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Статут
Товариства Збереження Української Спадщини Північної Каліфорнії (ТЗУС ПК)

затверджений і прийнятий загальними зборами 30 липня 1982 року, затверджений 
штатом Каліфорнія.

Параґраф 1
Розділ 1
Назва є Товариство Збереження Української Спадщини Північної Каліфорнії, скорочено ТЗУС ПК 
(Ukrainian Heritage Club of Northern California - UHC of NC) з головним місцем управи в Сакраменто і 
околиці, затверджене у штаті Каліфорнія.

Параґраф 2
Розділ 1
Товариство являється неприбутковою, добродійною і культурно-освітньою організацією, метою якого є 
пропаґувати українську культурну спадщину і традиції, організовувати українські культурні події і 
надавати моральну або фінансову допомогу потребуючим українцям у США і за кордоном.

Розділ 2
В своїх діяннях це товариство є позапартійне, позасекційне і не релігійне.

Параґраф 3
Розділ 1
Товариство може придбати, прийняти в подарунок, купити, розділяти, чи передати реальну нерухомість 
і приватну власність з ціллю, щоб виконувати свої обов’язки; може винаймити або позбутися 
нерухомості і приватної власності, якщо це буде затверджене голосуванням ¾ (75%) всіх записаних 
членів.

Параґраф 4
Розділ 1
Товариство буде продовжувати свою діяльність, роботу, існування і, якщо буде потреба, припинити 
його робoту ¾ або 75% голосами всіх членів, чи згідно державного закону.

Параґраф 5
Розділ 1
Уряд цього товариства повинен складатися з Ради вибраних офіцерів у складі:
Голови товариства
Заступника голови товариства
Секретаря
Скарбника
Ревізорів (двох) – або мужів довір’я, які повинні перевіряти чи проводити ревізію активності вибраних 
членів щорічно, представляючи свій письмовий звіт до Загальних Зборів.

Розділ 2
Обов’язок вибраних офіцерів назначати головних відповідальних осіб при потребі (як наприклад, 
проведення Маланчиного вечора, Українського фестивалю, виставки і т.п.). 

Параґраф 6
Розділ 1
Загальні збори є навищим авторитетним заходом цього Товариства. Членів управи вибирається  
більшістю голосів, присутніх на загальних зборах. На випадок, коли голоси виходять порівну (as a tie),
то голос того, хто проводить збори, перемагає.
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Розділ 2
Загальні збори членів Товариства скликається що два (2) роки. Місце і час мусять бути оголошені 
управою Товариства не менше як за 14 календарних днів наперед. 

Загальні збори Товариства вибирають особу, яка проводить зборами і секретаря зборів, який записує всі 
справи до обговорення, прийняті, чи відкинуті більшістю голосів під час загальних зборів, за вийнятком 
параграфів 3-4 і 9. 
Одначе, провід Товариства має право скликати спеціальні збори членів Товариства в міру потреби. На 
таких зборах голова Товариства, ябо якщо він відсутній, то заступник голови Товариства проводить 
зборами.

Параґраф 7
Розділ 1
За своєю природою Товариство є дво-мовне, що використовує англійську мову так і українську мову, в 
залежності від знань і розуміння тих мов членами Товариства і(або) як необхідно при комунікуванні з 
різноманітними адресантами.

Параґраф 8
Розділ 1
Кожна особа українського походження через народження, або подружжя (одруження) може стати 
членом Товариства, одначе, його чи її моральні якості мусять бути підтвердженими на письмі двома 
членами товариства.

Розділ 2
Всі члени Товариства мусять сплачувати членські внески (вкладку) $10.00 на рік від їхніх родин, як 
було підтверджено загальними зборами. Управа Товариства може звільнити особу від вкладок у випадку 
тяжких фінансових обставин.
Членство може бути призупинене за несплату членських внесків (річних) протягом одного року. 

Розділ 3
Приватна власність членів товариства не є відповідальна за борги товариства, і мусить бути повністю 
звільнена від цього.

Параґраф 9
Розділ 1
Члени Управи мають право ухвалювати, змінювати, або зупиняти Статут, який діє, але будь-які зміни 
Статуту мусять бути затверджені або змінені 2.3 голосів членів Товариства під час загальних зборів, або 
зборів, скликаних спеціально з цією метою.

12 грудня 1982 року.

ЗМІНЕНІ ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
СПАДЩИНИ

І
Назва цієї організації є Товариство Збереження Української Спадщини Північної Каліфорнії (Ukrainian
Heritage Club of Northern California).

ІІ
А. Це Товариство є неприбуткове, добродійне, культурно-освітнє, організоване на підставі розділу 501 
(с) (3) ІRS (Internal Revenue Code) з правил податкового уряду США. Метою цього Товариства 
проводити будь-які законні дії (акції), чи організовувати події для яких товариство було створене. 
В. Специфічна ціль цього Товариства є пропагувати українську спадщину, традиції, і допомагати 
потребуючим українцям в США і за кордоном. 
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ІІІ
Назва і адреса в Каліфорнії цієї організації та головним виконавцем обов’язків Товариства Збереження 
Української Спадщини є Юрій Олійник, проживає по адресу 5253 Glancy Drive., Carmichael, California
95608.

IV
Згідно з повище наданими правилами і обовязками, Товариство не може займатися діяльністю, яка 
суперечить пропагуванню специфічних цілей цієї організації. 

V
У випадку, якщо організація буде розпущена, її майно переходить до З’єдиненого Українсько-
Американського Допомогового Комітету (ЗУДАК) за адресою 1321 West Lindley Avenue, Philadelphia,
PA 19141, а у випадку, якщо ця організація на той час припинить своє існування, тоді майно Товариства 
переходить до Фонду Українських Студій Гарвардського університету – Harvard University Ukrainian
Studies Fund, 1581-83 Massachusetts Avenue, Cambridge, MASS 02138.

Дата 9 травня 1983 року.

Юрій Олійник, президент
Я потверджую, що я є та особа, яка склала ці правила організації своїми діями.


