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Satzung

Präambel

Преамбула Статуту

Für den Deutsch-Ukrainischen Verein
für Humanitär- und Entwicklungshilfe
("EURO-BRIDGE") bleiben die Ostund Folgeverträge auch nach der
Vollendung der deutschen Einheit eine
historische Tat, die den Weg in eine
friedliche Zukunft in Europa eröffnet
hat. Deshalb setzt sich der Verein dafür
ein, diese Verträge nach Buchstaben und
Geist zu füllen, sie weiter zu entwickeln
und für die Menschen in West- und
Osteuropa erfahrbar zu machen.

Для Німецько – Української Асоціації
допомоги в соціально-єкономічному
розвитку
та
гуманітарних
взаімовіносинах
("ЄВРОПА-МІСТ")
зістаються як історичний факт договори
зі Сходом і послідуючі договори навіть
після завершення німецького єднання, які
відкрили шлях для мирного майбутнього
Європи. В зв’язку з цим Асоціація
виступає за те, щоб ці договори
наповнилися змістом і духом, щоб вони і
надалі розвивалися і були відомі людям
на Заході і Сході Європи.

Der Verein ist ein parteipolitisch und
konfessionell unabhängiger Verein und
offen für jedermann, der national und
international
für
Friedenspolitik,
Gewaltverzicht,
Abrüstung
sowie
Zusammenarbeit und Verständigung mit
den Staaten, ungeachtet ihrer politischen
und gesellschaftlichen Ordnung, eintritt.

Асоціація не залежить від політичних та
конфесійних поглядів і відкрита для
кожного, хто виступає в національному і
міжнародному масштабі за мирну
політику,
відмовлення
від
сили,
роззброєння, а також за співробітництво і
порозуміння між державами незалежно
від політичного і соціального устрою.

Der Verein tritt dafür ein, daß die von
den Vereinten Nationen verkündeten
Menschenrechte überall verwirklicht
werden. Weiterhin vertritt der Verein das
Recht aller Menschen auf eine Heimat
und auf ethnische, sprachliche und
kulturelle Identität. Die Prinzipien der
Unverletzlichkeit der Grenzen, eine
Politik des Ausgleichs sowie der guten
Nachbarschaft mit allen Völkern und
Staaten sind Grundlage der Arbeit des
Vereins.

Асоціація виступає за те, щоб повсюди
реалізовувались
права
людини,
проголошені Організацією Об’єднаних
Націй. Асоціація виступає також за
право усіх людей на батьківщину,
етнічну,
мовну
та
культурну
особистість. В основі роботи Асоціації
лежать
принципи
недоторканості
кордонів, політика виваженості та
добросусідства з усіма народами та
державами.

Für den Verein ist die Pflege kultureller
Werte aller Völker Aufgabe des
gesamten
Volkes.
Der
DeutschUkrainischen Verein wendet sich daher
entschieden gegen jeden Mißbrauch
durch einseitige Propaganda.

Для Асоціації піклування відносно
культурних цінностей усіх народів
співвідноситься з завданням усього
народу. В зв’язку з цим НімецькоУкраїнська Асоціація рішуче виступає
проти любого зловживання шляхом
односторонньої пропаганди.

Der Verein weist bei der Pflege dieses
Kulturgutes auf die wechselseitigen und
fruchtbaren
Beziehungen
und
Verflechtungen mit den Kulturen der
Völker in West- und Osteuropa und
Asien hin. Er sieht in den Beziehungen
Brücken und Bindeglieder zwischen den
Völkern.

В справі турботи про це культурне
набуття Асоціація робить акцент на
різноманітні і плідні відносини і
переплетіння культур народів Західної і
Східної Європи і Азії. Вона бачить в
розвитку відносин між народами мости і
зв’язуючі ланки.
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Satzung
Nur auf dem Weg der Verständigung
und Zusammenarbeit kann das Ziel einer
dauerhaften europäischen Friedensordnung erreicht werden.

Тільки на шляху порозуміння та
співпраці може бути досягнута мета
тривалого мирного устрою в Європі.

§ 1. Назва та місце знаходження
Асоціації, господарський рік

§ 1 Name und Sitz des Vereins,
Geschäftsjahr
Der Verein führt den Namen "EUROBRIDGE"
“Deutsch-Ukrainischer
Verein
für
Humanitär
und
Entwicklungshilfe”.
Sitz des Vereins ist Dresden.
Der Verein ist im Vereinsregister
eingetragen (Nr. VR 3757).
Der Verein ist am 01.04.2000 gegründet.
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Асоціація носить назву ("Euro-Bridge")
«Європа-Міст» Німецько-Українська
Асоціація допомоги в розвитку і
гуманітарних справах.
Місце знаходження Асоціації – місто
Дрезден.
Асоціація занесена у реєстр об´єднаннь
(Nr. VR 3757).
Асоціація створена 01.04.2000.
Господарським роком вважається
календарний рік.

§ 2 Мета Асоціації

§ 2 Zweck des Vereins
(1) "EURO-BRIDGE" “Deutsch-Ukrainischer Verein für Humanitär - und
Entwicklungshilfe” mit Sitz in Dresden
verfolgt ausschließlich und unmittelbar –
gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“
der Abgabenordnung.

(1) "EURO-BRIDGE" "Німецько-україн-

(2) Ziele des Vereins, sind:

(2) Цілями Асоціації являються:

die Förderung menschlicher und kultureller Kontakte; der Förderung der
Heimatpflege und Heimatkunde, der
internationalen Gesinnung, der Toleranz
auf allen Gebieten des Lebens, der Kunst
und Kultur und des Völkerverständigungsgedankens
der
Bevölkerung
Deutschlands und der Ukraine bzw.
Osteuropas;
- durch Austausch von Informationen
über das politische, gesellschaft-liche,
kulturelle und wirtschaftliche Leben in
Westund
Osteuropa,
durch
Organisation
von
Kulturund
Informationsveranstaltungen in diesen
Ländern und Teilnahme an ähnlichen
Veranstaltungen;
die Förderung der Hilfe für
Flüchtlinge, Vertriebene, Aussiedler,
Spätaussiedler, Migranten

ське товариство з надання гуманітарної
допомоги та соціально-економічного
розвитку", що базується у Дрездені і
переслідує виключно і безпосередньоблагодійні цілі згідно розділу „цілей
сприятливого оподаткування“ Податкового кодексу.

Підтримка людських і культурних
контактів; шанувати батьківщину і її
історію, підтримка міжнародних відносин, терпимості у всіх сферах життя,
мистецтва і культури, і взаєморозуміння
народів Німеччини та України, Східної
Європи;
-

шляхом обміну інформацією щодо
політичного, соціального, культурного та економічного життя в Західній
і Східній Європі, шляхом організації
культурних та інформаційних заходів
в цих країнах і участі в подібних
заходах;

Підтримка сприяння наданню допомоги біженцям, вигнаним, переселенцям, пізнім переселенцям, мігрантам

EURO-BRIDGE e.V. / Deutsch-Ukrainischer Verein für Humanitär- und Entwicklungshilfe / Dresden

4

Satzung
-

durch soziale Beratung, durch
menschliche Kontakte in Sport,
Kunst
und
Kultur,
durch
Integrationsmaßnahmen
und
Veranstaltungen.

- шляхом соціального консультування,
шляхом людських контактів у спорті,
мистецтві
та
культурі,
шляхом
проведення заходів щодо інтеграції.

die Förderung des Sports
- durch Teilnahme an den Turnieren
und am Trenning und Organisation
von Turnieren, Freundschaftstreffen.

Підтримка спорту
- шляхом участі у турнірах та
тренуваннях, організації турнірів,
дружніх зустрічей.

die Förderung der humanitären Hilfe
und der Entwicklungszusammenarbeit

Підтримка гуманітарної допомоги та
співробітництва в цілях соціальноекономічного розвитку.
Шляхом організації гуманітарної
допомоги малозабезпеченим громадянам у Східній Європі (Українi),
шляхом участі в міжнародних семінарах та заходах.

-

durch Organisation der humanitären Hilfe für die benachteiligten
Menschen in Osteuropa (Ukraine),
Teilnahme an den internationalen
Seminaren und Veranstaltungen.

-

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er
verfolgt nicht in erster Linie eigene
wirtschaftliche Zwecke.

(3) Асоціація діє безкорино, вона не
дбатє першочергово за свої єкономічні
цілі..

Der Verein finanziert sich ausschließlich
aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und
öffentlichen Fördermittel für bestimmte
Projekte.
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die
satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Асоціація фiнансується виключно з
членьских внеськів, пожертвувань та
суспільних бюджетних коштів для
певних проектів.
(4) Кошти Асоціації дозволяється
використовувати
тільки на цілі,
передбачені її Статутом. Члени асоціації
не одержують допомоги з її бюджету.

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben,
die dem Zweck des Vereins fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.

(5) Не можна підтримувати ні одну особу
через її витрати, які сторонні метам
Асоціації, чи через незрівнянно вісоке
винагородження.

§ 3 Mitgliedschaft
Mitglieder
des
Vereins
können
natürliche und juristische Personen
werden, welche bereit sind, für die Ziele
des Vereins tätig zu sein, sie zu fördern
oder sich mit ihnen zu identifizieren.
Der Beitritt ist beim Vorstand schriftlich
zu beantragen. Über die Aufnahme
entscheidet der Vorstand.
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt,
Ausschluß oder Tod. Der Austritt ist
dem Vorstand schriftlich zu erklären.

§ 3 Членство
(1) Членами Асоціації можуть бути
фізичні та юридичні особи, які готові
діяти на користь Асоціації, та сприяти
їм або ж ототожнювати себе з ними.
Вступ до Асоціації відбувається згідно
з заявою до Правління, яке вирішує
питання прийому.
Членство закінчується в зв’язку з
особистим бажанням, виключенням або
смертю.
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Der Ausschluß kann erfolgen, wenn das
Verhalten eines Mitglieds dem Verein
schadet oder das Ansehen des Vereins in
der
Öffentlichkeit
schädigt
oder
Äußerungen bzw. Handlungen des
Mitgliedes
Zielen
des
Vereins
zuwiderlaufen.
Über den Ausschluß entscheidet nach
Anhörung des betroffenen Mitglieds der
Vorstand.
§ 4 Mitgliedsbeiträge
Jedes Mitglied des Vereins muß einen
Mitgliedsbeitrag entrichten.
Höhe und Art der Beiträge beschließt die
Mitgliederversammlung.
§ 5 Organe des Vereins
Organe des Verbandes sind
- der Vorstand
- die Mitgliederversammlung
Die Mitglieder der Organe versehen ihre
Arbeit ehrenamtlich.
§ 6 Vorstand
Der
Vorstand
wird
von
der
Mitgliederversammlung in geheimer
Wahl auf die Dauer von vier Jahren
gewählt.
Der Vorstand führt die Geschäfte des
Vereins nach den Bestimmungen dieser
Satzung und nach Maßgabe der
Beschlüsse der Mitgliederversammlung.
Der Vorstand setzt sich zusammen aus

Виключення має місце тоді, коли
поведінка члена Асоціації завдає
шкоди їй або її престижу перед
громадськістю,
або
коли
висловлювання чи дії члена суперечать
цілям Асоціації.
Рішення про виключення такого члена
приймається Правлінням після його
заслуховування.
§ 4 Внески членів Асоціації
Кожен
член
Асоціації
повинен
відшкодувати членський внесок.
Розмір і вид внесків вирішують збори
членів Асоціації.
§ 5 Органи Асоціації
Органами Асоціації являються:
Правління
Загальні збори членів Асоціації
Члени Асоціації виконують свої
обов’язки на громадських засадах.
§ 6 Правління
Правління
вибирається
членами
Асоціації таємним голосуванням на
чотири роки.
Правління веде справи Асоціації згідно
з положеннями
даного Статуту і
умовами рішень зборів членів Асоціації
Правління включає:

- dem ERSTEN VORSITZENDEN

ПЕРШОГО ГОЛОВУ;

- dem ZWEITEN VORSITZENDEN

ДРУГОГО ГОЛОВУ;

- dem SCHATZMEISTER
Der Vorstand ist berechtigt, zur
Erfüllung
einzelner
Aufgaben
Referenten zu berufen, deren Zahl die
Anzahl der gewählten Mitglieder des
Vorstands nicht überschreiten darf. Die
Referenten nehmen mit beratender
Stimme an den Sitzungen des Vorstands
teil.

СКАРБНИЧОГО
Правління уповноважене
задіювати
для виконання окремих завдань
референтів, однак їх кількість не
повинна
перевищувати
кількість
вибраних членів Правління. Референти
приймають
участь
в
засіданнях
Правління з дорадчим голосом.
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Der erste Vorsitzende, der zweite
Vorsitzende und der Schatzmeister
haben jeweils zu zweit Vertretungsbefugnis im Sinne von § 26 BGB.
Soweit
die
Rechtsberatung
und
Rechtsbesorgung
der
Verbandsmitglieder von einer behördlichen
Genehmigung abhängig ist, ist das mit
dieser Aufgabe betraute Vorstandsmitglied gesetzlich berufener Vertreter
im Sinne von § 30 BGB, ohne daß er
einer Bestellung durch eine Wahl oder
Bestätigung der Mitgliederversammlung
bedarf.
Zur Führung der Geschäfte kann der
Vorstand
einen
Geschäftsführer
bestellen.
Dieser ist als besonderer Vertreter im
Sinne des § 30 BGB zur Wahrnehmung
der wirtschaftlichen und verwaltungsmäßigen Angelegenheiten bevollmächtigt. Er nimmt an den Sitzungen des
Vorstands teil.
Sitzungen des Vorstands werden durch
den Vorsitzenden oder bei dessen
Abwesenheit durch einen seinen
Stellvertreter einberufen.
Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn
mehr als die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend ist.
Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit
ist ein Beschlußantrag abgelehnt.
§ 7 Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das
oberste Organ des Verbandes.
Die ordentliche Mitgliederversammlung
tritt mindestens einmal im Jahr
zusammen.
Auf Antrag des Vorstands kann eine
außerordentliche
Mitgliederversammlung einberufen werden.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auch dann einzuberufen, wenn
mindestens 1/10 der Mitglieder diese
Forderung erhebt.

Згідно з параграфом 26 Цивільного
Кодексу (BGB) Перший голова, Другий
Голова і Скарбник в будь який час
користуються
правом
на
двох
представників (замісників).
При наявності умови дозволу органу
влади на юридичну консультацію чи
юридичне
обслуговування
членів
Асоціації,
такі
завдання
може
виконувати як найманий представник
довірена особа один із членів
Правління згідно з параграфом 30
Цивільного Кодексу (BGB). Для такого
призначення не потрібно вибори чи
затвердження
на
зборах
членів
Асоціації.
Для ведення справ Правління може
призначити керуючого справами.
Така особа як особливий представник
згідно з параграфом 30 Цивільного
Кодексу
(BGB)
уповноважена
відслідковувати виконання справ по
господарюванню і управлінню. Вона
приймає участь в засіданнях Правління.
Засідання скликаються Головою, а у
випадку
його
відсутності
його
замісником.
Правління
правомочне
приймати
рішення
при наявності більше
половини усього складу Асоціації.
Рішення
приймаються
більшістю
голосів, при рівній кількості голосів
запропоноване рішення відхиляється.
§ 7 Збори членів Асоціації
Загальні збори членів Асоціації
являються ії вищим органом.
Збори членів Асоціації проводять
принаймні не менше один раз на рік.
За поданням Правління можуть
скликатися позачергові збори.
Позачергові збори повині також і тоді
збиратися, коли вимога відносно цього
буде
висунута
принаймні
1/10
частиною членів Асоціації.
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Satzung
Die Berufung erfolgt durch den Ersten
Vorsitzender schriftlich, und zwar
mindestens drei Wochen vorher mit
Bekanntgabe der Tagesordnung. Diese
wird vom Vorstand festgesetzt.

Оповіщення
зборів
проводиться
першим головою письмово, за три
тиждня, з ознайомленням порядком
деним, який утверджується правлінням
Асоціації.

Die
Mitgliederversammlung
ist
beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte
ihrer stimmberechtigten Mitglieder
anwesend ist.

Збори правомочні приймати рішення,
якщо на них присутні більше половини
членів з правом голосу.

Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden wahlberechtigten
Mitglieder gefaßt; bei Stimmengleichheit
ist ein Beschlußantrag abgelehnt.

Рішення
приймається
більшістю
голосів членів, маючих право участі у
виборах, при рівній кількості голосів
запропоноване рішення відхиляється.

Satzungsändernde Beschlüsse bedürfen
der Mehrheit von zwei Dritteln der
anwesenden
stimmberechtigten
Mitgliedern.

Для рішень для внесення змін в Статут
потрібна більшість в дві третини від
присутніх членів з правом голосу.

Den Vorsitz der Mitgliederversammlung
führt ein gewähltes Präsidium, bestehend
aus einem Vorsitzenden und zwei
Beisitzern. Das Präsidium beruft einen
Protokollführer.
Der Mitgliederversammlung obliegen
insbesondere folgende Aufgaben:

Зборами керує вибрана президія в
складі Голови і двох членів. Президія
назначає
особу
для
складання
протоколу.
Для розгляду на зборах виносяться
зокрема слідуючи задачі:

- Wahl eines Mandatsprüfungs- und
Wahlausschusses

Вибори
комітету
мандатів та виборів;

- Beschluß der Tages- und Geschäftsordnung

Рішення про
регламент;

- Entgegennahme der Rechenschaftsberichte
- Entgegennahme des Kassenberichtes
und des Kassenprüfungsberichtes
- Entgegennahme des Mandatsprüfungsberichtes
- Entlastung des Schatzmeisters

по

порядок

перевірці
денний

і

Заслухання звітних доповідей;
Заслухання доповіді по касі і доповіді
по перевірці каси;
Заслухання доповідей по перевірці
мандатів;
Звільнення
Скарбничого;

від

обов’язків

- Entlastung des Vorstands

Звільнення від обов’язків Правління;

- Wahl des Vorstands

Вибори Правління;

- Beschlußfassung zur Beitragserhebung
- Erörterung und Beschlußfassung zur
Arbeit des Vereins
- Verleihung der Ehrenmitgliedschaft
und des Titels eines Ehrenvorsitzenden.

Прийняття
внесків;

рішень

по

внесенню

Обговорення і прийняття рішень по
роботі Асоціації
Присвоєння звання почесного Голови і
почесного Члена.
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§ 8 Niederschriften

§ 8 Протоколювання

Über alle Sitzungen bzw. Versammlungen sind Niederschriften zu erstellen,
welche vom Vorsitzenden und von einem
zu bestimmenden Protokollführer zu
unterzeichnen sind.

На усіх засіданнях чи зборах
скадаються
протоколи, які повині
підписуватися Головою та особою, яка
складає протокол.

§ 9 Auflösung

§ 9 Розпуск

Die Auflösung des Vereines kann nur
von einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden, die
zu diesem Zweck zusammentritt. Zu
dieser Mitgliederversamlung ist mit
einer Frist von einem Monat schriftlich
einzuladen.

Розпуск Асоціації може бути вирішенно
лише позачерговими зборами членів,
котре з цією метою зібрано. Членів
Асоціації запрошують пісьмово за
місяць до проведення зборів.

Der Beschluß über die Auflösung des
Vereins bedarf der Mehrheit von drei
Vierteln der erschienenen Mitglieder.

Вирішення про розпуск Асоціації може
бути прийнятим трьома чвертьма
присутніх членів.

Bei Auflösung oder Aufhebung des
Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an die
Landeshaupstadt Dresden, das es
unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke zu verwenden
hat.

При
розпусцi
або
скасування
суспільства або втрату статусу
благодійного оподаткування всі кошти
надходять у казну земельної столиці
Дрезден,що мають використовуватися
безпосередньо
і
виключно
для
благодійних цілей.

Der gesetzliche Vertreter des Vereins hat
die Auflösung zur Eintragung in das
Vereinsregister
anzumelden.
Die
Liquidation erfolgt durch den Vorstand,
der sich zu diesem Zeitpunkt im Amt
befindet.

Законний
представник
Асоціації
заявляє о її розпуску та вносить у
реєстр об´єднань. Ліквідація Асоціації
здіиснюється
її
уповноваженим
Правлінням.

§ 10 Anwendung des BGB
Soweit diese Satzung nichts anderes
bestimmt, finden die Bestimmungen des
Bürgerlichen Gesetzbuches Anwendung.

§ 10 Застосування Цивільного
Кодексу (BGB)
Якщо Статутом не передбачене інше,
то
застосовуються
положення
Цивільного Кодексу.
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