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Про llеорганiзацiю мiських
комунальних лiкувальних закладiв

ВtдповiдtнО до сТ ст.106-108 [-{ивiльНого кодекСу Украiни, керуючись Законом Укра'Iни

кПро мiсцеве самоврядування в YKpa'fHi>, враховуюЧи висновки постiйноl'комiсi'i' MicbKol

ради з г},манIтарних питань, MlcbКa рада
вирlLUиlлА
1 11рипинит и,

1 1 Тернопiльську MicbKy комунальну lltкарню швидкоi допомоги шляхом ii реорганiза*t]
L]epe:} llеретворення В комунальне неl(омерцtйне пiдприемство ктернопiльська Micbka

КОМ!l1ёll'riэllа I]lкарня швидкоi допомоги )

i.2.Терriопiльську комунальну MicbKy лiкарнiоNо2 шляхом r'L рес-lрганiзацil через

переl L]оре11ня в комунальне некомерцrйне пiдприомство ктернопiл ьська комунальна

MicbKa лiкарня l\s2 )
1.З l-t:l;нtlпiлt,ську rиiську дитячу кОt\ЛУНаJlЬну лiкарню шляхом t-r реорганiзацlt через

[lt..,,: i::jо|)енFiя в комунальне не}(омерцrйне пlдприсмство <Тернопiльська MicbKa дИТяЧа

J ({,,г,4 ;г,rfлrhэ лiкарня>,

1 it-.рнспlльСЬКу MicbKy комунальну стоматологlчну полiклiнiку i"r' реорганiзацii через

irЁ;_.,з-luоо"гlня в комунальне некомерцiйне пiдприомство <ТернопiльСЬКа MicbKa

:,э,./ у, lаJ, : lэ с-,эмэтологiчна полtклiнiка >

l :; l(сэг,r/нальну дитячу стоматологiчну полiклiнiку шляхом ri реорганiзацii'через

пс[)t,,-гвссе;riЯ В КОМ!нальне некомерцiЙне пiдприомство <Комунальна дитяча
,]-il l,:а:,э -огiчна полiклiнiка>. i

l э 
-, еэ-э:l льськиЙ мiськиЙ комунальНий заклаД <[_.[ентР первинноi медико-санiтарноi

л(.jпOti]сГ,.,) шЛяХом ii реорганiзацii через перетворення в комунальне неl(омерцiйне

l 
- 

ДГlР,/ С'.; ] Тзо К t-.leHTp первинноi медико-санiтарноi ДОГlОМОГИl )),

2 Вt;тансзl,:ти двомiсячний строк з дня опублiкування повiдlомлення про припинення

,l1iяl; tь il о :Tt

тсэ:эtlо; l,л осько t MicbKoi, комунальноi, лit<арнl швидко,i допомоги :

-ТЁрног iлосьt<о't комунальноl 
-MicbKol 

лiкарнi No2;

- I'ер;опtrlьськоl MicbKol дитячоl комунальl"lоi лiкарнi;

ir.:рttо,l,гьськоl MicbKoi комунальноl стоматологi,lноl полiклitliки:

- l(омунально'Г дит.ччоl стоматологlчноl пслiклirлiки:

- ir:рнэпrльськоIо мiського комунальноIо закладу (Ц(jн Iр гlсрвиtlно't медико-санiтарно't

допоi\.,,1ог L4 )

для пред'явлення вимог кредиторiв

з Уrtовнова)i(ити вr,|ко1-1авчий KoMiTeT затвер/-lи,l,и скrlал t<oгvtiCil по реорганiзацi't:
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- Тернопiльськоl' Micbkoi комунальноi лiкарнi швидкоj допомоги,- Тернопrльськоl. комунальноi

;жтjь 
сь коi пл iсь ко j о,,"#:ъ";ff r:i;i ка р н i ;

- ко м ун ал ,::Т'; ЖjJi.,i"Жil:l]j,::;, ffi ;F; 
п ол кл i н i ки ;

- Тернопiльського мiського Kot
ДопоМогИ) т2 попапа-лЁ,.,: _ '"'"Ёl,У \\ЧсНlр ПерВИнн '

кiл ь ко стl 
" 
u," 

n u о"д а в ал ь н i, Ж ilj Н:#:;;fl :[Ж;;::fi i;i J;[:l:;.#; :, ",
4 головам LЖ:.r:J;;ffЖ^' Kol"licil

- Тернопrльськоl' Micbkol комунальноi лiкарнi швидкоl допомоги;- Тернопiльськоt комунальноi r .

- Тернопiльськоl MicbKol 
^,,*|:'ff;;Ж:::Чiкарнi;- Тернопiльськоi Micbkol комунальноl стоматолог- Комунальноi дитячо, .rоr.rологiчноl noni*ni"il*]|ol 

полtклiнtки.

- Тернопiльського мlського *oruurn*";." ;:,,:l,:]
до..омоги) нальногО закладУ <L,{.HTP первинноi медико-санtтарноi
4,1, У триденниЙ TepMtH повiдомити державного реостратора про рiшення щодо;:;Ж ЖЖТilJ.#ffiп:]"*:;кI*'..* необхiднi для внесення до
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*екомерцiйного пiдприемства (Тернопiльська комунальна Micbl(a

допомоги>, згiдно з додатком 1 (додаеться)
-екомерцiйного пiдприсмства кТернопiльська комунальна MicbKa лiкарня

> згiдно з додатком 2 (додасться).
,]'.'., -э.-=-]-] некомерцiЙного пiдприомства <Тернопiльська Micbl<a дитяча комунальна

]- -.*э з додатком З (додаеться)
- комунального нёкомерцiйного пiдприемства кТернопiльська MicbKa комунальна
стоматологiчна полiклiнiка> згiдно з додатком 4 (додаоться).
-лiомун€lльного некомерцiйного пiдприсмства ккомунальна дитяча стоматологiчна
голir<лiнiка> згiдно з додатком 5 (додаоться).
,{смунального некомерцi Йного пiдприсмства к L[eHTp первин Hoi' медико-са HiTapHoT

допомоги) згiдно з додатком б (додаеться).
,, ^]а-::а'-'.' -,' ДИРеКТОРiВ
] ,,:-э-:-],- --екомерцtЙного пlдприсмства <lернопiльська MicbKa комунальна лiкарня

-з.lдко ;э-э,.,сги) провести державну ресстрацiю коlмунального некомерцiйного
, -. ,aисN,с-ээ ,,Тернопiльсьt<а MicbKa комунальна лiкарня швидкоi допомоги)) згiдl]о з

-,'.r Н И М 3а ::с F э_]аВсТвоМ.

- "сл,lунальпо.с некомерцiйного пiдприемства кТернопiльська l{омуllальна MicbKa лiкарня
'.]2)) провесir,1 державну ресстрацiю комунальl*lого некомерцiйного пiдприомства
-ернопiльсьl-(а комунальна MicbKa лlкарня Nя2> згiдно з чинl-]им законодавством.

- ".омунального некомерцiйного пiдприомства <Тернопiльська MicbKa дитяча комунальна
.l карllя)) провести державну ресстрацiю комунального некомерцiйного пiдприомства
Тернопiльська MicbKa дитяча комунальна лlкарня) згiдно з чt4нним закоl-]одавством,

- комунального F]екомерцiйного пiдприсгиства кТеDнопiльська Miэька комуналь1-1а

]томатологiчпа полiклiьiка > провесr,4 держагJну реестрацlю комунальногс
лекомерцiйного пiдприсмства кТернопiльська MicbKa комунальна стоматологiчна
lloлtit<lliHiKa > згiлно з чи нни l\л законодавством.
- коfulунаjlьного некомерцiйного пiдприемства кКомунальна дитяча стоматолlогiчна
:lолlit<лliнiка) псовести державну реестрацiю комунального некомерцiйного пiдгtрисмс,rва

', 
<|{омуtlальна дитяча стоматологiчна полiклiнiка> згiдно з чинl]им законодавством1.
- ко["4унального некомерцiйного пiлгlрисмства <L{eHTp первинно't мелико-санiтарно't

допомоги) провести державну реострацiю комунального некомерцiйного пiдприсlчtс,гва

KL]eHTp ilервиilно'l медико-санiтарноt допомоги)> згiдно з чинним законодавством.
В. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комlсlю мiськоl'ради з

гуманiтарних гl,,lтань.

9.В гlроцесt реорганiзацii в ко>t(ному з зазначених закладiв, збереrги iснуючий шта-r

працiвниlкtв, а пiсля ii завершення пiдписати з працюючими договiр чи контракт з

визначеllням TepMiHy роботи не менше нiж один piK

мiський голова
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1. Загальнi положення
1.1. комунАльнЕ нЕкомЕрцIЙнЕ пIдприсмс,гво "тЕрнопIльськА MICЬKA

комундЛЬНд ЛIКдРНJI шВИДкоi ДоПоМоГИ" (далi - Пiдприсмство) с пiдприсмством, шо надас

vедичнi послуги населенню м. Тернополя, (далi - Населення).
1.2. Пiдприемство е правонаступником прав та обов'язкiв ТернопiльськоТ MicbKoT комунальноТ лiкарнi

швидкоТдопомоги, створеноТ на пiдставi рiшення ceciT ТернопiльськоТ MicbKoT ради вiд l6.08.20ll року
]\г9 6/l3l]t2. Засновником i власником с Тернопiльська MicbKa рада, Пiдприсмство здiйснюс медичну та
господарську некомерuiйну дiяльнiсть, пiдзвiтне Терноltiльськiй мiськiй ралi. Коорлинаltiю дiяльностi
[Iiдприсмства здiйснюс уповноважений орган вiддiл охорони здоров'я та медичного забезпечення
ТернопiльськоТ MiibKoT ради "

1.3. Пiдприсмство засноване на базi вiдокремленоТ частини KoMyHuL,IbHoT власностi ТернопiльськоТ
rticbKoT рали (Власник), частка якоi передана Пiдприсмству. Прелставником Власника е вiддiл охорони
з.fоров'я та медичного забезпечення ТернопiльськоТ MicbKoT ради (далi - Уповноважений орган управлiння).

1.4. Пiдприемство здiйснюс господарську некомерчiйну дiяльнiсть, спрямовану на досягнення
;оцiальних та iнших результатiв без мети одержання прибутку.

1,5. Пiдприсмство дiе на пiдставi КонституцiТ УкраТни, Основ законодавства УкраТни про охорону
з_]оров'я, Господарського, IJивiльного кодексiв УкраТни та законодавства УкраТни про закупiвлю ToBapiB, робiт
i послуг за дер)t{авнi кошти, iнших законiв УкраТни, указiв Президента УкраТни, Постанов Кабiнету MiHicTpiB
\'краТни, загальнообов'язкових для Bcix закладiв охорони здоров'я наказiв та iнструкцiй MiHicTepcTвa охорони
з_lоров'я Украiни, вiдповiдних рiшень мiсцевих органiв виконавчоТ влади i органiв мiсцевого самоврядування,

актами Уповноважених органiв управлiння,га цього Статуту.
2. Найменування та мiсцезнаходження

2.1. Найменування:
-повне укратнською мовою: комунАЛЬIIЕ НЕКоМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИСМСТВО "ТЕРНОПIЛЬСЬКА

\IIськА комунАльнА лIкАрня швидкоi допомоги";
- скорочене украТнською мовою КНП "ТМКЛШД".
_ англiйською мовою: Municipal Nоп-Рrоfit Oгganization <'I'ernopil City Municipal Еmеrgепсу Hospital>

2.2. Мiсцезнаходження: 46008, Тернопiльська область, MicTo Тернопiль, вул. Шпита-,tьна, будинок 2.

3. Мета i предпlет дiяльностi
3.1. Пiдприс]\lство створене з метою реапiзачii дерiкавноI полiтиiки в сферi охорони ЗдОров'я, що

lередбачас проведення на територiТ обслl,гову,вання захо.liв. спря\lованих на забезпечення:
- ljадання населенню rticTa висококвчLliфiкованоi' спецiалiзованоi cTauioHapHoi'. eKcTpeHoi та

невiдкладноТ медичноТ допомоги терапевтичним, хiрургiчним, iнфекцiйним, нейрохiрi ргiчниrl.
травмато.погiчttим хворим, а також хворим з терпtiчними ура)I(еllнями та полi'гтравмоЮ;

- KepoвaHocTi та безперервностi в наданнi медичноТдопоi!{оги;
- наступностi лiкувально-дiагностичного процесу.
3,2.Вiдповiдно до поставленоТ мети предметом дiяльностi Пiдприсмства е:

3.2. l. Органiзацiйно-методична робота:
_ Органiзацiя надання стацiонарноТ вторинноТ медичноТ допомоги населенню.
- Впровадження системи контролIо за якiстю надання пtедичноТ ДоПоМОГИ.

- Ддаптацiя i впровадження iснуючих стандартiв надання медичнот допомоги населеннlо у
вiдповiдностi до затвердя(ених нормативiв I\4ОЗ УкраТни.

- Органiзацiя системи безперервного навчання
\lетою надання всебiчноТ iнформачiйноТ пiлтриlчtки та
навчання Nlедичного персонаJIу.

- Органiзацiя роботи за принципо1\,I вза€модii з органами охорони здоров'я Bcix piBHiB, вищи]\{и

\lедичними закJlадами освiти III-IV piBHiB акредиташiI, з професiйнипли асоцiацiями, благодiйними та

гро\tадським и орган iзацiям и.

3.2.2. Лiкувально-дiагностична робота:
- Надання медичноТ допоN{оги (ь,tедичних гtослуг) у вiдповiдностi до ЛiцензiТ на меличну практику та

резr,,льтатiв дерrкавнот акредитаuiт 
еабiлiтацiт.- Забезпечення застосування сучасних методlв дlагностики, лlкування та р

- Виконання певного об'сьlу дiагностичних та оперативних втручань (в т.ч. малоiнвазивних та

:еконструктивно-пластичних) з ]\{eTolo правильностi встановлення дiагнозу та вiдновлення функrriй.
- Забезпечення етапнОстi та наст\,пносТi в наданнi медичноi допомоги мiж пiдроздiлами лiкарнi та

; ншипли лi ltувальними закладами.
3.2.З. Наукова робота:
- Здiйснення у спiвпрацi з кафедра\lи виших

на\ кового пошуку з метою оптипriзацiТ дiагносr,ики.
ix профi.-rактику.

3 .2.4. Адм i нiстративно-господарс ь ка робота :

- ресурсне забезпечення статутнот дiяльrtостi та виконання державних i регiональних програм;

ч

та занять з акryаJIьних питань охорони здоров'я, з

реалiзачii концепцiТ постiйно-дiючого професiйного

\1едични\ навча*пьних закладiв III - IV piBHiB акре:итачii'
прогноз}вання та своечасного лiкування захворIоваIJь та



-- юридичriо-правове забезпечення (лiценз},вання, акредитацiя, правова та нормативна база, взасмодlя

КОНТРОЛЮЮЧИМИЮРlХХТ,?6"омацiйне 
забезгIечення (анал11 

1рл":дlт,_::::i::"""х 
органiв та пiдготов

розпорядчИ* oonyr""r;;;; робоr" ПiдприсlлсТва. коордиНацiя'роботи та системи взаёмозв'язку з заклада\

b*opon" здоров'я Bcix piBHiB); 
_ .' 

- матерiально-технiчне та фiнансове забезпечення;

- забезпечення придбаппо,. пaр"uезення, зберiгання, використання, знищення нарко,гичних засоб

психотропНи}Ё:""Ж",,:"lнJ;?:iirоrоuоu, 
поповнеlIня та пiдвищення професiйноi квалiфiкацiТ, безперерtз,

пiдготовка калрiв);
- впровад}!(ення сучас}tих управлiнських та медичних технологtиl

- проведенн" au"iruр"о-просвiтницькоТ роботИ серед насеЛ""""] 
,-л-__.л -]по\lога. у.lдglь у бЛt

- реалiзачiТ гу,л,lанiтарнИ* про.рurlпросРесiИнi обiсдuання. гуьlанiтарна ,]опо\lога, y'acTb у благодiйгtt

програмах тощо).
4. Юридичttпй статус

4.1. Пiдпри€мство с юридичною особою. Права iобоu'r.п" Ьри,rичпоi особи Пiдприемство набувас

дня його державнОТ РеССТРаuiТ, ._i__o.,,rrr 1^ ниL,t o\l на правах оперативног
Пiдприемство користусться закрiпленим за ним ком)/нальни\1 \1attH

Управлiння, _. ь вiдповiдно до кошторису, ЗаТВерД)ке}tоГ
4.2. Пiдприсплство органiзовуе свою дlяльнlст

УПОВНОВаЖ'J,НJfi:il:*Ж#ilТiо 
ор.uпiзовус виробництво продукцiт (робiт. пос.rуг) i реалiзус lf за цiнаь\

(тарифами), що визначаються в порядку, встановленоN,lу законодавством,

4,4, щляru*упi*"по ToBapiB, pooi, u, послуг пiдприеплство застосову€ процеJури закупlвель, вI4значеr'

Законом УкраТни "Про публiчнi закупiвлi" 
_]_л,. л.,,"аr lи оргаtлi

4.5. ЗблIткИ, завданi ПiдприемсТву внаслlдОк вttконанНя рiшенЬ opTaliB державноl влади ч

мiсцевого самоврядування. якi було визнано с},]о\1 неконстит}'цiйниrtи або недiйсгtлtми, пiдлягают

вiдLtlкодува}tню зазначениNrи органами доб.ровi,rьно uб.о-:1.рi'ення\t с}J} ,

4.6. [ля здiйснення господарськоi некоittерuiйноi .]iя,-lьностi Пiдприсмство за,чучас l використову

матерiальнО-технiчнi, фiнансовi, труловi та lншi видИ рес1 pciB, використання яких не забороt-rеtl,

ЗаКОНОДаВСТВОМ' ,йний баланс, рахунки в банках, органах .ЩеряtаВНОГО КаЗНаЧейСТВа
4.7. Пiлгrриемство мае oaMocтl

печатку iз своТм найменуванням,
4.В. Власник та Уповноважений орган

пiдприемство не вiдповiдае за зобов'язаннями
управлiння не вiдповiдають за зобов'язанняшtи Пiдприсмства, ,

Власнlrка та Уповноваженого орган\ rправ,riння, KpiM випадкiв

передба,lених.законодавство]\t, IrглпIJ .oбr р jllcTi нелtайновi права, Hec,t,t
4.9. Пiдприсмство мае право укладати чгоди, набу вати rtaйrtoBt та осо(

обов'язки. бути особою. яка бере участо у спраui, що розг_lя-]асться в с\_]а\ }'краТни, третейських ,гl

шliяtнароднИхсудах'I.N,стR., 
Rи?начас св тр}кт}р}, встанов-lh-r€ ч}lсельнiсть працiвникirý

4.10, l1iдприсмство визнача€ свою органlзацlину с,

загвердя(уС tlтатниЙ розпис, 
i лiцензiт на \le-f }lчн\ практtiк\.' 

+.rr, ПiдприсмСтво нада€ медичнi.п.Ослуги на пlдстав] 
KT}.tKtl. якl .]озволенl оргаtlоN

4.i2. ПiдприсNlство мас право здiйснювати лише Ti види i\lедичноl пра

лiцензування при видачi лiцензiт на медичну практику,
5. Права та обов'язкп

5.1. Пiдпри€мство мае право:

5.1.1.ЗвертаТисяуПоряДку,передбаченоМУзако}lоДаВсТВо\l..".:::]р-'-:i-:.Y::::':i-орГаНlt
державнот виконавчот влади. органiв мiсцевого самоврядування, а також пi:.присlvtств i органiзацlй незалежн(

вiд форм власностi та пiдпорядпуuuп"",lп" оrр""u"rя iнформаuiт та пlатерiалiв, необхiдних для виконанн,

покJIадених на Пiдприемство завдань' 
)твами, установами, органiзацiями незалежно Bi/l

5.1.2. Укладати господарськi договори з пlдприсмс

форм власностi та пiдпорядкування, ",;;i;ф.,:ичним]t 
о_с:9""" 

_"]Т":ia::,:::"-ОНОДаВСТВа 
УКРаТНИ'

5.1.з.ВраМкахсвоеТкомпетенцiТзДiйснюватимiжнароднуДiяльнiстьвiдповiДНоДоЗаконоДаВсТВа
УкраТни.

5.1.4. Залучати пiдприсмства, установи та органiзачiт для реалiзацiт свотх статутних завдань у порядку



5"2.,1. CTBopIoC Haлe)I(tti уtvtови,1ля t}исOкоtlрол),l(,гивtIсli'ttраLli. зчtбсзttе,лус jlO;:1Cl]iltnlIliя закоtlодаt]ства
IipO пl]аllIо. tlрави"l та Hopl\4 ох()ронИ tlрашi" ,r,ехнiки безttеl<и. ct]ttia.lbIloI L) С'ГРаХЧВаllllЯ.

5.2,5. З,riЙСНtО€] ЗilХОДИ З t]ДОСКОlIа,lСtlllЯ Оll-rlати rrpaui гrраrtiвникiв з N4етоlu IIоси.леlltl}t i'х lilaTellia_;lt,Hoi'
зaitiKaB.,teHtlcтi яlt в pe:]Y.llbTaтax оссlбисrсli'праrti. r-aK i в загальtlих ltiдсl,ш,lках робо,Iи [liдrtрисьrс.гва,.забезпсчус.
с Brlc час l t i розllах\,I l KLt з праt ti вн и капr и Гl iдп ри€]\1с].ва.

5^3. 11irПРИСN,lСТВО ЗДiЙСНlОС бvХГа.rt'герський облir<. ведс фirrансову, та с]атис1-1t,Ilt_l звiтttiс;1, зl,j.,1ttо ,з

i;l l((ll l0_1lt]C t Bt,rt )'ttpa't'H и.

5.4 ri{ирек,l,ор Пiлпрись,tстtsа,га голtlвtlий бчхга.ltтер нес\.гl) Ilr.pc()t]aJ]I)I|1 вi,rttсlвiла-пl,ttiсr.ь:за
tIорядк) велеllIIЯ l :tocToBipHicTb облiк1' l а с-гitтистичttоТ i бухгал,t,еtlськоl' звi,t,tlсlстi.

6. yll paB"rli н tlя I] iilllI)I,1 []\Iс,гвоNr
6,i. Упllав_rirlня Пiлпри€.]\lстlзоl\,1 ,здiйснюсrься BilllloBillIl() j1() IlLогri Сt,а.г\т\ t]a oclloBi п,.lс/{rtанrIrI lll)aB

ltайнri i 1:частi в .i ttравлiнrti lрrдовогtl lioJleкTиt]},.
6,]. B_IltctltlK:

6"], ]. Заl Bepjl7l(_\c стат),l та ,зьtiни до статуту Пiлприсплст.r_rа,
6.2 2. IlPlrlirrat 1liuIеННЯ ПРО РеL)рганiзtlцirо i лiквiдацirо lIi.rприс]\Jства. llрllз!llILlаl€, го.,lоI]\, _iiiltBi,,latliйHol'

ком ic ii', за,гвеl]_l7li_\ c 
"r 

i кв iдацi й l t и й ба,rаrlс.

перебl,tlас в йtlI t_. оIIеративнt)Nt_\ \ пl)aBJliHlri. кре;tитнi ,lltlговори ,I,a i1ol"oI]optl ,]ас,l,ави.

6.2,,1 Ilt)ГО,liI(УС tlitДаtlt|Я В ОреIlл,\'l,tайltа Пiдtlрисr.tсr,ва iпроllозицil'lцодо yi\,l0B iloI,oBopy оренди 1]

\lc1'()tO ЗабеЗПСЧеttltЯ е(;еК'ГИВtlОГО t]tlкорис,гаllня ореl]доваllого п.tайна.,lKe tзi,ttбу,вас,гr,ся за вi]tповi.цtrиьl
р i t tlet r ltя :v Bt] Ito l Iil l]Llого копt i"l,е,г1, Терноп iл ьсько l' b,t icbKoi' 1lади.

6.2.5. ГIоt-одiltус сl,воренtlя фi,rliri. предстаt]tIиLlтв, вi;t/tiltсгlь,га iнших вiдокl;еrt.lсtrtrr ttiдро:з.,ti_;tiв
IIiлприемсr-ва (дlr,пl - Фiлii). TaKi ФiлiТ дirоть lliдповiдtlо '(o по,цо)Iiс|lllя Ill]o IILlx. П()Гtl]l)IiСIJОt-t) iз
YtloBt-toBa;tteHиi\.1 Opl,aI]t)i\l ),праljJlilll]я,l-а,]ill-t]ерд}ltеIIого llаказоi\l flttрек,гора Пiлrrрисьlсr-ва.

6,j. Поl-о,rttс керiвt,tиtlтво дiяльtlсtстi Iliдrlрис]Nlсl,вl] здiiiсtrrос,flирекrо1l. яt кий ttризtrаtlilсI,ьсrI lla llосад\r
tia Y]\loBax контракт\. I[ризначеrrrrя i]иректора IIа гIосад\ .tа звi.ltt,ltення з Ilосади здiйснюсt.t,ся rticbtitt,rI
,o,1oBot(].

6,,1. У tttlt1,1,1laKTi зазнilLlit(,l-ься строк tlaiirlr,. права, обов'я:зttl.t i вiдпсlвi,,tальttiс,t t, /{иllсrtтоllа. r,r,toBt.t iiot,cl

i0l Il,paliTO\I гil tl ll l{ I i l] \l зако но_ lll вство \l,
tj.5. l{a поса_l_\ .IrlpeKTopa Пi:пlэllсrtс-I,I]а. \lo7lie бrтtt прrl,зtlачс,ttа осtlба. )l ],,l \IilL Iji]ll.,iji_ll{_\ t)cUii_\ l

tрофесiйttl,tliдt,tl-говкr,. cтa;tt роботи tta KepiBttil:l пtlсадi нс lrlelIlllc _i 1-1trttiB. l]\_).1[).LiL.]cl)iliaBLtoю \loI]Olo,
6.6. lr,rpeKTop П ilприс]\,Iсl,ва;
6.6.1, ljсзПоссl)е.ltll,О lliдпоря.rкОl]ч(,тьсЯ YпoBtioBarttcli()\l\ оргаll}' чllравлirrttя l-а tlece llерсоIIальIlv

зi.,ttlовi.цальнiсr,l, зrr виI(он{-lннrt lloK.rIajlellиx tta Пiлприе:]\{сl-во зltв.,tаtIЬ iзJtiйсненlrя Hltп,I своl'х tрl,нr<цiй.
6.6.2. lic беЗ дОрl'tеtttlя tзijl iMerli ГIi,лrlрис]\,lсl,ва. преjlс,I,ав-lя€ його в ycix устаllоt]ах,га сllэгаtti:заtliях.
6.6.]. Розгrоl]я1.1)IiаСl'ься l(оштаi\lи l-a rлайtttlпl вiitповiдlrо,,Lo Llиllt|ого за|{оIlоllавсr-tза Yttpai'tl}.| .l.a I(1,oI.()

*'тil,г\,гч.

6.6.;1. Yrt",la;,iaC lloI,oBOpl1. Bli.laC jtор),чеIIня. вiдtt1,1ивас l] \,cT,allOIJax баttкirз l,а opl,allilx /{e1l;ltlttltlill,tl
iазl|ачейства I)axyI Iки Totlto.

6.6.5. У i\le)Iiilx cBoc'l'KorlпeTetrrLil'Ijl1.1|]r- 11;11;з,зtl Tl iHtrli рtl,зltt,lрядqj ак,ги. да(] I}l(aзiBIiI,1. обов'я,зtttlвi для
lcix lliдро,здiлiв гtl ltраt{ilзгtикiв Пi:прirс \1.1 l]it.

6.6.6. Г[О.'tаС На ЗаТВерД;кеННЯ -1tl }'повlIоваiliеного о|)гi,llI\ _r llравлilrtlя проек,г cPiHaHcoBor о I].ral{\,
lirlпlэис:л,lсr,ва l-а I1pocI{T змiн до С,гат1 Tl Пr.tll1ltlt\]ства,

(1.6.7. lI111,1'згla.tac зас'гуltrtикiв f{llpertT..1llr I1i_rгlрисlпtс,],t]а,I,rl розподi:lяс обов'яlзкlt пIi,lt liи\.Itl.
6.6.8. []иЗна.tас l-а Заl'Веl]-l7li\[ tt|)гlll]iзaцiiirrv cTl])lilyl]y Ililtприс:ьlства, гl]l1II}|rlIl\. ,lltcc_it,tIictl,

ll.i]ЦiBllIlriill_ lllIillttиЙ рtlзпис. ) rltlBtt rlll..ir ]}1 tl1,1tr.i,

6"6,9. tIризtlачас Flэ lIoclilll тз lrti.lьtlяr KelliBilttttiB c,t,pvK,t,\,lltIll\ rrirtl"lозiriлiв. iltrtlllx пpaIliI]lIl]]iilr,
6.6.10. lJатверД;ltуt'По,-lо7Iiч-Нl]Я ll|)t].lp\Ki^,pHi rri.,1ро,зri_rи lIiдприеь,tсr,r]а,Jil пt)filltll.,t t KcllitзttltttiB tltt.r

;i_tllоздiлiв.
6.6.I l.()бираС d)OpNlLl i cltclc',:;: . ,.1.1 tll 'l..i l,i. всганов_:l|ос праt{iвttикаi\,l lioHK|]cTlI i 1,1-1,,л,1,,.l,, I]осадових

,ti.-ta,iliB. lrреьriй. винагород. на_lб:tвс,.; : .. ,,l:lI l1з \ r1;11j1. псрелбачеlIt-jх ко"цек,I,иI}IIи\t дOговоl]о\l.
6,6.12.Уttлlt.,tlr li().lcIiIIlRH,i;:,:,,l;..tlJl:l:tlliiL\Ill.
6.6. l3.Вирirrr1 r'iHlui]]l1-].ti]r'- _ :::.-,lIli_ii.rrlг,,lcTBlitзi.,tttiltliдHcl ,'(oзaliol{oдaBcTl]il\/t,pai'tltt.

с r roB i згi;lно tl }.i H}lO|-O,]a кон O_]il i] ;, :_.:

6,7, llИРеrtТ'ОР Ili_ttlPrl,',|- ::_: i', .,..::l :,:-. \l 1l: tll1lrt, rlc tB,t. l jc в \]crlia\ свiэl'_t гttlBtt()ljlliJiC}{ll га

ilе_lстаt]ля€] iнт'ереси Пt_lп:l;:, ,,:;, i-., \ .,],.:..l::::,1\ i]lI,i1lI|l\. \ с-гtil][]ва\ l,a сlргаttiзацiях. а ,laKO7Ii 
)

lllc:rtoBiдtlocиlli]\ l] \ Kp]lt{ai,:i;:',:,, .,, ,.j_ ];,,,::,:\,}i .,, .il]i].:Ll q\1l] ]а t]liзtl,ttttlrItt особаrtl.t.
6,8, /{ирек'rор [ii'..:l;:.'.1,-.],i. ;l-'.'.'lltcT_rIi1]l]Kl1 lll ttelliBtlllttrr lli.t1-1oзJi.riB _t rlc.;t;ltl сtlоlr ll()tJl]oI]:l;]ialIl,

.liйснtоtоть поl,оLlIlе Kei.l::,;,__,:,: ili,irlllilr \]aтво\] ,гl йtrI-о ili_tllrl;_li.llrrttl,

ДСr;lер)l(аlIIlЯ

А
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6.9. УповIltlва;ltеttий ol)I,alI t,ltllаtз,Iittttя rзijtlItlвiдttо ;lo i|оклzlдеllих F{а lIt Ого ЗавлаtIЬ злiЙсtt

llitl]tlоl]а)I(еIlliя Illол0 реаrriзаrlii,пlэав [}.ltaclIиlia \1aiitla, Ilсредаllоl-о ГliдприсN4сl,!i)]. пов'язаtlих з во_п()Jit{Н

liоl)ис,l,),l]аlIllяN,l iI]озllоряд)liаlIllяiчl HlJN4 ) \Ie7l(ax. t]изIIаLtсtlих закоllодаl]с]воN1 УкрIlillи. з пlс,,I oto за.lовоJlсt,

соцiаJl 1,Il их,l,il iHLLI их I luгреб.
6. l 0. Уповr roBaiItct tи й сlргаI I yI Iрав-ц i гt t tя :

6.10.1 . I]изначас гоJ]овнi напряNIl(и лiя,,lьttсlсгi IIi;lприс:ьlс,t,l]а. затверjl/h\. I1.1ilни _{iя.llьttостi гa tPo1l

звi-гiв Itpo Тх tsикt,lнаttttя.
(1.10.2. За,t,всрд;rtl,с c]lirlattctlBиil t1.1latt 

,I,il Kol]l,poJItoc його в1.1коtlilt]ня,

6.10,З.111lotlo,1ltl-r,r, шtotliTclpltttt фitlttrlсовоl'дiяльttсlсl,i [[iдtt1lllсrrс'l'ва.
(1.10..1. З,iliiictrroc: li()II,I,1](),Jlb за (|)iIlаllсоlзою (бю;lirtетtlок]) 1а IIl,|-атIIL)ю _lttсtlllп.tiнаrtи Пiдlttрис]\,lсТВа.

6, ]0.5. З,itil"tctttclc liоl1,I,1lоль за еil]с,i,гиLrниi\4 t]иliористанняN{ та збере/Iiенняrl llайна i KtltltTiB ПiДttрисrtс-гi
(l. ]0.(l. l]абезttс.I},с гIptlI]ejl9IIllrr у вiлrtовiднiст,ь iз заttонолавство\] CTarrlr la Bttr.,r,piLttI]ix IIOjlO)lit-,l

П ii(ltpиcrtc t,Ba.

6.10.7. Коtli,ролttlс Bl.]KollatllIя ореIIдарrl\lи iltвесrиt{iйtlих iтехtriч}Jl1\ П|]t]Iга\I. якtцо T,aKi псрелбачс

ll(оговоl]о\l оре l lд1,1,

6. lU.ll. З.Liircrtl,,, illIlli ttoBlt,,Lla;ttclll1,I. l{clalI(\l]_tclli la1,oll(1,1ill{\'IR,)\',

6. i0.9. Здtiйсrlltlс liOI1,I,I]()jIb за t]иliорис,гаlIFiя\l ,га ,збсрс;,ttеIlll}l\1 Гlil-1r'7liIl!rI'(l ГIi:присrlс,t,в), ]\{аЙrlа i Nli

l)ОЗlIОl)Я;ltl'| ljСЯ tlll\l \ \]e)l(it\ Cl]Ol\ П()ВtIОRа;l(е}lЬ.

6. ] l. YlIoBrtoBaittetttlй opI,all ylll]aB.,t ittttя здiirснtос KOllT]lO. It, за Bi]K.]|]ljaI|lllHя\l l,а збсрс)l(еttttяr.t blaijr

Пiдприемства, не втручаючись в оперативно-господарську дiяльнiсть Пiдпри€llства.
7. Господарська дiяльнiсть

1.1 , Пiдttрисrtс,t всl зобов'язагtс rlpиii\laltl та BllK(ll{\ tli.l lll ]trBc 1., lll -ltr нього в )'сТаl{ОВЛе}lОI

I\ lt11ll ,|rcl;lrlvtlitttIli ,l,ittlttlcotr,ltr} llЛillI\. ltll]ltiI,1ct{lti Пt,i,r,llскlltв cIi, llt,\li't,,, 1,,i.,,uilt_l1,1lt)tr\ llоtвиlк1 la вибr,

I{tl;Lr'tl llil(-, l\ llltиii lliti.
7.2. Ili;trrprr€I1cl,Bo Ile \laC гtрава бсзсlll.-lатIiо пере_lават}1 l]ii_lC/IiIle ilortr rtaГtHo itItttиbt lоридиtI},IиNt особll

Ч14 Гроi\,lадЯltаl\I, KPi\l BI-{Пa.ltIiiB. передбачегtих,]аконо-]ilt]стtsо\l
7.З. ltоLLrr,орис пi.,lгIl;иr,rlсгlза затlrеl). lili\сться YгIoBttoBtuttcl]tl\] оргаllоrt уttраtз.titrня.
7.4. Crltlcarrllя з баJlаIlс} осllоl]t|их t];orlitirl Пi;lпрлrсш,tст,t]а Nlо)Ii\"гь гlровод},lтися l] поllя:rку Р_,иЗI]аЧеll(]i.

L];lасttиltоп,l |]а _]l,одоlо Уttсltзttовiuttс}Iого ollllttt1 r,гlрав;littня,

7.5. [[адаrtrtя FlаселсIltllо IIJIа,гIi1.1х ]\tе1.1иlIних п()сj]\ I, ,Ia послуг на l-осIlроЗilа\v}]lt(]t]iЙ ocI1()]

,з;li1-1g1l1pto,t,bclt Bi_irroBi,,1Hcl ]1,o гlостанов ItaбirrcT1,\4irlicTlliB }'Kpat'rlrr. ttаказiв \,iiHic'TcpcTBa o\opot]l.,l ЗД()рt]в я

itttttttx llol\\li] t ttBttltr at. t iB.

,..6. lЗаргiсrь робi,г rа lIос_rl\,г. ttttl ,з_tiiiснrоIо,гься Ili_rпprlcrlclBtlrl. BcTilH(lB.lIoloIl,c,l Bi;trroBiдrlo

заI(оti одавс,г l}a.

8. }Iaiillo I,a IIоря-l0к },гl]оренl|r| cI:lI\ IlloI (l кitпiта.ll
E.l. }чlайrlо lti;tlllll]c\Icl,Ba с KO\lvtlaJl bHсllo B--lacttict,to rt, lеlltttlпс,l"lя.

l Ii.trIllиcltc t,t]O NlaC право Вi;l.t1,;11чua,,'и абtl iгtltlltrt cIl(lco(lo\l Рt)Зпоря 17iзтliJЯ rlrtllill,reгtltlt за llti

\IайlIоI,1. lIlo i]a.,lc),Iilj I,1, .:(о осtlоl]rtих t|lоtlдitз. }/ Ilоря_lк\ виЗнаilено\rr L].-IacttиKori.

8.2. iIi,rllllllc}Ic,Il]O Ilc NraC ltpaBa бсзогL,lатt{о Ilередавати H:1-1e7lille iiortr rraii rrc ltlшtlrl lt)Ilt1-1lIЧtltIi\! oc()C)ll

Llи г}]оl\|il/ltяltаrt. Kllirt вttirадttitз. гlере;lба.rеtt},lх зАItоt]о\].

[i.З. lJztepc"-tartи dlopшtу,ваllIIя iuайrlil I Iiдпplrc.rtства с:

- к()]\4),ilа_пьltе tlай гtо:

- кошl,и ,I,a iHttte rtайltсl. clrleprr<atti вiл реа,liзачrl'продукrtil'(робil. \](].1}1t]l]i1\ 11.1;-1r t,) Ili.,trlpиcп,tc't'Bir]

- lit}ll] |tt rtijtlctt"l L),l1,1,L7IicIt:

- цi;tьовi ltоtl]l,и:

- Iil)c. Iиtи бllttKiB:

- ittLll i lllil(elleлa, tte :забороr rell i зако|lоNl.
С,t,аr,у,гrtllii ttaгliтa.ll пiдгrрисплс,l,t]а скJIадаlогь ocHclBHi сЬонди. оборотнi коll]ти. а Taкo)l( tlilзHocTi. lttlг1'

llepe.talli tta tt1lltBttx tl]lсрillивIl()г() \llpllIl. litttlll ,засttовllиliо\l. Baplicrb,l ки\ gi_lp,11l3;l;ilclbcя ts oll.t:tttci в зага_l1,1ii

супli 15222Зllгрtr,
8.4. ГliдrIрис]\лс,гво \1O)l(e tl;lср)I(\,l]аl,и кре;lи,l,и.l1ля викоltаtlня сl-а-гу1-1l1-1х,]аl]-li]}iь за ]го:lоIо [];lасниttа.

В.5. lliдrtрисплс,гвtl вiдповi;llilс :]а cBOi'N,ltl зобов'язанttяNlи Jlиltlе |(оlllта}lи. ilto trеребувак)т'ь v i"ior'

роз tlорядir<еIttл i.

8,6. I-Iоllядоtt рсlзtltlдi"гIу,га t]икорис,гаttня KotllTiB
l le KoNlel)t ti Й t ttll' дi я"t t,t tос,гi, tзизt rа,lа€],гься с|l i нансови b,l

I Icllejl},C l |.rIal lO L]o\l\,.

Гl iдп рtlс:п.л c,r,l]a, отр и ivl at t и х в iд зд i l.-tc rl е н tля гос пOдарt] i] кс
план()N4. який затверд)liусться.|1о i всресttя pot<y.

3.7.Забороrlеl|о розllо;,li.ll отрилtанttх,lltlхtl/liв (прибуl,r<iв) або iх Llастини серед заснOt]Liикiв (1"tасttиьiв
,l.tcHiIl tllli_IitJ\. tlpllltitrtlиttrB 1Kl.liv (lll.tillll i'x rlplrlti. llal)il\\B.||I|я r,IIillol о соцiа.tьIlого BHCt,Itr ). ч.rснiв ,lpl rtri

),I II]atJ- l i tl tlя,t,а i t t t t l и х t tt,lB' я,заtl их ос iCl.



8^В flОХОЦИ (ПРИбУТКИ) ПiДПРисNlс'I'вil I]икористоt]уtо1,1,сrl виlij]tоLIll1l ,llля (|;1iнаllс),ваIlIlя вll,,1аl ttitз ttlt,гри]\Iаtlllrt закJIаду. реалiзацiТ ь,lети (Lliлей. завдань) т,а наrtряьtiв lliяльгtостi гlерслбаrIених Ста,гу,тоN1 заI(лrj,Lt,ч l-а
ll Ul и ]\,l и LI и н l I и N,I и ll iдзаltон tt и l\l и акта]\{ и.

9. IIoBlloBll?Keltllrr r.t)y,цоlrоI 0 кOjtек.гиl}у
9.1. Ilраrцiвники \lаютt, право бра,ги )'ЧаС'Гl, в 1,ttpaBлilttti IlirtПРИСЬtСrВrЭЬt через заI,алl]lll

Kottt|lcPlcrtrli'l'r. 1l31Ц lPV. lОВИХ кО. lекlиrriв. rr1lor|rcciйHi clli. lliи. яlii tirotr, r lp_\,loRt)\t\ ко. Iclillrlli. itttrri
llOBIJOBaiIieHi гllуловиltt колективо\4 lla Преilстаl}ницl.во" вIlос}l1.и проrtозиrlii lлодо lttlilittutcrtttrl
Ii,1llрис",tства. lr TaKo)It з г]иl,ань захист},соItiально-екоtlоп,ti"ttlих iтllr_tt'lвих ttllaB ll1lаllirзtt1.1 ltilз.

ПреJсr:ttlttики tIepBиllHoi'ilpclфclri,lttotlol'opгarriзattii'. а r, 1lalзi i"x Bi,,lcyтlloc.t.i - Bi.llbtttl обранi
illе;lС'ГаВllИКll. г]I]с:lстав_гlяlо,Iь irr геllесrr гrрацirзttикiв tз ()pI,alIa\ r,прав:tiнгtя IIi;ltrpиcbtclBa ]

збори
оi]га i lи.

робtl,ги

I IpttI{I l]I I ll liaNl l.|

t]i,JlIloBi.llIi().1O
ilаконодавства.

l ПЦприсlrствО зобовlязане створюватИ умови, якi б забезпечували участь працiвникiв в його управлiннi.
f, 9.2. Тр_r:оВий колектИв ПiлприсМства скJlадасться З ycix громаДян, якi своеЮ працеЮ беруть участь у
Jlого дlяльностl на oQHoBl. трудового доI,овору (контракту, угоди) або iнших сРорм, що регулюtоть труловi
}iлr rосини працiвника з Пiдприсмством.

t 9.З, До складу органiв, через якi труловий колектив реалiзуе свос гIраво на участь в управлiннi
!liлприемствопr, не може обиратися ffиректор Пiдприсмства. Повноважегlня цих органiв визначаIоться
}iдповiдно до законодавства УкраТни.

l 9.4, Виробничi, трудовi та соцiальнi вiдносини трудового колективу з адмiнiстрацiсю Пiдприсмства
Jегчл юIоться ко-lекти вним договором.

l 9.5. Право укладення колективного договору нада€тьая fiиректору Пiдприсмства, а вiд iMeHi rрулсlвого
]олективч - Уповноваженому ним органу.

l Сторони коjIективного договору звiтують на загальних зборах колективу один гlеред од1-1иi\l rle менLu

lнlж один раз lla [)lK.

l 9 б Питання шодо полiпшення умов працi, lкиття i здоров'я, гараrrтiт обов'язкового ]vlедич}lого

Jтракування 
праtliвникiв Пiлприсмства та Тх сiмей, а також iншi питання соцiального,розвитку вирiшуються

fруловим колективом вlдповlдно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
l 97. Фt,рltли iсистеми оплати прашi, норми працi, РоЗЦiнки, тарифнi ставки, схеми посадових окладiв,

},ttовИ iапровад;кеннЯ та розьriрИ надбавок, доллат. пperliit. винагород та iнших заохочуваJ,IьLlt{х.

}.,lrtпс,lсl,,tiйних i гараtlтiйннх вип_lат \torк)Tb встановJюватися \ коJективноlt\,.]оговорi з.lоrрltrlанttяrt Hoprl i

t apaHTi il. передба че н их законодавством, Генерал ьною та Галузевою угодам и.

l Nа;нitлальttа заробiтна плата працiвникiв не мо}ке бутtl ниrкчою вiд встановленого законодавствоl\,t

Ркраi'rlи,^,liнiьtального розмiру заробiтноТ плати.

1 9.8. оплаr,а працi працiвникiв Пiдприемсr,ва здiйснюсться В першочерГовомУ порядку. Bci iншi плате>кi

РлiйсlIюrоться Пiдприс]мс] вом пiсля виконання зобов'язань щодо оплати прачi.

l 9 '' Працiвникll Пiдприемства провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до Статуту, колективI-1ого

РrОГОВОРr' Та ПОСаДОвих iНСТРукuiй, правил внутрiшнього трудового розпорядку та чинI.1ого законодавства
VкраТни.

l0. Припltllеннfl дiяльllостi Пiдпрlлсмства
l0. l. Припинення дiяльностi Пiдприемства здiйснюсться шляхом його реоргаrriзачiТ (злиттяr,

гlрисднанiJя, подiлу, перетворення) або -тiквiдацiт - за рiшенням Власника. а у випадках, передбачених законом
У краi'ttи",зit рiiIrеrlгrя м сl,дi,.

l0.2. У рrtзi 1lсорr,аrriзацii Пi_tlrрrlс \1.Tt]il вся
l1p?lBOt lасl,\,п tt и t; itз.

1 0.j, .]llrtBi.,tartiяr Пi,лrtрисNlсl,ва здiйсtlt,_.i rься
за pi trtct tt tяlчl су,,l1l,.

ttри iir tя в pi Lшсr t t tя llро л i ttB i.llrr ti кl Гl iлr rри(]\]сl,ва.
l0.5. JliКrli:lltЦiйttа Кt)\IiСiЯ розпtitl11'с )'.1рlкtltsili]l1\,]11сt)бll\ rIilcc,lBoi'irr(loprraLti'r'. в яlitJ\ tlrб.tittrK,tL,ult

Bi.t('\l()Cli llPl'' .lcP7I(ilt]H_\ ре,-t1l;1ц|р ttl1lи.lиrtноi' ,,g9,i11. lltu Il1,1IIilIlIя( |l,cr. lI()Bi to\I. IсlllIя IIlr, ,r,,n,,n,,n,,.,
h)l)И.1lItl||()l 1rg,'rlЦ lll ПРt) tllr|Я lrlK ictpt)K JilrlItJlellllя Kl)cJttI(,pll\1ll lJIl\l\)I ltl IlCl. а llllrl Rllll\ (l,Ji I,,rtlI\)]il)(,Il!lop'It
повi;ltlьt-'lяс: t_lссlбис'го В ПltСЬ\ltlвiй tboplli \ l]c гll]ов.lснi зllIt..ltltl]ltl]!, I I]t)\] \'Kllat't trr c-l Ilt)Kll.

cуKyrlllicTb ilогсl прав ,l,a обоtз'яtзltiв rrереходttl ь до iItlt rr

.-liltвiдаrliйr;tlttl t<tlпticic,Io,,l lill утt]о|)I()€,ться Г].taclrIlti,llt atбtl

лебiторськоi'
о з них пl]о

одночасно лiквiдацiйна комiсiя вживас Bcix необхiдних заходiв зi стягнення
заборгованоотi Пiдпри€л.,!ства та виявлення кредиторiв з лись\rови\t повiдо\tлення\, кожtlоI
;r iквiдацiю П iдприсмства.

l0.6. З I\4oMeHry пр}rзначенНя лiквiдацiйrrоl'комiсiТ до неТ переходять повнова)кення з управлiння
пiдприемством. Лiквiдацiйна комiсiя оцirtюс }tаявне майно Пiлприсмства i розраховуеться з крели,гораýlи,
складас лiквiдацiйний бацанс та подае його на затвердження органу, який призначив лiквiдаuiйну kollicilo,
{ocToBipHicTb та повнота _riквiдацiйного балансу повинlli буги перевiренi в устанOвленому законодавствоNl
\l l<pai't t и пOрrI,цк\,,

JIiкrзiдаrtil'iltа к..rtiaiя вllступас в c),/1i lli,,1 ilvretti IIiлпрtlсrlсrI]а. II(о-itlttвiл_чс,t,t,сяt. 1



l0.12. У разi .llirtrзiдацii' 11iдпрt,tспtства йогtl акt,иви пt,lвиннi бl,тrr llepe_llHl
неrtрибу,гковим орl,аttiзаtliяпt вiдповiлtrоl,о t]илч zlбо зарахс,lвагti до доход} t]rtl_];ttc- гt

l0.7. ||llcrcttrii'tillc.tttltlllitl .ttl lIi.Ltlllи, rlcllзil. Iцo.tiKBi.r), tl,c,I. ]а:lоволLняIоlLс,l ,ta pil\\ll0l( йоtо rlilйlla.
я |(lllo i I l Ll l е t rc tlсllс;lбlt,lе l I о,]а l((lLiOj]a t]с,гl]о\1 YKpai'rr и.

10.8, )[KLlltl tзарt,iс,l,t, плайttа IIi.trtрис,ьtс,l,ва с t]сдостit,I,IlLо}о дJIя заJlоволенllя виN,Iог кредltтtrрiв,
Iiiдrlрисrtс,r,во rt iквiдус-t,ься t] IIоряjlк\,. l]c,1 arloI]jlelloN,ly:]aKoll()\l llpo вiдновлеttttrI lljla,I,ocгIpobto;ltIlilc,t,i абtl
L}lt lllil lll1,I бaltttl,.'r l,,,пt,

l0,0, ul"n''nBiclb t'1 11цrl)Я.It)ti {it,Itrllr\. lСlIllя tsи\l(\l lilrc.tиI1,;li1l lltlзlIalIillt)|t,clt lзi,tll(lI]i llI(l ,I() |ilK(lll(). litI{ lllil
Украi'tlи.

l0.10. 11parliBtttlKar,t l1iлприсьrсr,tlа. ll tti ,звi.llьtlяlоться у зв'язку,з tiого реtlргаttiзаLIiс:ю.tt,l лiквiдашiс:tо.
I,араl1,I,\lсl,ься доl,риNlitIlttlt i'x Itраtз,t,а itt,lе1,1t,сilз lзiдповi:ltlо до закоII()l1авсгва Украi'ни tlpo праL{lо.

i0.]]. tIiдrrр1,1с]\lс,|,t]о €] l,аliи]\li lll,.l l]рипи|lило дiяльнiст,ь. tзil1 лаl,и внесеtlliя до Сдинсlго дер)t(авtI()l-о
peCc,I р\, заIlис), IlpO лt,р;I(авнч I)cЁcT|]atlito ll1lиIltttrсtlttя .,tillлbHocr-i юридичноl'особtt.

()лItlи al]O KljIb]i()]\{

в 1lазi гlрt.lllиI]сtIIlя

кlрили,I гtоi' особ и (у резу,л r,l,aTi rT л i квiдаt lii'. з.;l иття, по;liл) . allня або гIеретвсlреttня).
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