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Чесна гра - загальновизнані у спорті морально-етичні норми, що базуються на внутрішніх 

переконаннях всіх учасників спортивних заходів та змагань щодо верховенства 

взаємоповаги, рівності та змагальності, безкомпромісної боротьби з протиправним 

стимулюванням з метою досягнення результатів, та належним чином закріплюються у 

нормах статутних і регламентних документів Асоціації та відповідних міжнародних 

хокейних організацій. 

 

Територія діяльності – територія Волинської області.  

 

II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 2. Найменування, організаційно-правова форма, повноваження, юридичний 

статус та місцезнаходження 

1. Громадська спілка «Волинська обласна хокейна асоціація» (далі - Асоціація) є 

громадським об’єднанням фізкультурно-спортивного спрямування, організацією зі статусом 

юридичної особи, створеною відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» та 

іншого законодавства України. 

2. Асоціація підтримує політичний та релігійний нейтралітет. 

3. Асоціація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання 

прибутку. Організаційно-правова форма Асоціації – громадська спілка. 

4. Офіційне найменування Асоціації:  

повне українською мовою            - ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА 

                                                               ХОКЕЙНА АСОЦІАЦІЯ»; 

скорочене українською мовою             -   ГС «ВОЛИНСЬКА ОХА» 

 

Власна назва Асоціації: 

повна англійською мовою:               - «VOLYN REGIONAL HOCKEY ASSOCIATION»; 

скорочена англійською мовою            - «VOLYN RHA». 

5. Разом з повноваженнями щодо своїх членів, передбачених законодавством України 

для громадських об’єднань і цим Статутом, Асоціація може виконувати повноваження щодо 

розвитку хокею на Території діяльності, делегованими Асоціації місцевим органом 

виконавчої влади, органом місцевого самоврядування з питань фізичної культури і спорту 

та/або національної федерації, відповідно до чинного законодавства, а також може мати 

право на організацію та проведення змагань з хокею місцевого рівня на Території діяльності , 

відповідно до чинного законодавства України. 

6. Правовою основою діяльності Асоціації є Конституція України, законодавство 

України, цей Статут, регламентні документи та рішення загального характеру, що 

приймаються Асоціацією у межах її статутних повноважень і є обов’язковими для всіх її 

членів. 

7. Асоціація є юридичною особою, наділена правами та обов’язками, які має юридична 

особа згідно із законодавством України. 

 

Стаття 3. Мета, цілі, та напрями діяльності 

1. Метою діяльності Асоціації є розвиток та популяризація хокею на Території діяльності, 

направлені на зростання рівня масовості цього виду спорту серед усіх верств населення 

країни, а також провадження оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, 

просвітницької, освітньої та наукової діяльності в сфері хокею, впровадження та реалізація 

фізкультурно-спортивних, реабілітаційних, для осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю) та 

соціальних програм. 

2. Цілями Асоціації є: 

2.1.Забезпечення розвитку хокею в області; 


