
 ФОНД УКРАЇНСЬКА СПІЛЬНОТА  

СТАТУТ 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

§1 

1. Фонд "УКРАЇНСЬКА СПІЛЬНОТА" (далі – «Фонд») був заснований 

Засновниками Максимом Жижко та Іваном Дутчаком (далі – «Засновники») 

шляхом складення нотаріального акту від 12 липня 2018 р., Запис у реєстрі за 

номером 2345/2018 оформленого нотаріусом Емілем Гужджем у Варшаві, у 

його канцелярії на вул. Сінній 83 оф. 102. 

2. Фонд діє на підставі положень польського законодавства та цього статуту. 

3. Фонд буде вести діяльність під назвою: ФОНД «УКРАЇНСЬКА СПІЛЬНОТА». 

Фонд може використовувати скорочену назву ФОНД „СПІЛЬНОТА.UA”. 

4. З метою співпраці з іноземними країнами Фонд може використовувати 

переклади назви Фонду на обрані іноземні мови. 

5. Фонд є аполітичним і не пов'язаним із жодним віросповіданням. 

6. Діяльність Фонду буде вестися на території Республіки Польща. Для належного 

досягнення соціальних та економічних цілей Фонд може вести діяльність поза 

межами Республіки Польща. 

7. Фонд може створювати відділи, офіси, філії та представництва у Польщі та за 

кордоном. 

8. Фонд може використовувати власний графічний логотип. 

 

§2 

Місцезнаходженням Фонду є місто Варшава.  

 

§3 

Фонд створюється на невизначений період часу. 

 

НАГЛЯД ЗА ФОНДОМ 

§4 

Нагляд за діяльністю Фонду здійснює Міністр закордонних справ та мер столичного 

міста Варшави. 

 



ЦІЛІ ФОНДУ 

§5 

1. Підтримка зближення націй, суспільств та держав регіону Східної Європи і 

України шляхом підтримки взаємних знань та інформації, а також усвідомлення 

почуття спільності культур та інтересів; 

2. Сприяння толерантності, дружбі та взаємоповазі між громадянами Польщі, 

Європейського Союзу та України; 

3. Розбудова відкритого суспільства шляхом поширення знань про країни та 

культури світу, зокрема, про Україну та українську культуру, промоція та 

підтримка міжкультурного та міжрелігійного діалогу та протидія упередженням 

і дискримінації; 

4. Створення позитивного іміджу громадян третіх країн, зокрема, громадян 

України, у приймаючих країнах Європейського Союзу через засоби масової 

інформації, інформаційні матеріали та публічні заходи; 

5. Поглиблення суспільної обізнаності шляхом створення платформи для обміну 

думками, формулювання спільних ідей і стандартів та їх промоції; 

6. Налагодження наукових, культурних, політичних та соціальних контактів між 

представниками різних країн, зокрема, Польщі та України; 

7. Сприяння громадянській освіті, підтримка самостійності громадян третіх країн, 

зокрема, громадян України; 

8. Протидія бідності та соціальній нерівності шляхом допомоги з метою розвитку 

та гуманітарної допомоги поза межами Польщі, зокрема, в Україні; 

9. Допомога жертвам катастроф, стихійних лих, збройних конфліктів та воєн у 

Польщі та за кордоном, зокрема, в Україні; 

10. Допомога, інтеграція та активізація іноземців, зокрема українців, у Польщі; 

11. Підтримка інтеграції людей з третіх країн, особливо з України, шляхом 

поширення знання польської мови, польської культури та народних традицій; 

12. Промоція та організація волонтерського руху, зокрема в контексті надання 

допомоги людям з інвалідністю або соціально незахищеним особам чи тим, хто 

опинився під загрозою соціальної ізоляції; 

13. Популяризація ідеї соціальної медіації; 

14. Заходи щодо захисту громадянських прав та свобод, рівних прав жінок та 

меншин, доступу громадян до інформації, правової допомоги та правосуддя, а 

також пропагування активної громадянської позиції та відповідальності;   



15. Пропагування використання сучасних технологій у громадському 

консультуванні в його широкому розумінні; 

16. Діяльність, що сприяє економічному розвитку, у тому числі розвитку 

підприємництва та інновацій; 

17. Активна співпраця у створенні сучасних форм господарської діяльності; 

18. Підтримка підприємництва та сприяння зайнятості та професійній активізації 

безробітних або осіб, що опинилися під загрозою втрати роботи, зокрема 

іноземців, включаючи українців, які проживають у Польщі або планують 

приїхати до Польщі; 

19. Надання правової інформації працівникам, особам, які мають намір розпочати 

чи ведуть господарську діяльність, зокрема, іноземцям, у тому числі українцям, 

які проживають у Польщі або планують там проживати; 

20. Створення для підприємців або осіб, які мають намір розпочати господарську 

діяльність, умов, які б полегшити початок чи продовження підприємницької 

діяльності, зокрема, іноземцям, у тому числі українцям, які проживають у 

Польщі або планують переїхати до Польщі; 

21. Преінкубація або інкубація бізнес-проектів; 

22. Формування та поширення етичних принципів у бізнесі, зокрема, норм 

належного ведення діяльності. 

 

СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ФОНДУ 

§6 

Фонд виконує статутні завдання шляхом: 

1. Організації культурних та освітніх проектів інтеграційного характеру за участю 

груп, зацікавлених у співробітництві для зближення націй, суспільств та країн 

регіону Східної Європи й України. 

2. Поширення знань про інші культури, звичаї та традиції. 

3. Ініціювання та розвитку економічного співробітництва між польськими та 

українськими бізнес-структурами, науковими інституціями, органами місцевого 

самоврядування. 

4. Проведення юридичних консультацій для польських громадян та громадян 

інших країн. 

5. Соціального, громадянського, інтеграційного та міжкультурного 

консультування. 



6. Спеціалізованої допомоги, в тому числі правової та психологічної. 

7. Профілактики конфліктів та допомоги у вирішенні конфліктних ситуацій, у 

тому числі проведення медіації. 

8. Реалізації тематичних програм у межах, визначених статутними цілями Фонду, 

на території всієї Польщі, та обслуговування баз даних, пов'язаних із цими 

програмами. 

9. Аналізу та синтезу даних, що отримуються в рамках програмних баз даних, та 

представлення цих загальнопольських результатів на зустрічах у Польщі та за 

кордоном, у межах, визначених статутними цілями Фонду. 

10. Розробки програм та стратегій розвитку на основі підготовлених аналізів та 

експертних оцінок у межах, визначених статутними цілями Фонду. 

11. Навчальної, видавничої, інформаційної, промоційної та рекламної діяльності у 

межах, визначених статутними цілями Фонду. 

12. Викладання польської мови та іноземних мов. 

13. Проведення інформаційних, соціальних та інших медіа-заходів в межах, 

визначених статутними цілями Фонду. 

14. Організації консультацій, тренінгів, конференцій та семінарів у межах, 

визначених статутними цілями Фонду. 

15. Культурної діяльності, у тому числі фестивалів, концертів, виставок та 

кінопоказів, а також підтримки діяльності культурних, культурно-освітніх та 

виховних закладів. 

16. Профілактики здоров'я, відпочинкових та оздоровчих турів, а також поширення 

та промоції спорту. 

17. Надання допомоги у створенні нових підприємств або проектів. 

18. Надання допомоги у отриманні польської візи, дозволу на роботу або інших 

документів, що легалізують перебування іноземців. 

19. Проведення тренінгів з саморозвитку та тренінгів на тему підприємництва у 

широкому розумінні. 

20. Інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на поширення знань про 

пропозиції та рішення у сфері ринку праці та підприємництва. 

21. Професійної активації, у тому числі професійного консалтингу та підвищення 

кваліфікації. 

22. Підтримки інших неурядових організацій, у тому числі надання приміщень та 

обладнання для приміщень. 



23. Організації громадського збору пожертв відповідно до чинного законодавства. 

24. Згуртування навколо ідеї Фонду людей в Польщі та за кордоном, в тому числі, 

людей зі значним професійним доробком. 

25. Співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування, 

неурядовими організаціями, а також фізичними особами, які працюють у сфері, 

що відповідає цілям Фонду. 

26. Організації консультативних груп і залучення працівників та експертів для 

виконання статутних завдань. 

27. Реалізації цілей Фонду шляхом проведення соціальних кампаній. 

28. Проведення грантових та стипендіальних програм, пов'язаних із цілями Фонду. 

29. Фонд досягає своїх статутних цілей також через членство в організаціях, що 

об’єднують польські та іноземні фонди, статутні цілі яких схожі або ідентичні з 

цілями Фонду. 

30. Співпраці з іншими установами, організаціями та окремими особами для 

досягнення спільних статутних цілей. Таке співробітництво може 

здійснюватися у формі організаційної підтримки, часткового або повного 

фінансування проекту або допомоги в отриманні необхідних коштів з інших 

джерел. 

 

ЕЛЕМЕНТИ МАЙНА, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ФОНДУ 

§7 

1. Для реалізації цілей, обраних Фондом, Засновники виділяють суму у розмірі 

2000 злотих (прописом: дві тисячі злотих). Майно Фонду включає: статутний 

капітал та інше майно, набуте Фондом у процесі його діяльності. 

2. Засновники виділяють із статутного капіталу 1000,00 злотих (одну тисячу 

злотих) для ведення господарської діяльності, визначеної у Статуті Фонду. 

3. Фонд отримує кошти для виконання своїх статутних завдань, зокрема, шляхом:  

а. ведення господарської діяльності, 

б. отримання позик, 

в. дарування, спадщини та заповіту, 

г. грантів, 

д. дотації та субвенції юридичних осіб, 

е. збору пожертв та проведення публічних заходів, 



ж. інших пожертвувань на користь Фонду, здійснених місцевими або 

іноземними фізичними особами, юридичними особами та організаційним 

структурами, які не є юридичними особами. 

4. Майном Фонду управляє Правління.  

 

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКУ ВЕДЕ ФОНД 

§8 

1. Фонд веде безкоштовну та оплачувану діяльність на користь суспільного блага. 

2. Доходи від оплачуваних видів діяльності на користь суспільного блага 

скеровуються виключно на суспільно-корисну діяльність. 

3. Для досягнення статутних цілей та реалізації завдань Фонд веде власну 

господарську діяльність. 

4. Фонд може здійснювати підприємницьку діяльність у Польщі та за кордоном 

відповідно до чинного законодавства. 

5. Господарська діяльність може здійснюватися через окремі господарські 

товариства, що діють, зокрема, у формі бізнес-інкубаторів. 

6. Фонд може володіти частками або акціями товариств. 

7. Видами діяльності Фонду, зокрема, для потреб підприємницьких інкубаторів, 

відповідно до Польської класифікації видів діяльності (PKD) є: 

PKD 13 - текстильне виробництво, 

PKD 14 - виробництво одягу, 

PKD 15 - виробництво шкіри, виробів із вичиненої шкіри, 

PKD 16 - виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів 

із соломки та рослинних матеріалів для плетіння, 

PKD 17 - виробництво паперу та паперових виробів, 

PKD 18 - поліграфічна діяльність і тиражування записаних носіїв інформації, 

PKD 26 - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, 

PKD 27 - виробництво електричного устаткування, 

PKD 28 - виробництво машин і устаткування, н.в.і.у., 

PKD 29 - виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, за 

винятком мотоциклів, 

PKD 30 - виробництво інших транспортних засобів, 

PKD 31.0 - виробництво меблів, 

PKD 32 - виробництво іншої продукції, 



PKD 33 – ремонт, обслуговування і монтаж машин і устаткування,  

PKD 39.00.Z - діяльність, пов’язана із рекультивацією, та інша сервісна діяльність 

щодо поводження з відходами, 

PKD 41 – будівельні роботи, пов’язані із будівництвом будівель,  

PKD 42 - будівельні роботи, пов’язані із будівництвом наземних та водних інженерних 

об’єктів,  

PKD 43 - спеціалізовані будівельні роботи, 

PKD 45 - оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами; ремонт 

автотранспортних засобів, 

PKD 46 - оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами, 

PKD 47 - роздрібна торгівля, крім роздрібної торгівлі автотранспортними засобами,  

PKD 49 - наземний і трубопровідний транспорт, 

PKD 50 - водний транспорт, 

PKD 51 - авіаційний транспорт, 

PKD 52 - складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту, 

PKD 53 - поштова та кур'єрська діяльність, 

PKD 55 - тимчасове розміщування, 

PKD 56 - сервісна діяльність у сфері харчування, 

PKD 58 - видавнича діяльність, 

PKD 59 - виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання 

звукозаписів і музичних записів, 

PKD 60 - трансляція програм з загальним доступом та за абонентську плату,  

PKD 61 - телекомунікації , 

PKD 70.22.Z - інше консультування з питань комерційної діяльності й керування,  

PKD 69.10.Z - діяльність у сфері права, 

PKD 78.10.Z - діяльність, пов’язана із пошуком місць роботи та працівників,  

PKD 69.20.Z - діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування, 

PKD 66.22.Z - діяльність страхових агентів і брокерів, 

PKD 82.30.Z - організування конгресів і торговельних виставок, 

PKD.73.20.Z - дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, 

PKD.85.60.Z - допоміжна діяльність у сфері освіти, 

PKD 64.92.Z  - інші види кредитування, 



PKD 64.99.Z - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного 

забезпечення), н.в.і.у., 

PKD 62.01.Z - діяльність, пов’язана із комп'ютерним програмуванням, 

PKD.63.11.Z - оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з 

ними діяльність, 

PKD 63.12.Z – діяльність веб-порталів, 

PKD 63.99.Z - надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у., 

PKD 64.91.Z - фінансовий лізинг, 

PKD 68.20.Z  - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 

майна, 

PKD 70.21.Z - діяльність у сфері зв'язків із громадськістю, 

PKD 74.30.Z - надання послуг перекладу, 

PKD 77.31.Z - надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування, 

PKD 77.32.Z - надання в оренду будівельних машин і устаткування, 

PKD 77.40.Z - лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, 

захищених авторськими правами, 

PKD 78.20.Z - діяльність агентств тимчасового працевлаштування, 

PKD 78.30.Z - інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами, 

PKD 82.20.Z - діяльність телефонних центрів, 

PKD 82.99.Z - надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у., 

PKD 85.59.A - навчання іноземним мовам,  

PKD 85.59.B - інші позашкільні види освіти, н.в.і.у., 

PKD 93.29.Z - організування інших видів відпочинку та розваг, 

PKD 94.11.Z - діяльність організацій підприємців і роботодавців, 

PKD 96.09.Z - надання інших послуг, н.в.і.у. 

8. Розширення видів господарської діяльності Фонду можливе на основі рішення 

Правління Фонду, схваленого Засновниками. 

 

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ 

§9 

1. Правління керує діяльністю Фонду та представляє його у зовнішніх відносинах 

у порядку, викладеному у цьому Статуті. 

2. До компетенції Правління, зокрема, належить: 

a) управління поточною діяльністю Фонду; 



б) досягнення статутних цілей, 

в) формування планів роботи та бюджету; 

г) управління майном Фонду; 

д) представлення Фонду у зовнішніх відносинах; 

е) працевлаштування працівників та встановлення розміру їх заробітної плати; 

є) подання Засновникам заяви про зміну статуту, 

ж) звернення до Засновників із заявою про ліквідацію Фонду, 

з) прийняття рішень у всіх інших питаннях, не віднесених до компетенції інших 

органів. 

3. До складу Правління Фонду може входити від однієї до п'яти осіб. 

4. Якщо Правління є одноосібним, вчиняти правочини та підписуватись від імені 

Фонду має право Голова Правління одноосібно. У випадку колегіального 

Правління, вчиняти правочини та підписуватись від імені Фонду має право 

Голова Правління самостійно або Член Правління, якій діє спільно з Головою. 

5. Члени Правління виконують свої обов’язки до моменту: відставки, смерті, 

відкликання Засновниками. Заява про відставку повинна бути подана у 

письмовій формі. 

6. Склад Правління призначається Засновниками безстроково або на визначений 

термін. 

7. Якщо у рішенні не вказано, на який термін був призначений член Правління, 

вважається, що його призначили безстроково. 

8. Члена Правління, призначеного на визначений термін або безстроково, можна 

звільнити, попередивши його про це за один місяць до звільнення. 

9. Засновники визначають заробітну плату для членів Правління. 

10. Дії, що виходять за межі звичайного управління, можуть бути вчинені 

Правлінням за попередньою згодою Фундаторів, висловленої в одноголосним 

рішенні. 

11. Згода може також бути висловлена шляхом надсилання кореспонденції, у тому 

числі електронної. 

12. До дій, що виходять за межі звичайного управління, належать, зокрема: 

а. купівля та продаж нерухомого майна, 

б. обтяження нерухомого майна сервітутом або іпотекою; 

в. надання повноважень на представництво Фонду (прокури); 

г. укладення зобов'язального договору вартістю понад 25 000 злотих, 



д. розпорядження майном вартістю понад 25 000 злотих, 

е. початок, призупинення та припинення ведення господарської діяльності, 

ж. прийняття рішення про ліквідацію. 

13. У випадку періодичних виплат вартість зобов'язання або розпорядження є 

сумою зобов'язань або виплат протягом одного року. 

14. У справах, що виникають між Фондом та членом Правління, Фонд представляє 

Голова. 

15. Голова Правління, у випадках передбачених законодавством, акцептує 

діяльність Правління. 

16. Засідання Правління проводяться у міру необхідності. 

17. Правління приймає рішення за допомогою резолюцій простою більшістю осіб, у 

присутності не менш як половини членів органу. У разі рівного розподілу 

голосів вирішальним є голос Голови Правління. 

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

§10 

1. Зміни до статуту Фонду приймаються Правлінням за попередньою згодою 

Засновників. 

2. Ліквідатори Фонду призначаються та звільняються Засновниками. 

 


