  в  критичній  ситуації,  або  потерпілим  у  зв'язку  із  здійсненням
діяльності з охорони навколишнього середовища і природної спадщини;

 Organisationen,  Verbänden  sowie  einzelnen  Bürgern  und ihren  Familienangehörigen,  die  sich  in
einer kritischen Situation befinden oder Opfer im Zusammenhang mit der Umsetzung von Aktivitäten
zum Schutz der Umwelt und des Naturerbes sind, umfassende Hilfestellung zu gewähren;

 сприяння поліпшенню екологічної ситуації в Україні, формуванню нового природоохоронного
світогляду, забезпеченню екологічних прав громадян;

 Förderung  der  Verbesserung  der  ökologischen  Situation  in  der  Ukraine,  Bildung  einer  neuen
ökologischen Weltanschauung, Gewährleistung der Umweltrechte der Bürger;

 сприяння в охороні природно-заповідного фонду України, інших природоохоронних територій
та об'єктів, розширення їх мережі;

 Unterstützung beim Schutz des Naturreservatsfonds der Ukraine, anderer Schutzgebiete und Objekte,
Erweiterung ihres Netzes;

 сприяння  налагодженню  зв'язків  між  екологами  науковцями  і  практиками-управлінцями
України та інших держав з метою обміну досвідом у сфері державного управління;

 Förderung  der  Herstellung  von  Verbindungen  zwischen  Umweltwissenschaftlern  und
Praktikern/Managern der Ukraine und anderer Länder, um Erfahrungen im Bereich der öffentlichen
Verwaltung auszutauschen;

 сприяння   стратегічному  розвитку  екологічної  галузі,  природоохоронної  справи  та
природокористування в Україні;

 Förderung  der  strategischen  Entwicklung  des  Umweltsektors,  des  Umweltschutzes  und  des
Naturmanagements in der Ukraine;

 сприяння в охороні природно-заповідного фонду України, інших природоохоронних територій
та об'єктів, розширення їх мережі;

 Unterstützung beim Schutz des Naturreservatsfonds der Ukraine, anderer Naturschutzgebiete und -
objekte, Erweiterung ihres Netzes;

 сприяння в охороні лісових насаджень;
 Unterstützung beim Schutz von Forstplantagen;
 надання допомоги у відновленні лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із

швидкоростучих порід;
 Unterstützung bei der Wiederaufforstung, Steigerung ihrer Produktivität, Anlegung von Plantagen

aus schnell wachsenden Arten;
 сприяння в створенні та впровадженні нових природозберігаючих технологій в галузі лісового

господарства;
 Unterstützung  bei  der  Entwicklung  und  Einführung  neuer  Umwelttechnologien  im  Bereich  der

Forstwirtschaft;
 підтримка збереження захисних властивостей лісів;
 Unterstützung der Erhaltung der Schutzeigenschaften von Wäldern;
 сприяння в охороні лісів від незаконних порубів та пошкоджень;
 Unterstützung beim Schutz der Wälder vor illegalem Holzeinschlag und Schäden;
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 сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
 Förderung der Entwicklung von Naturschutzgebieten und des Umweltschutzes;
 розробка  та  проведення  тренінгів,  семінарів,  виставок,  конференцій,  благодійних  акцій,

освітніх, етнографічних та культурних заходів, як на території України, так і за кордоном, у
сферах діяльності визначених цим Статутом;

 Entwicklung  und  Durchführung  von  Schulungen,  Seminaren,  Ausstellungen,  Konferenzen,
Wohltätigkeitsaktionen,  Bildungs-,  ethnographischen  und  kulturellen  Veranstaltungen  sowohl  auf
dem  Territorium  der  Ukraine  als  auch  im  Ausland  in  den  durch  diese  Satzung  festgelegten
Tätigkeitsbereichen;

 інші напрямки і програми не заборонені законодавством України.
 andere Bereiche und Programme sind durch die Gesetzgebung der Ukraine nicht verboten.

2.7 Здійснення  Організацією  благодійної  діяльності  у  вигляді  надання  конкретних  послуг
(виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається
після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.

2.7. Die Ausübung einer gemeinnützigen Tätigkeit durch die Organisation in Form der Erbringung
konkreter  Dienstleistungen  (Arbeiten),  die  der  obligatorischen  Zertifizierung  oder  Lizenzierung
unterliegen, ist nach einer solchen Zertifizierung oder Lizenzierung in der durch die ukrainischen
Gesetzgebung festgelegten Reihenfolge zulässig.

2.8 Організація переслідує виключно благодійні та інформаційно-правові цілі.

2.8. Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige und informative sowie rechtliche Ziele.

2.9 Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники (засновники) та члени органів
управління Організації.

2.9. Begünstigte gemeinnütziger Programme dürfen nicht Teilnehmer (Gründer) und Mitglieder der
Leitungsgremien der Organisation sein.

2.10 При здійсненні своєї  діяльності  Організація приймає благодійні  програми,  що становлять
комплекс  благодійних  заходів,  спрямованих  на  вирішення  завдань,  що  відповідають
статутним  цілям  Організації.  За  умови  реалізації  Організацією  довгострокових  програм
використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.

2.10. Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit nimmt die Organisation Wohltätigkeitsprogramme an, die
eine  Reihe  von  Wohltätigkeitsaktivitäten  zur  Lösung  von  Aufgaben  darstellen,  die  den
satzungsmäßigen  Zielen  der  Organisation  entsprechen.  Sofern  die  Organisation  langfristige
Programme  durchführt,  werden  die  Mittel  gemäß  den  in  diesen  Programmen  festgelegten
Bedingungen verwendet.
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3 УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ
ОРГАНІЗАЦІЇ

3. GRÜNDUNG, TÄTIGKEIT UND VOLLMACHT DER FÜHRUNGSORGANE DER
ORGANISATION

3.1 Органами управління Організації є: Загальні збори учасників, Голови Організації, Заступник
Голови Організації, Наглядова рада.

3.1. Die  Organe  der  Organisation  sind:  die  Mitgliederversammlung,  der  Vorsitzende  der
Organisation, der stellvertretende Vorsitzende der Organisation, der Aufsichtsrat.

3.1.1 Після  проведення  державної  реєстрації  поняття  «засновник»  є  тотожним  поняттю
«учасник».

3.1.1. Nach der staatlichen Registrierung ist  der Begriff  „Gründer“ identisch mit  dem Begriff
„Teilnehmer“.

 
3.2 Загальні збори учасників Організації.

3.2. Mitgliederversammlung des Vereins.

3.2.1 Загальні збори учасників Організації є вищим органом управління Організації.

3.2.1. Die Mitgliederversammlung des Vereins ist das höchste Organ des Vereins.

3.2.2 Загальні  збори  учасників  скликаються  на  вимогу  Голови  Організації,  не  рідше
одного разу  на 2 (два)  роки.  Позачергові  Загальні  збори учасників,  у  разі  необхідності,
скликаються на вимогу Голови Організації, або не менш ніж 10% учасників Організації. 

3.2.2. Die Mitgliederversammlung wird auf Antrag des Vorsitzenden der Organisation mindestens
alle  2  (zwei)  Jahre  einberufen.  Außerordentliche  Hauptversammlung  der  Teilnehmer,  falls
erforderlich, wird auf Antrag des Vorsitzenden der Organisation oder von nicht weniger als 10 %
der  Teilnehmer  der  Organisation  einberufen.

3.2.3 Загальні  збори  учасників  є  правомочними,  якщо на  них  присутні  більше  ніж  половина
загальної кількості учасників Організації. 

3.2.3. Die Mitgliederversammlung ist gültig, wenn sie von mehr als der Hälfte der Gesamtzahl der
Mitglieder des Vereins besucht wird.

3.2.4 Рішення  Загальними  зборами  учасників  приймаються  простою  більшістю  голосів,  за
винятком питань про внесення змін до статуту Організації, відчуження майна Організації
на  суму,  що  становить  п'ятдесят  і  більше  відсотків  майна  Організації,  ліквідації  та
реорганізації Організації, коли за таке рішення повинні проголосувати не менше, ніж 3/4
(три чверті) учасників Організації. Загальні збори учасників можуть приймати рішення з
будь-яких питань діяльності Організації.
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3.2.4. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, mit
Ausnahme von Änderungen der Satzung der Organisation, Veräußerung von Vermögenswerten
der  Organisation  in  Höhe  von  fünfzig  Prozent  oder  mehr  des  Vermögens  der  Organisation,
Liquidation  und  Reorganisation  der  Organisation  als  3/4  (drei  Viertel)  der  Mitglieder  der
Organisation.  Die  Mitgliederversammlung  kann  über  alle  Angelegenheiten  der  Organisation
Beschlüsse fassen.

3.2.5 Повноваження Загальних зборів учасників:

3.2.5. Befugnisse der Hauptversammlung der Teilnehmer:

 затвердження Статуту Організації та внесення змін до нього;
 Der Bestätigung des Statutes der Organisation und ihrer Änderungen;
 обрання та звільнення Голови та Заступника Голови Організації;
 Wahl und Abberufung des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden der Organisation;
 обрання та відкликання Голови та учасників Наглядової ради;
 Wahl und Abberufung des Vorsitzenden und der Mitglieder des Aufsichtsrats;
 прийняття рішень про вступ нових учасників до Організації та про вихід або виключення з

неї;
 Beschlussfassung über den Beitritt neuer Mitglieder zur Organisation sowie über den Austritt oder

Ausschluss aus ihr;
 визначення організаційної структури Організації;
 Festlegung der Organisationsstruktur der Organisation;
 визначення основних напрямів діяльності Організації;
 Festlegung der Hauptrichtungen der Tätigkeit der Organisation;
 затвердження благодійних програм;
 Genehmigung von Wohltätigkeitsprogrammen;
 затвердження звітів Голови Організації; 
 Genehmigung der Berichte des Vorsitzenden der Organisation;
 заслуховування звітів і висновків Наглядової ради Організації; 
 Anhörung von Berichten und Schlussfolgerungen des Aufsichtsrats der Organisation;
 прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Організації;
 Beschlussfassung über die Reorganisation und Liquidation der Organisation;
 прийняття  рішень  про  створення,  реорганізацію,  ліквідацію  відокремлених  підрозділів

Організації, затвердження їх положень, призначення та звільнення їх керівників;
 Beschlussfassung  über  die  Gründung,  Reorganisation,  Auflösung  einzelner  Abteilungen  der

Organisation, Genehmigung ihrer Bestimmungen, Ernennung und Entlassung ihrer Leiter;
 реалізація права власності на майно та кошти Організації, відчуження майна Організації на

суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Організації;
 Verwertung des Eigentumsrechts an Eigentum und Mitteln der Organisation, Veräußerung des

Eigentums  der  Organisation  in  Höhe  von  fünfzig  und  mehr  Prozent  des  Eigentums  der
Organisation;

 приймають рішення про створення та ліквідацію юридичних осіб (товариств, підприємств),
затверджують їх статути;

 Entscheidungen über die Gründung und Liquidation von juristischen Personen (Gesellschaften,
Unternehmen) treffen, deren Statuten genehmigen;
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 призначення ліквідаційної комісії у випадку ліквідації Організації.
 Ernennung der Liquidationskommission im Falle der Liquidation der Organisation.

3.2.6 Загальні  збори  учасників  мають  право  прийняти  рішення  про  передачу  частини  своїх
повноважень іншому органу або посадовій особі Організації.

3.2.6. Die  Mitgliederversammlung  hat  das  Recht,  über  die  Übertragung  eines  Teils  ihrer
Befugnisse auf ein anderes Organ oder einen anderen Beamten der Organisation zu entscheiden.

3.2.7 За рішенням Загальних зборів учасників в Організації можуть створюватися інші органи
для здійснення статутної діяльності. 

3.2.7. Auf  Beschluss  der Mitgliederversammlung der  Organisation können andere  Organe zur
Ausübung satzungsmäßiger Tätigkeiten eingesetzt werden.

3.3 Якщо Організація має одного учасника, рішення, які повинні прийматися Загальними зборами
учасників  Організації,  приймаються  цим  учасником  одноосібно  і  оформлюються  ним
письмово у формі рішення.

3.3. Hat  die  Organisation  ein  Mitglied,  so  werden  die  von  der  Mitgliederversammlung  der
Organisation zu fassenden Beschlüsse von diesem allein und schriftlich gefasst.

3.4 Голова Організації.

3.4. Vorsitzender der Organisation.

3.4.1 Голова Організації є вищою посадовою особою Організації. Голова Організація може бути
обраний не зі складу учасників Організації.

3.4.1. Der  Vorsitzende  der  Organisation  ist  ein  leitender  Beamter  der  Organisation.  Der
Vorsitzende der Organisation kann nicht aus den Reihen der Mitglieder der Organisation gewählt
werden.

3.4.2 Голова Організація обирається Загальними зборами учасників терміном на 5 (п'ять) років.

3.4.2. Der Vorsitzende der Organisation wird von der Mitgliederversammlung für eine Amtszeit
von 5 (fünf) Jahren gewählt.

3.4.3 Голова  Організація  підзвітний Загальним зборам учасників,  несе  відповідальність  перед
ними за реалізацію цілей та завдань Організації.

3.4.3. Der  Vorsitzende  der  Organisation  ist  gegenüber  der  Mitgliederversammlung
rechenschaftspflichtig und für die Umsetzung der Ziele der Organisation verantwortlich.

3.4.4 Повноваження Голови Організації:
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3.4.4. Die Vollmacht des Vorsitzenden der Organisation:

 представлення Організації у відносинах з юридичними та фізичними особами;
 Vertretung der Organisation gegenüber juristischen Personen und natürlichen Personen;
 здійснення загального керівництва діяльністю Організацією;
 Durchführung der allgemeinen Verwaltung der Aktivitäten der Organisation;
 підписання фінансово-господарських документів;
 Unterzeichnung von Finanz- und Wirtschaftsdokumenten;
 має право першого підпису банківських та інших фінансово-розрахункових документів;
 hat das Recht, Bank- und andere Finanz- und Abrechnungsdokumente zuerst zu unterzeichnen;
 укладання  договорів  та  інших  угод  з  юридичними  та  фізичними  особами  від  імені

Організації;
 Abschluss  von  Vereinbarungen  und  anderen  Vereinbarungen  mit  juristischen  Personen  und

natürlichen Personen im Namen der Organisation;
 відкриття та/або закриття рахунків в установах банків;
 Eröffnung und / oder Schließung von Konten bei Bankinstituten;
 видання наказів та розпоряджень в межах своїх повноважень;
 Anordnungen und Weisungen im Rahmen seiner Befugnisse erlassen;
 здійснення оперативно-господарського управління майном та коштами Організації в межах

рішень прийнятих на Загальних зборах учасників Організації;
 Umsetzung der operativen und wirtschaftlichen Verwaltung des Eigentums und der Mittel  der

Organisation im Rahmen der Beschlüsse der Generalversammlung der Organisation;
 прийняття на роботу та звільнення з неї штатних працівників Організації;
 Einstellung und Entlassung von Vollzeitmitarbeitern der Organisation;
 визначення, у порядку передбаченому чинним законодавством, умов оплати праці осіб, що

перебувають із Організацією у трудових відносинах;
 Festlegung der Arbeitsbedingungen der Personen, die mit der Organisation in Arbeitsbeziehungen

stehen, in der von der geltenden Gesetzgebung vorgesehenen Reihenfolge;
 визначення  порядку  здійснення  благодійної  діяльності,  встановлення  персональних

стипендій та інших постійних благодійних виплат;
 Festlegung des Verfahrens zur Durchführung karitativer Aktivitäten, Einrichtung von persönlichen

Stipendien und anderen dauerhaften karitativen Zahlungen;
 затверджує довгострокові програми та проекти діяльності Організації, резолюції, звернення

та інші документи;
 genehmigt  langfristige  Programme  und  Projekte  der  Organisation,  Resolutionen,  Appelle  und

andere Dokumente;
 виконання  інших  функцій,  крім  тих,  що  віднесені  до  повноважень  Загальних  зборів

учасників Організації.
 Wahrnehmung  anderer  Funktionen,  mit  Ausnahme  derjenigen,  die  den  Befugnissen  der

Generalversammlung der Organisation zugewiesen sind.

3.5 Заступник Голови Організації (далі – Заступник).

3.5. Stellvertretender  Vorsitzender  der  Organisation  (im  Folgenden  -  der  Stellvertreter).
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3.5.1 Для  ефективної  діяльності  Організації  Загальні  збори  учасників  можуть  обирати
Заступника  Голови  Організації  (яких  може  бути  декілька)  терміном  на  5  (п’ять)  років.
Заступник  може  здійснювати  всі  функції  Голови  Організації,  в  тому  числі  з  правом
першого підпису, про що обов’язково зазначається в письмовому наказі та/або довіреності
Голови Організації. 

3.5.1. Für  den  effektiven  Betrieb  der  Organisation  kann  die  Mitgliederversammlung  einen
stellvertretenden  Vorsitzenden  der  Organisation  (von  denen  mehrere  sein  können)  für  eine
Amtszeit von 5 (fünf) Jahren wählen. Der Stellvertreter kann alle Funktionen des Vorsitzenden der
Organisation  wahrnehmen,  einschließlich  des  Rechts  der  ersten  Unterschrift,  die  in  einem
schriftlichen Auftrag und /  oder einer Vollmacht des Vorsitzenden der Organisation festgelegt
werden müssen.

3.5.2 Заступник  є  підзвітним  та  підконтрольним  Загальним  зборам  учасників  та  Голові
Організації.  За рішенням Загальних зборів учасників до компетенції  Заступника можуть
бути  передані  інші  повноваження,  за  винятком  тих,  що  відносяться  до  компетенції
Загальних зборів учасників.

3.5.2. Der Stellvertreter ist rechenschaftspflichtig und wird von der Mitgliederversammlung und
dem Vorsitzenden  der  Organisation  kontrolliert.  Durch  Beschluss  der  Mitgliederversammlung
können dem Stellvertreter andere Befugnisse übertragen werden, mit Ausnahme der Befugnisse
der Mitgliederversammlung.

3.6 Наглядова рада.

3.6. Aufsichtsrat.

3.6.1 Наглядова рада Організації створюється з метою здійснення контролю за виконання рішень
Загальних  зборів  учасників,  дотриманням  статутних  положень  посадовими  особами
Організації, та її структурних підрозділів, за використанням майна та коштів Організації.

3.6.1. Der Aufsichtsrat der Organisation wird eingerichtet, um die Durchführung der Beschlüsse
der  Mitgliederversammlung,  die  Einhaltung  der  gesetzlichen  Bestimmungen  der  Organe  der
Organisation  und  ihrer  Struktureinheiten,  die  Verwendung  von  Vermögen  und  Mitteln  der
Organisation zu überwachen.

3.6.2 Наглядова рада Організації обирається Загальними зборами учасників терміном на 5 (п'ять)
років. Керує роботою Наглядової ради її Голова. Якщо кількість учасників Організації не
більше десяти, Наглядова рада може не створюватися. У разі відсутності Наглядової ради її
повноваження здійснюються Загальними зборами учасників.

3.6.2. Der Aufsichtsrat der Organisation wird von der Hauptversammlung für die Dauer von 5
(fünf)  Jahren  gewählt.  Die  Arbeit  des  Aufsichtsrats  wird  von  seinem  Vorsitzenden  geleitet.
Beträgt  die  Zahl  der  Mitglieder  des  Vereins  nicht  mehr  als  zehn,  darf  der  Aufsichtsrat  nicht
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gebildet  werden.  In  Abwesenheit  des  Aufsichtsrats  werden  seine  Befugnisse  von  der
Hauptversammlung ausgeübt.

3.6.3 Наглядова  рада  Організації  звітує  про  результати  своєї  діяльності  перед  Загальними
зборами учасників.

3.6.3. Der Aufsichtsrat  der  Organisation berichtet  der Hauptversammlung über die Ergebnisse
seiner Tätigkeit.

3.6.4 Члени Наглядової ради Організації мають право перевіряти всі фінансово - господарські
документу Організації.

3.6.4. Die Mitglieder des Aufsichtsrats der Organisation haben das Recht, alle finanziellen und
wirtschaftlichen Unterlagen der Organisation einzusehen.

3.6.5 Наглядова рада має право вимагати позачергове скликання Загальних зборів учасників у
разі  виявлення зловживань  зі  сторони  службових  або  посадових  осіб  Організації,  що
утворюють загрозу інтересам Організації.

3.6.5. Der  Aufsichtsrat  hat  das  Recht,  bei  Missbrauch  durch  Beamte  oder  Organe  der
Organisation, die die Interessen der Organisation gefährden, eine außerordentliche Einberufung
der Hauptversammlung zu verlangen.

3.6.6 Членами  наглядової  ради  Організації  не  можуть  бути  члени  виконавчого  органу
Організації.

3.6.6. Mitglieder des Aufsichtsrats der Organisation dürfen nicht Mitglieder des Exekutivorgans
der Organisation sein.

4 УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В УЧАСНИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ З
НЕЇ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4. BEDINGUNGEN UND AUFNAHME- UND AUSNAHMEVERFAHREN DER
MITGLIEDER DER ORGANISATION. RECHTE UND PFLICHTEN DER

MITGLIEDER DER ORGANISATION.

4.1 Участь  у діяльності  Організації  є  добровільною і  безкорисливою.  У діяльності  Організації
приймають участь юридичні і фізичні особи незалежно від громадянства та місцезнаходження.
Учасниками  Організації  можуть  бути  дієздатні  фізичні  особи,  які  досягли  18  років,  або
юридичні особи приватного права, які підтримують цілі та завдання Організації. 

4.1. Die  Teilnahme  an  den  Aktivitäten  der  Organisation  ist  freiwillig  und  selbstlos.  An  den
Aktivitäten  der  Organisation  nehmen  juristische  und  natürliche  Personen  unabhängig  von
Staatsangehörigkeit und Standort teil. Teilnehmer der Organisation können geschäftsfähige natürliche
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Personen sein, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, oder juristische Personen des Privatrechts, die
die Ziele und Ziele der Organisation unterstützen.

4.2 Прийом в учасники Організації  здійснюють Загальні  збори учасників на підставі  особистої
письмової заяви від фізичної особи та письмової заяви і витягу з рішення вищого статутного
органу про подання заяви про вступ до Організації від юридичної особи. 

4.2. Die Aufnahme in den Verein erfolgt durch die Mitgliederversammlung auf der Grundlage eines
persönlichen  schriftlichen  Antrags  einer  Einzelperson  und  eines  schriftlichen  Antrags  und  eines
Auszuges aus dem Beschluss der höheren Satzung, einen Antrag auf Aufnahme in den Verein vom
juristische Person.

4.3 Учасник Організації може вийти із Організації в будь-який момент, подавши відповідну заяву.
Участь  у  Організації  припиняється  з  моменту  прийняття  рішення  Загальними  зборами
учасників Організації.

4.3. Ein  Mitglied  der  Organisation  kann  jederzeit  durch  Einreichung  eines  Antrags  aus  der
Organisation  austreten.  Die  Teilnahme  an  der  Organisation  endet  mit  dem  Zeitpunkt  der
Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung der Organisation.

4.4 Учасник Організації,  фізична особа,  подає заяву про вихід зі  складу учасників Організації
особисто, або може надіслати поштою заяву, що засвідчена нотаріусом.

4.4. Ein Mitglied der Organisation, eine natürliche Person, stellt persönlich einen Antrag auf Austritt
aus  der  Mitgliedschaft  oder  kann  per  Post  eine  notariell  beglaubigte  Erklärung  senden.

4.4.1 Учасник Організації, юридична особа, припиняє свою участь в Організації шляхом подачі
заяви та витягу з рішення вищого статутного органу учасника Організації про вихід про
вихід зі складу учасників Організації. 

4.4.1. Ein Mitglied der Organisation, eine juristische Person, beendet seine Mitgliedschaft in der
Organisation  durch  Einreichung  eines  Antrags  und  eines  Auszuges  aus  dem  Beschluss  des
höchsten satzungsmäßigen Organs eines Mitglieds der Organisation, aus der Mitgliedschaft der
Organisation auszuscheiden.

4.5 Участь у Організації автоматично припиняється в разі:

4.5. Die Teilnahme an der Organisation wird automatisch beendet, wenn:
 

4.5.1 визнання фізичної особи недієздатною або обмежено дієздатною;
4.5.1. Anerkennung einer Person als unfähig oder teilweise unfähig;

4.5.2 смерті або оголошенням фізичної особи померлою;
4.5.2. Tod oder die Erklärung einer natürlichen Person für tot;

4.5.3 припинення юридичної особи учасника Організації.
4.5.3. Beendigung der juristischen Person des Mitglieds der Organisation.
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4.6 Загальні збори учасників мають право виключити учасника Організації  зі  складу учасників
Організації у випадках:
4.6. Die Mitgliederversammlung hat das Recht, ein Mitglied der Organisation in folgenden Fällen
von der Mitgliedschaft der Organisation auszuschließen:

4.6.1 визнання фізичної особи недієздатною або обмежено дієздатною;
4.6.1. Anerkennung einer Person als unfähig oder teilweise unfähig;

4.6.2 смерті або оголошенням фізичної особи померлою;
4.6.2. Tod oder die Erklärung einer natürlichen Person für tot;

4.6.3 припинення юридичної особи учасника Організації;
4.6.3. Beendigung der juristischen Person, die Mitglied der Organisation ist;

4.6.4 якщо  діяльність  учасника  Організації  суперечить  меті  Організації,  перешкоджає  її
досягненню;
4.6.4. wenn  die  Tätigkeit  eines  Mitglieds  der  Organisation  dem  Zweck  der  Organisation
widerspricht, deren Verwirklichung behindert;

4.6.5 систематичного порушення ним вимог цього Статуту;
4.6.5. systematischer Verstoß gegen die Anforderungen dieses Statuts;

4.6.6 одноразового  вчинення  таким  учасником  дій  або  бездіяльності,  які  дискредитують
Організацію, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу;

4.6.6. einmalige Handlungen eines solchen Teilnehmers oder Untätigkeit, die die Organisation in
Misskredit  bringen,  ihre  Autorität,  ihren  geschäftlichen  Ruf  untergraben  oder  eine  solche
Bedrohung darstellen;

4.6.7 систематичного  невиконання  рішень  керівних  органів  Організації  або  відмови  від  їх
виконання. 

4.6.7. systematische Nichtbefolgung der Beschlüsse der  Leitungsorgane der Organisation oder
Weigerung, diese zu befolgen.

4.7 Учасники Організації мають право: 

4.7. Mitglieder der Organisation haben das Recht:

 брати участь в усіх заходах, що організовує Організація;
 an allen von der Organisation organisierten Aktivitäten teilnehmen;
 обирати і бути обраними до статутних органів Організації;
 die satzungsmäßigen Organe der Organisation wählen und gewählt werden;
 вносити пропозиції в усі органи Організації з питань, пов'язаних з її діяльністю;
 allen  Organen  der  Organisation  Vorschläge  zu  Fragen  im  Zusammenhang  mit  ihrer  Tätigkeit

unterbreiten;
 брати участь у формуванні органів Організації і бути обраним до їх складу;
 an der Bildung der Organe der Organisation teilnehmen und in deren Mitglieder gewählt werden;
 брати участь у роботі виборчих органів Організації;
 an der Arbeit der Wahlgremien der Organisation teilnehmen;
 звертатися з питаннями, заявами і пропозиціями до будь якого органу Організації.
 Fragen, Anträge und Vorschläge an jedes Organ der Organisation richten.
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4.8 Учасники Організації зобов'язані:

4.8. Die Mitglieder der Organisation sind verpflichtet:

 приймати активну участь у втіленні в життя цілей і завдань Організації, у виконанні рішень,
прийнятих її керівними органами;

 sich aktiv an der Umsetzung der Ziele und Zielsetzungen der Organisation sowie an der Umsetzung
der Beschlüsse ihrer Leitungsorgane beteiligen;

 дотримуватись Статуту Організації;
 sich an das Statut der Organisation halten;
 дотримуватися вимог внутрішньої документації Організації;
 die Anforderungen der internen Dokumentation der Organisation erfüllen;
 дотримуватися норм моралі та професійної етики і прийнятих на себе зобов'язань; 
 die Normen der Moral und der Berufsethik und -verpflichtungen einhalten;
 популяризувати ідеї та цілі Організації, і сприяти посиленню її престижу;
 die Ideen und Ziele der Organisation zu fördern und ihr Ansehen zu stärken;
 утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам Організації.
 Unterlassen von Handlungen, die den legitimen Interessen der Organisation schaden könnten.

5 ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ), ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ТА ЗВІТНОСТІ

5. VERMÖGENSQUELLEN (EINKOMMEN), KONTROLLVERFAHRUNG UND
RECHNUNGSLEGUNG.

5.1 Організація  користується  самостійністю  у  питаннях  прийняття  господарських  рішень,
визначення  умов  оплати  праці  працівників  апарату  Організації,  використання  власних
фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства. 

5.1. Die Organisation genießt Unabhängigkeit bei Geschäftsentscheidungen, bei der Festlegung der
Vergütungsbedingungen für die Mitarbeiter der Organisation und bei der Verwendung ihrer eigenen
finanziellen und materiellen Ressourcen im Einklang mit dem Gesetz.

5.2 Організація, в установленому чинним законодавством порядку, для здійснення передбачених
Статутом  завдань,  виступає  співзасновником  юридичних  осіб,  створює  організації,  фонди,
інші юридичні особи (товариства, підприємства), у тому числі й спільні.

5.2. Die Organisation fungiert in der von der geltenden Gesetzgebung festgelegten Reihenfolge zur
Erfüllung der  in  der  Charta  vorgesehenen Aufgaben als  Mitbegründer  der  juristischen Personen,
gründet  die  Organisationen,  Fonds,  andere  juristische  Personen  (Gesellschaften,  Unternehmen),
einschließlich der gemeinsamen.

5.3 Кошти та майно Організації складають:

5.3. Monetäre Mittel und Eigentum der Organisation sind:
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 внески засновників (засновника) та інших благодійників;
 Beiträge von Gründern (Gründern) und anderen Philanthropen;
 за рахунок членських внесків та добровільних пожертвувань фізичних і  юридичних осіб, у

тому числі іноземних; гуманітарної допомоги;
 aufgrund  von Mitgliedsbeiträgen  und  freiwilligen  Spenden  natürlicher  und juristischer  Personen,

auch ausländischer; humanitäre Hilfe;
 благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані

фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
 gemeinnützige Zuwendungen und Spenden mit gezieltem Charakter (gemeinnützige Zuwendungen)

von natürlichen und juristischen Personen in Form von Geld- und Sachleistungen;
 надходження  від  проведення  благодійних  кампаній  по  збору  благодійних  пожертвувань,

благодійних  масових  заходів,  благодійних  лотерей  та  благодійних  аукціонів  по  реалізації
майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;

 Einnahmen aus karitativen Aktionen zum Sammeln von Spenden, karitativen Massenveranstaltungen,
karitativen Lotterien und karitativen Auktionen für den Verkauf von Eigentum und Spenden von
Philanthropen;

 пасивні доходи;
 passives Einkommen;
 за  рахунок  інших доходів  дозволених чинним законодавством України  для  неприбуткових

організацій, що не ведуть до втрати ознаки неприбутковості.
 auf Kosten anderer Einkünfte, die nach der geltenden Gesetzgebung der Ukraine für gemeinnützige

Organisationen zugelassen sind und nicht zum Verlust des Zeichens der Gemeinnützigkeit führen.

5.4 Власність  Організації  використовується  виключно  на  цілі  і  завдання,  передбачені  цим
Статутом.  Доходи  або  майно  Організації  не  підлягають  розподілу  між  засновниками  або
членами.  Розмір  витрат  на  утримання  Організації  не  може  перевищувати  20% від  доходу
Організації в поточному році.

5.4. Die  Eigentum der  Organisation  wird  ausschließlich  für  die  in  dieser  Satzung  vorgesehenen
Zwecke und Aufgaben verwendet. Die Einkünfte oder die Eigentum der Organisation werden nicht
an die Gründer oder Mitglieder verteilt. Die Höhe der Ausgaben für den Unterhalt der Organisation
darf 20 % der Einnahmen der Organisation im laufenden Jahr nicht übersteigen.

5.5 Організація веде оперативний та бухгалтерській облік, статистичну звітність.

5.5. Die Organisation unterhält operative und buchhalterische, statistische Berichterstattung.

5.6 Організація вносить в державний бюджет України відрахування по державному соціальному
страхуванню своїх працівників і відрахування на їх пенсійне забезпечення згідно з діючим
законодавством.

5.6. Die  Organisation  leistet  Beiträge  zum  Staatshaushalt  der  Ukraine  für  die  staatliche
Sozialversicherung ihrer Mitarbeiter und Beiträge zu deren Renten gemäß geltendem Recht.
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5.7 Організація зобов'язана періодично, але не рідше одного разу на рік, оприлюднювати повні
звіти  про джерела  залучення  коштів  (майна)  для  здійснення  благодійної  діяльності  та  про
напрями їх використання, а також надавати такі звіти будь-якому благодійнику Організації за
його запитом.

5.7. Die Organisation ist verpflichtet, in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal im Jahr,
vollständige Berichte über die Quellen der Mittel (Eigentum) für gemeinnützige Aktivitäten und die
Verwendungsrichtungen zu veröffentlichen und diese Berichte jedem Philanthropen der Organisation
auf dessen Verlangen zur Verfügung zu stellen.

Оприлюднення може виконуватися наступними засобами:

Die Offenlegung kann auf folgende Weise erfolgen:

 надання окремого звіту у паперовому або електронному вигляді;
 Bereitstellung eines gesonderten Berichts in Papierform oder in elektronischer Form;
 розміщення звіту на веб-сайті Організації в мережі Інтернет або засобах масової інформації;
 Veröffentlichung des Berichts auf der Website der Organisation im Internet oder in den Medien;
 іншими засобами.
 auf andere Weise.

5.8 Організація подає звіти про залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та
про напрями їх використання у строки та у порядку, встановлені законодавством для подання
податкової звітності. 

5.8. Die Organisation erstattet  Berichte über die Mittelbeschaffung (Eigentum) für gemeinnützige
Tätigkeiten und über deren Verwendung innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist und Weise
für die Abgabe von Steuererklärungen.

5.9 Доходи  (прибутки),  майно  та  інші  активи  Організації  використовуються  виключно  для
фінансування  видатків  на  утримання Організації,  реалізації  цілей  (мети),  завдань напрямів
діяльності визначених статутом Організації.

5.9. Einnahmen  (Gewinne),  Vermögen  und  sonstige  Vermögenswerte  der  Organisation  werden
ausschließlich zur Finanzierung von Ausgaben für den Erhalt der Organisation, die Verwirklichung
von Zielen, Aufgaben der in der Satzung der Organisation festgelegten Tätigkeiten verwendet.

5.10 Доходи (прибутки) Організації  або їх частини, заборонено розподіляти між засновниками
(учасниками  у  розумінні  Цивільного  кодексу  України),  членами  та  працівниками  (крім
оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) Організації, членами органів
управління та іншими пов’язаними з ними особами.

5.10. Die Einnahmen (Gewinne) der Organisation oder ihrer Teile  dürfen nicht  an die Gründer
(Teilnehmer im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine), Mitglieder und Mitarbeiter (mit
Ausnahme ihrer  Arbeit,  einmaliger Sozialbeitrag) der Organisation,  Mitglieder von Organe und
andere nahestehende Personen.
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6 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
6. INTERNATIONALE AKTIVITÄTEN DER ORGANISATION

6.1 Організація  має право отримувати пожертвування від фізичних і юридичних осіб іноземних
держав.

6.1. Die Organisation hat das Recht, Spenden von natürlichen und juristischen Personen aus dem Ausland 
entgegenzunehmen.

6.2 При здійсненні зовнішніх зв'язків Організація користується повним обсягом прав та обов'язків
юридичної особи.

6.2. Bei der Durchführung der Außenbeziehungen genießt die Organisation die vollen Rechte und
Pflichten einer juristischen Person.

6.3 Організація має право:

6.3. Die Organisation hat das Recht:

 бути учасником зарубіжних та міжнародних об'єднань та їх структур, брати участь у заходах,
що проводяться ними;

 Mitglied in ausländischen und internationalen Verbänden und deren Strukturen zu sein, an von diesen
veranstalteten Veranstaltungen teilzunehmen;

 організовувати обмін делегаціями, благодійні акції за участю іноземних партнерів, відряджати
своїх представників для участі у відповідних заходах за межі України;

 den Austausch von Delegationen und Wohltätigkeitsveranstaltungen unter Beteiligung ausländischer
Partner organisieren, ihre Vertreter zur Teilnahme an einschlägigen Veranstaltungen außerhalb der
Ukraine entsenden;

 претендувати на державне фінансування із залучених фінансових можливостей міжнародних і
національних неурядових благодійних фондів;

 staatliche Förderung aus den angelockten finanziellen Möglichkeiten internationaler und nationaler
nichtstaatlicher gemeinnütziger Stiftungen beantragen;

 підтримувати зв'язки з посольствами та представництвами України за кордоном, зарубіжними
посольствами та представництвами в Україні з питань, які стосуються здійснення статутних
завдань Організації. 

 Beziehungen  zu  den  Botschaften  und  Vertretungen  der  Ukraine  im  Ausland,  ausländischen
Botschaften und Vertretungen in der Ukraine zu Fragen im Zusammenhang mit der Erfüllung der
satzungsmäßigen Aufgaben der Organisation aufrechtzuerhalten.
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7 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
7. VERFAHREN ZUR ÄNDERUNG DES STATUTES DER ORGANISATION

7.1 Внесення змін до Статуту Організації  може бути проведено за  рішенням Загальних зборів
учасників  Організації,  коли  за  таке  рішення  проголосує  не  менше,  ніж  3/4  (три  чверті)
учасників Організації. 

7.1. Änderungen der Satzung der Organisation können durch Beschluss der Generalversammlung der
Organisation  vorgenommen  werden,  wenn  mindestens  3/4  (drei  Viertel)  der  Mitglieder  der
Organisation  für  einen  solchen  Beschluss  stimmen.

7.2 Про зміни,  що сталися  у  статутних документах,  Організації  повідомляє  відповідний орган
державної реєстрації, у відповідності до чинного законодавства України.

7.2. Die zuständige staatliche Registrierungsstelle benachrichtigt die Organisation über Änderungen
der gesetzlichen Dokumente gemäß der geltenden Gesetzgebung der Ukraine.

8 ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ (ЛІКВІДАЦІЇ) ОРГАНІЗАЦІЇ
8. VERFAHREN DER BETRIEBSAUFGABE (LIQUIDATION) DER ORGANISATION

8.1 Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації
(саморозпуску, примусового розпуску по рішенню суду).

8.1. Die  Beendigung  der  Tätigkeit  (die  Betriebsaufgabe)  der  Organisation  kann  durch  ihre
Reorganisation  oder  Liquidation  (Selbstauflösung,  Zwangsauflösung  durch  Gerichtsbeschluss)
erfolgen.

8.2 Діяльність  Організації  припиняється  за  рішенням  Загальних  зборів  учасників  Організації,
якщо за таке рішення проголосувало не менш як 3/4 учасників Організації. Усі кошти та майно
Організації,  які  залишились  після  припинення  її  діяльності  та  виконання  її  боргових
зобов'язань, повинні бути розподілені згідно чинного законодавства.

8.2. Die  Tätigkeit  der  Organisation  wird  durch  Beschluss  der  Mitgliederversammlung  der
Organisation beendet, wenn mindestens 3/4 der Mitglieder der Organisation für diese Entscheidung
gestimmt  haben.  Alle  Gelder  und Vermögenswerte  der  Organisation,  die  nach  Beendigung ihrer
Tätigkeit  und  Erfüllung  ihrer  Verbindlichkeiten  verbleiben,  werden  gemäß  den  geltenden
Rechtsvorschriften verteilt.

8.3 Ліквідація Організації проводиться, призначеною Загальними зборами учасників Організації,
ліквідаційною комісією, а у випадку припинення діяльності Організації за рішенням суду -
ліквідаційною  комісією,  призначеною  цим  органом.  Ліквідаційна  комісія  в  обов'язковому
порядку  і  в  письмовому  вигляді  повідомляє  в  установи  банків,  де  відкрито  рахунки,  про
ліквідацію Організації.  При  ліквідації,  в  обов'язковому  порядку,  здійснюються  платежі  до
бюджету і  проводяться розрахунки з банком. Ліквідаційна комісія розробляє ліквідаційний
баланс і представляє його на затвердження Загальних зборів учасників Організації.
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8.3. Die  Liquidation  der  Organisation  erfolgt  durch  die  von  der  Generalversammlung  der
Organisation  eingesetzte  Liquidationskommission  und  im  Falle  der  Auflösung  der  Organisation
durch  Gerichtsbeschluss -  durch die  von diesem Organ eingesetzte  Liquidationskommission.  Die
Liquidationskommission teilt den Instituten der Banken, bei denen die Konten eröffnet wurden, die
Liquidation  der  Organisation  zwingend  und  schriftlich  mit.  Im  Falle  einer  Liquidation  sind
Zahlungen an den Haushalt obligatorisch und es werden Abrechnungen mit der Bank vorgenommen.
Die Liquidationskommission erstellt die Liquidationsbilanz und legt sie der Generalversammlung der
Organisation zur Genehmigung vor.

8.4 Ліквідаційна  комісія  несе  майнову  відповідальність  за  збитки,  завдані  нею  Організації,  її
учасникам, а також третім особам згідно до чинного законодавства України.

8.4. Die  Liquidationskommission haftet  für  Schäden,  die sie  der Organisation,  ihren Mitgliedern
sowie  Dritten  gemäß  der  geltenden  Gesetzgebung  der  Ukraine  zufügt.

8.5 Ліквідація  Організації  реєструється  у  порядку  встановленому  чинним  законодавством
України.

8.5. Die Liquidation der Organisation wird in  der durch die geltende Gesetzgebung der Ukraine
festgelegten Reihenfolge registriert.

8.6 Правонаступниками Організації у разі її реорганізації має бути одна чи кілька неприбуткових
благодійних організацій.

8.6. Die  Nachfolger  der  Organisation  im  Falle  ihrer  Reorganisation  sollten  eine  oder  mehrere
gemeinnützige gemeinnützige Organisationen sein.

8.7 При  припиненні  Організації  (у  результаті  її  ліквідації,  злиття,  поділу,  приєднання  або
перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям
відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

8.7. Bei  Auflösung  der  Organisation  (infolge  ihrer  Liquidation,  Fusion,  Spaltung,  Beitritt  oder
Umwandlung)  muss  ihr  Vermögen  auf  eine  oder  mehrere  gemeinnützige  Organisationen  der
entsprechenden Art übertragen oder dem Haushalt gutgeschrieben werden.

8.8 У випадках, визначених законами України, та за умови відсутності неприбуткових організації
відповідного  виду,  активи  Організації,  що  ліквідується,  спрямовуються  до  Державного
бюджету України. 

8.8. In  den  durch  die  Gesetze  der  Ukraine  bestimmten  Fällen  und  in  Ermangelung  von
gemeinnützigen  Organisationen  der  entsprechenden  Art  wird  das  Vermögen  der  liquidierten
Organisation dem Staatshaushalt der Ukraine zugeführt.

8.9 По  всім  іншим  питанням,  які  не  обговорені  у  цьому  Статуті  діє  Закон  України  "Про
благодійну діяльність та благодійні організації".
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8.9. Das Gesetz der Ukraine „Über karitative Tätigkeiten und karitative Organisationen“ gilt für alle
anderen Angelegenheiten, die nicht in diesem Statut behandelt werden.

9 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

9.1 Питання діяльності Організації, які не врегульовані даним Статутом, вирішуються відповідно
до вимог чинного законодавства України.

9.1. Fragen der Tätigkeit der Organisation, die nicht durch dieses Statut geregelt sind, werden in
Übereinstimmung  mit  den  Anforderungen  der  geltenden  Gesetzgebung  der  Ukraine  gelöst.

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:
UNTERSCHRIFTEN DER GRÜNDER:

Гнєдаш Вадим Миколайович _________________________________________________________

Gnedash Wadym Mykolayovych _________________________________________

Компанія ТОРГ Експресс Сервісес ТОВ _______________________________________________

TORG Express Services Ltd. ___________________________________________
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