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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ АЛЬПІНІЗМУ І 
СКЕЛЕЛАЗІННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі — Федерація) — є 
добровільним об'єднанням громадян, яке сприяє розвитку альпінізму і 
скелелазіння, а також таких видів альпінізму, як льодолазіння, скайрайнінг, скі-
альпінізм та інші в Харківській області. 

1.2 Діяльність Федерації регламентується Конституцією України, 
Законами України "Про фізичну культуру і спорт", "Про громадські об'єднання", 
"Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", цим 
Статутом та поширюється на територію Харківської  області. 

1.3 Федерація утворена та зареєстрована в порядку, визначеному 
законами України „Про громадські об'єднання" та „Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". 

1.4 Організаційно-правова форма Федерації - громадська організація. 
1.5 Повна назва - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ 

АЛЬПІНІЗМУ І СКЕЛЕЛАЗІННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».   
1.6 Скорочена назва - ГО ФАСХО. 
1.7 Федерація має статус юридичної особи, має рахунки в установах 

банків та самостійний баланс.  
1.8 Юрисдикція і повноваження Федерації з питань, що входять до її 

компетенції, розповсюджуються на всю територію Харківської  області. 
1.9 Діяльність Федерації не направлена на отримання прибутку та 

незалежна від політики.  
1.10 Рішення Федерації з даних видів спорту в межах її компетенції є 

обов'язковим для членів Федерації. 
1.11 Федерація має бланки, штамп і печатку зі своїм найменуванням, 

зразки яких затверджені Президією Федерації.  
 
2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ 

 
2.1. Основною метою (цілями) діяльності Федерації є сприяння розвитку 

альпінізму та скелелазіння в Харківській області, підвищенню ролі фізичної 
культури та спорту для всебічного і гармонійного розвитку особи, зміцнення 
здоров'я, формування здорового способу життя. 

2.2  Основними напрямами діяльності Федерації є: 
- сприяння удосконаленню системи підготовки 

висококваліфікованих спортсменів, тренерів, суддів - своїх членів; 
- сприяння розвитку альпінізму у прикладних напрямках: промисловості, 

будівництві, військовій справі, рятувальних роботах, тощо; 
- розвиток і зміцнення зв'язків з міжнародними та 

національними федераціями, міжнародними та національними спортивними, 
молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями, сприяння 
активній діяльності своїх представників у цих організаціях і об'єднаннях; 

- захист законних інтересів своїх членів-спортсменів, тренерів та інших 
спеціалістів, турбота про ветеранів спорту; 
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- пропаганда і популяризація фізичної культури та спорту 
серед населення, сприяння розвитку альпінізму, скелелазіння, льодолазіння, 
скайрайнінгу, скі-альпінізму, туризму (екстремального, пішого, водного, вело- та 
зеленого туризму), інших гірсько-прикладних видів спорту і подорожей; 

- сприяння залученню молоді та дітей до природоохоронної роботи; 
- розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази Федерації; 
- сприяння навчанню членів Федерації навикам та прийомам 

грамотного та безпечного подолання гірського рельєфу, методиці виживання в 
різних географічних та кліматичних умовах, наданню першої медичної допомоги;  

- проведення культурно-масових заходів, фотовиставок та конкурсів; 
- організація та проведення самостійно і спільно з іншими 

організаціями спортивних заходів, змагань, зборів, експедицій, альпініад, походів 
та екскурсій;  

- задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів в різних 
державних і суспільних органах  (організаціях, установах), а також при роботі з 
різними юридичними та фізичними особами; 

- підтримка малозабезпечених, соціально незахищених верств 
населення; 

- сприяння розвитку туристичного та спортивно-оздоровчого руху в 
Харківській області; 

- розповсюдження в різних формах інформації про свою діяльність, 
пропаганда своїх цілей і завдань (телебачення, кіно, радіо, друковані видання, 
всесвітня мережа інтернету та інші); 

- розгляд проектів, що відповідають цілям і завданням Федерації, 
дослідження засобів для їх реалізації із залученням засобів державних, 
суспільних та інших організацій в т.ч. міжнародних; 

- організація та проведення науково-практичних семінарів, 
конференцій, симпозіумів і таке інше; 

- делегування своїх членів для участі в роботі семінарів, конференцій і 
ін.,  що представляють інтерес для Федерації; 

- накопичення та обробка інформації, яка сприяє здійсненню діяльності 
Федерації; 

- взаємодія з органами державної влади та управління, міжнародними 
організаціями; 

- сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, 
регіональних, місцевих і міжнародних програм, направлених на поліпшення 
туристичного обслуговування в області; 

- сприяння поліпшенню матеріального положення та соціальної 
реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших  осіб, які вимагають 
турботи, а також надання  допомоги  особам, які через своїх фізичних, або інших 
недоліків обмежені в реалізації своїх законних прав та інтересів; 

- надання допомоги талановитій творчій молоді; 
- створення інформаційної інфраструктури (в тому числі у всесвітній   

мережі Інтернету), сприяння розвитку видавничої справи, створення засобів    
масової інформації,; 
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- надання добродійної допомоги лікувальним установам, дитячим та 
шкільним установам, музичним, спортивним школам, школам та установам 
дитячої творчості, будинкам дитини і будинкам осіб похилого віку. 

 
2.3 Федерація в установленому законодавством порядку виконує 

такі функції: 
2.3.1 бере участь у розробці і реалізації програми розвитку альпінізму 

і скелелазіння в Харківській області та в Україні серед дорослих, молоді та дітей; 
2.3.2 проводить роботу по відродженню національних звичаїв і традицій; 
2.3.3 надає практичну організаційну і методичну допомогу фізкультурно 

- спортивним організаціям у роботі щодо залучення населення до 
занять гірськими видами спорту; 

2.3.4 сприяє проведенню роботи з формування збірних команд Харківської 
області з альпінізму, льодолазіння (вид альпінізму) та скелелазіння; 

2.3.5 організовує і проводить змагання, збори та інші заходи серед 
своїх членів; 

2.3.6 бере участь в організації і проведенні різних заходів з гірських 
видів спорту серед своїх членів; 

2.3.7 сприяє організації і проведенню наукових досліджень, 
виданню методичних, довідково-інформаційних та інших друкованих 
матеріалів, пов'язаних з альпінізмом та скелелазінням; 

2.3.8 сприяє організації і проведенню заходів по підготовці і 
підвищенню кваліфікації тренерів та суддів, молодіжних лідерів та організаторів 
- членів федерації у сфері гірських видів спорту, пропаганди і популяризації 
гірських видів спорту; 

2.3.9 сприяє розвитку прикладних аспектів альпінізму для потреб оборони, 
промисловості, рятувальних робіт, будівництва, тощо; 

2.3.10 сприяє розробці методичних матеріалів з прикладних 
напрямків альпінізму, у тому числі в галузі сертифікації спорядження і 
навчання спеціалістів по прикладним напрямкам альпінізму; методичних 
матеріалів по проведенню рятувальних робіт в гірських умовах; 

2.3.11 проводить науково-практичні конференції, семінари, 
симпозіуми; 

2.3.12 здійснює у встановленому порядку господарську та іншу 
діяльність не заборонену чинним законодавством; 

2.3.13  організує виготовлення офіційної, пам'ятної та 
нагородної атрибутики з символікою Федерації (згідно з відповідним рішенням 
про це Президії Федерації); 

2.3.14  забезпечує захист законних інтересів спортсменів, тренерів та інших 
спеціалістів з альпінізму, льодолазіння (вид альпінізму) та скелелазіння - членів 
Федерації; 

2.3.15  у встановленому порядку подає матеріали щодо 
присвоєння спортивних звань, заохочення тренерів, суддів та інших спеціалістів 
- членів Федерації; 

2.3.16  здійснює заходи заохочення або дисциплінарного впливу на 
членів Федерації. 
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2.4 Федерація має наступні права: 
2.4.1 на договірній основі придбати, орендувати і використовувати будівлі, 

споруди, устаткування та інше майно; 
2.4.2 продавати і передавати, надавати у тимчасове користування 

іншим організаціям, установам і громадянам належні основні фонди, які 
належать Федерації; 

2.4.3 заключати договори і трудові угоди з організаціями, установами і 
громадянами; 

2.4.4 брати участь у видавництві друкованої продукції загальноосвітнього, 
інформаційного, рекламного, довідкового і учбово-методичного характеру; 

2.4.5 засновувати засоби масової інформації; 
2.4.6 в установленому порядку надавати допомогу на умовах 

неприбуткової діяльності з метою  реалізації принципів та завдань статутної 
діяльності. 

3. ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ 
3.1 Членами Федерації є особи, які перебувають на обліку в Федерації. 

Членом Федерації може бути особа віком не менше 14 років, яка згідна 
виконувати положення і рішення Федерації. 

3.2 Почесними членами Федерації можуть бути особи, що 
зробили істотний внесок у розвиток виду спорту. 

3.3 Члени Федерації мають право: 
3.3.1 особисто приймати участь або направляти представників на пленуми 

і конференції з правом вирішального голосу; 
3.3.2 пропонувати і здійснювати заходи під егідою Федерації; 
3.3.3 брати участь в спортивних і масових заходах з альпінізму і 

скелелазінню, семінарах, школах, експедиціях, тощо; 
3.3.4 вносити свої пропозиції по роботі Федерації; 
3.3.5 придбавати централізовано через Федерацію необхідне спорядження, 

екіпіровку, устаткування тощо; 
3.3.6 користуватись послугами Федерації в спортивній діяльності, 

організовувати спільно спортивні заходи, роботу з молоддю, діяльність 
спортклубів тощо; 

3.3.7 одержувати інформацію про всі види діяльності Федерації; 
3.3.8 брати участь у спортивних, спортивно-масових та інших заходах, у 

зборах, конференціях і пленумах; 
3.3.9 користуватися в установленому порядку спортивними спорудами, 

інвентарем, формою та спеціальним спорядженням, яке знаходиться у віданні 
Федерації; 

3.3.10 обирати і бути обраним в статутні органи Федерації; 
3.3.11 звертатися в керівні органи Федерації з питань захисту своїх 

законних прав та інтересів; 
3.3.12 отримувати від Федерації наукову, методичну, правову, 

консультаційну, матеріальну та іншу практичну допомогу; 
3.3.13 вносити пропозиції і пропонувати заходи по діяльності 

Федерації; 
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3.3.14 добровільно у будь-який час припинити членство шляхом 
подання заяви. Членство в Федерації припиняється з дня подання такої заяви та 
не потребує додаткових рішень.  

3.3.15 Членство Президента Федерації або віце-президентів, які 
надали заяву щодо виходу з Федерації, припиняється з дня, наступного за днем 
обрання нового Президента чи віце-президента. 

3.4 Члени Федерації зобов'язані: 
3.4.1 дотримуватися Статуту Федерації і активно брати участь у 

вирішенні її завдань, виконуючи договірні зобов'язання, здійснювати 
спортивну діяльність; 

3.4.2 проводити виховну роботу серед спортсменів, особливо з 
молоддю; сприяти розвиткові альпінізму та скелелазіння, укріпленню 
матеріальної та технічної бази видів спорту; 

3.4.3 сплачувати вступні і членські внески у встановленому порядку 
і розмірах; при наявності заборгованості більше одного року член Федерації 
може бути позбавлений членства за рішенням Президії Федерації. 

3.5 Члени Федерації за корисну діяльність можуть бути 
заохочені грамотою, дипломом, почесним знаком, грошовою премією чи 
подарунком. 

3.6 За порушення Статуту, нанесення моральних чи матеріальних збитків 
до членів Федерації можуть бути застосовані зауваження, дискваліфікація, 
виключення з Федерації за рішенням Президії Федерації. 

3.7 Член Федерації може бути виключений з Федерації у разі 
недотримання вимог цього Статуту, питання про що вирішується Президією 
Федерації. 

4. СТРУКТУРА І ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ 
4.1 Вищим керівним органом Федерації є Загальні збори членів Федерації 

чи Конференції, які проводяться щорічно. Звітно-виборчі Загальні збори членів 
Федерації (Конференція) проводяться один раз на чотири роки. 

4.2 У період між Загальними зборами членів Федерації 
(Конференціями) керівним органом Федерації є Президія, яка вибирається 
Загальними зборами (Конференцією) терміном на чотири роки. При необхідності 
Президент або Президія Федерації можуть скликати позачергові загальні збори.  

Порядок делегування і представництва делегатів на Загальні 
збори (Конференцію) Федерації визначається Президією Федерації. 

4.3 Поточну роботу проводить Виконавчий комітет 
(Виконком) Федерації. 

4.4 Загальні збори членів Федерації (Конференція) вирішують 
такі питання: 

4.4.1 визначення основних напрямків діяльності Федерації і прийняття 
відповідних документів; 

4.4.2 прийняття Статуту Федерації, внесення до нього змін та 
затвердження Статуту в новій редакції; 

4.4.3 обирання строком на чотири роки Президента, віце-президента, 
Президії Федерації, ревізійної комісії, голів комітетів, комісій та інших органів 
Федерації; 
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4.4.4 заслуховування звітів Президії, комітетів, ревізійної комісії та інших 
органів Федерації; 

4.4.5 реалізація права власності на майно та кошти Федерації; 
4.4.6 вирішування питань про реорганізацію та саморозпуск Федерації (за 

наявності відповідного рішення Президії Федерації). 
4.5 Скликання Загальних зборів (Конференції) можуть вимагати члени 

Федерації, що володіють не менше як десятьма відсотками голосів. 
4.6 Загальні збори членів Федерації (Конференція) мають право 

вирішувати питання, якщо на них присутні не менше 2/3 членів (обраних 
делегатів) Федерації, рішення приймаються простою більшістю голосів від числа 
присутніх членів (делегатів) Федерації відкритим або таємним голосуванням. 

4.7 Рішення про внесення змін до статуту Федерації, відчуження майна 
Федерації на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Федерації, та 
про саморозпуск Федерації приймаються Загальними зборами (Конференцією) 
більшістю не менш як у 3/4 голосів. 

4.8 Члени Федерації надсилають пропозиції щодо порядку денного 
Загальних зборів членів (Конференції) за один місяць до їх скликання. Президія 
Федерації розсилає членам Федерації запрошення не пізніше, як за один місяць 
до скликання Загальних зборів членів (Конференції). 

4.9 Президія Федерації складається з Президента Федерації, одного або 
двох віце-президентів, відповідального секретаря, членів Президії Федерації. 

4.10 У випадку вибуття Президента Президія Федерації має право обрати 
його на своїх чергових засіданнях з наступним затвердженням Загальними 
зборами членів Федерації (Конференцією). 

4.11 Президія Федерації проводить свої засідання не менше двох разів на 
рік і вирішує такі питання: 

4.12.1 здійснює господарське управління майном та коштами 
Федерації згідно з рішенням Загальних зборів членів Федерації (Конференції); 

4.12.2 розробляє заходи по забезпеченню виконання завдань і 
функцій, покладених на Федерацію Статутом і рішенням Загальних зборів членів 
Федерації (Конференції); 

4.12.3 розглядає використання коштів Федерації, затверджує річний 
фінансовий звіт, кошторис прибутків і витрат, контролює їх виконання; 

4.12.4 визначає необхідність проведення, місце, строки проведення і 
порядок денний чергових Загальних зборів членів Федерації (Конференції); 

4.12.5 призначає склад Виконавчого комітету; 
4.12.6 формує Комітет по альпінізму і Комітет по скелелазінню, 

колегію суддів, тренерську раду та інші комісії Федерації; 
4.12.7 розглядає суперечні та інші питання взаємостосунків членів 

Федерації, контролює виконання умов договорів, розглядає звіти про діяльність. 
4.12.8 приймає рішення по створенню та припиненню діяльності 

осередків Федерації, при необхідності затверджує їх статути;  
4.12.9 приймає рішення про створення госпрозрахункових 

організацій, затверджує їх статути та здійснює контроль за їх діяльністю; 
4.12.10 визначає розміри вступних і членських внесків, здійснює 

прийом членів Федерації; 
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4.12.11 затверджує символіку, печатку, штамп і атрибутику Федерації; 
4.12.12 приймає рішення про участь Федерації в громадських та 

міжнародних суспільних організаціях, а також рішення про міжнародні зв'язки 
Федерації; 

4.12.13 для забезпечення організаційно-технічної і господарської 
діяльності, приймає рішення про створення колективу штатних працівників, 
визначає перелік посад і чисельність штатних працівників. 

4.12 Президія Федерації має право приймати рішення простою більшістю 
голосів присутніх членів Президії, якщо на засіданні присутні не менше 
половини її складу. За умов рівності голосів, голос Президента є вирішальним. 

4.13 Президія звітує перед членами Федерації з питань, пов'язаних з 
реалізацією покладених на неї повноважень та здійснення статутних 
завдань Федерації, щорічно на Загальних зборах (Конференції) членів Федерації. 

4.14 Постійно діючим органом Федерації є Виконком, до складу 
якого входять Президент Федерації, віце-президенти та інші члени Президії, 
призначені Президією Федерації терміном на чотири роки. 

4.15 Виконком Федерації не менше одного разу на два місяці збирається на 
свої засідання, які правомочні за присутності не менш як половини 
членів Виконкому, рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх 
на засіданні членів Виконкому Федерації. За умови рівності голосів, голос 
Президента є вирішальним. 

4.16 Виконавчий комітет:  
4.17.1 здійснює господарське управління майном та коштами 

Федерації згідно з рішенням Президії та Загальних зборів членів Федерації 
(Конференції); 

4.17.2 організовує роботу з виконання рішень Президії та Загальних 
зборів членів Федерації (Конференції); 

4.17.3 готує засідання Президії та Загальних зборів членів Федерації; 
4.17.4 протокольно затверджує рішення робочих органів Федерації з 

питань поточної діяльності; 
4.17.5 підтримує діяльність робочих та громадських органів 

Федерації; вирішує інші питання поточної діяльності Федерації в межах 
затверджених річних планів. 

4.17 Для здійснення поточної організаційно-технічної і господарської 
роботи Президія Федерації може створювати колектив штатних працівників, 
призначати наказом або за контрактом виконавчого директора, головного 
бухгалтера, інших працівників; визначати їх функціональні обов'язки і розмір 
оплати праці. 
 

4.18 Президент Федерації здійснює поточне керівництво діяльністю 
Федерації та вирішує всі питання діяльності Федерації за винятком тих, які 
відносяться до виняткової компетенції загальних зборів та Президії Федерації. 
Президент  Федерації у відповідності зі своїми повноваженнями: 

4.19.1 без довіреності діє від імені Федерації, представляє інтереси 
Федерації у взаєминах з державними, органами влади і управління, 
правоохоронними, контролюючими органами, іншими владними структурами, 
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різними юридичними   та фізичними особами, має право першого підпису на всіх 
документах Федерації, включаючи банківські; 

4.19.2 відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки 
Федерації;  

4.19.3 в межах своєї компетенції видає розпорядження;   
4.19.4 здійснює оперативне управління майном і коштами Федерації;    
4.19.5 має право першого підпису на всіх документах Федерації; 
4.19.6 координує роботу робочих груп та підрозділів Федерації; 
4.19.7 приймає рішення про витрачання коштів Федерації на поточні 

потреби; 
4.19.8 спільно з головним бухгалтером Федерації, або самостійно, 

підписує різні договори, угоди, документи про спільну діяльність, майнового і 
кредитно-фінансового характеру, звіти, баланси та інше; 

4.19.9 розробляє проекти основних напрямків діяльності Федерації та 
представляє їх  на затвердження Президії та загальних зборів Федерації, аналізує 
та узагальнює результати  діяльності Федерації; 

4.19.10 контролює діяльність всіх посадових осіб Федерації; 
4.19.11 на підставі затвердженого Президією штатного розкладу, видає 

накази про  зарахування на постійну роботу або за контрактом штатних 
працівників, визначає   їх функціональні обов'язки і розмір оплати праці; 

4.19.12 несе відповідальність разом з головним бухгалтером за 
фінансову  діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових 
ресурсів; 

4.19.13 організовує і проводить внутрішню та міжнародну діяльність 
Федерації з розвитку альпінізму та скелелазіння, укладає договори та угоди з 
державними і громадськими спортивними установами, спортклубами, 
федераціями, а також з зарубіжними організаціями у встановленому законами 
порядку. 

4.19 Віце-президент Федерації заміщає і виконує обов'язки Президента 
Федерації у його відсутність та виконує його доручення. Віце-президент без 
довіреності представляє інтереси Федерації у всіх державних органах, 
підприємствах, організаціях і установах. Згідно рішення Президії Федерації може 
мати право підпису на всіх  документах Федерації, включаючи банківські. 

4.20 Контроль за статутною діяльністю Федерації здійснює 
Ревізійна комісія. 

4.21 Ревізійна комісія Федерації діє у складі 3 осіб, які обираються 
Загальними зборами членів Федерації (Конференцією) терміном на чотири роки. 

4.22 Ревізійна комісія Федерації здійснює контроль за виконанням цього 
Статуту, рішень статутних органів, здійсненням фінансово-господарської 
діяльності Федерації. 

4.23 Засідання Ревізійної комісії Федерації проводяться не менше одного 
разу на рік та правомочні за присутності всіх її членів, рішення комісії 
приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії Федерації. 

4.24 Рішення, дії, бездіяльність Президента, Президії чи Виконкому можуть 
бути оскаржені будь - яким членом Федерації шляхом подання скарги до 
Ревізійної комісії. Строк розгляду скарги не може перевищувати двох місяців. У 
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разі відхилення або незадоволення Ревізійною комісією скарги, скаржник може 
повторно подати скаргу на розгляд Загальних зборів (Конференції). Строк 
розгляду скарги Загальними зборами не може перевищувати трьох місяців. 
Рішення Загальних зборів (Конференції) за результатами розгляду скарги є 
остаточним. 

 
5 МАЙНО ФЕДЕРАЦІЇ ТА ЇЇ КОШТИ 

5.1 Федерація є власником майна, переданого їй її членами, іншими 
фізичними та юридичними  особами як добродійна допомога і пожертвування, а 
також майна, яке було придбане способами, не забороненими законодавством 
України. Власником майна Федерації є всі її члени. Федерація самостійно  
користується, володіє та розпоряджається своїм майном. 

5.2 Джерелами надходження майна та коштів Федерації є: 
5.2.1 надходження від добровільних пожертвувань (добровільних вступних 

та членських внесків); 
5.2.2 надходження від прибутків, створених Федерацією 

підприємств, установ, організацій та інших господарських структур; 
5.2.3 цільові надходження, пожертвування та добровільні внески громадян, 

трудових колективів, творчих спілок, державних (в установленому порядку), 
громадських та кооперативних організацій, фірм тощо; 

5.2.4 інші джерела, що не суперечать діючому законодавству. 
5.3 Одержання коштів повинно відбуватися з урахуванням збереження 

гідності Федерації та її незалежності від будь-якої організації. 
5.4 Звіт про фінансово-господарську діяльність Федерація 

надає державним органам у встановленому порядку. 
5.5 Діяльність Федерації мають право перевіряти члени Ревізійної комісії, 

вибрані Загальними зборами членів Федерації (Конференцією), а також державні 
установи згідно з діючим законодавством. 

5.6 Федерація використовує свої кошти: 
5.6.1 на здійснення власної діяльності у відповідності з Статутними цілями 

і завданнями Федерації; 
5.6.2 на обов'язкові платежі та відрахування державі; 
5.6.3 на утворення фонду оплати праці і преміювання штатного 

персоналу Федерації. 
5.7 Для здійснення статутної діяльності, проведення змагань та іншого 

Федерація в установленому порядку може створювати колективи. 
5.8 Федерація відповідає за своїми зобов’язаннями власними коштами 

та майном, на які по законодавству може бути накладено стягнення. Федерація не 
несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів та навпаки. 

5.9 Отримані доходи (прибутки) Федерації або їх частини не можуть 
розподілятись серед засновників (учасників), членів Федерації, працівників (крім 
оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів 
управління та інших пов'язаних з ними осіб. 

5.10 Доходи (прибутки) Федерації використовуються виключно для 
фінансування видатків на утримання Федерації, реалізації мети (цілей, завдань) 
та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 
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