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Сmаmmя 1. 3azallbHi полоэtсення

1.1. Щержавне пiдприсмство <<Народицьке спецiалiзоване лiсове
господарство)> (надалi - Пiдприемство), засноване на державнiй власностi,
створене вiдповiдно до нак€ву ,Щержавного KoMiTeTy лiсового господарства
УкраiЪи вiд 12.01.200б М 2 <Про удосконалення лiсовим i мисливським
господарством у Житомирськiй областi>, наJIежить до сфери управлiння
Щержавного агентства лiсових pecypciB УкраТни (надалi Орган управлiння
майном) i входить до сфери управлiння Х{итомирського обласного управлiння
лiсового та мисливського господарства (надалi - Управлiння).

1.2. Пiдприемство е правонаступником державного пiдприемства
<Народицький лiсгосп агропромислового комплекср (код СДРПОУ З53З4175) у
частинi майна, прав та обов'язкiв, переданих йому за передав€Llrьним актом.

1.3. Найменування:

украiнською мовою: повне - Щержавне пiдприсмство <<Народицьке
спецiалiзоване лiсове господарство>>, скорочене - ДП <<Народицький
спецлiсгосп>>;

росiйською мовою: повне - Госуларственное предприятие <Народичское
специ€Lлизированное лесное хозяйство>>, скорочене ГП <Народичский
спецлесхоз));

англiйською мовою: повне - State епtеrрrisе <Narodychi specialized forestry>,
скорочене - SE <Narodytsky spetslishosp>.

I.4. Мiсцезнаходження Пiдприемства: 1 1400, УкраТна, Житомирька обл.,
смт. Народичi, вул. Свято-Миколаiвська, 129.

Сmаmmя 2. Меmа i преdмеm Diяльносmi Пidпрu€мсmва.

2.1. Пiдприемство створено з метою:
ведення лiсового господарства, охорони, захисту, рацiонального

використання та вiдтворення лiсiв;
ведення мисливського господарства, охорони, вiдтворення та

рацiонального використання державного мисливського фо"ду на територii
мисливських угiдь, наданих у користування Пiдприемству;

- одержання прибутку вiд комерцiйноI дiяльностi.
2.2. Основними напрямками дiяльностi Пiдприемства е:

2.2.|. Проведення заходiв з вiдновлення лiсiв, пiдвищення ix
продуктивностi, створення насаджень iз швидкоростучих i технiчно цiнних порiд.

2.2.2. Здiйснення заходiв iз замiни малоцiнних низькопродуктивних
насаджень на високопродуктивнi, залiсення м€Lлопр одуктивних земель.

2.2.З. Органiзацiя лiсонасiнневоi справи i лiсових розсадникiв, вирощування
декоративного посадкового матерiалу .

2.2.4. Проведення прикладних дослiджень, спрямованих на одержання
нових знань з метою практичного ix використання для розроблення iнструктивних
технiчних нововведень в галузi лiсового та мисливського господарства.

2.2.5. Проведення експеримент€tгIьних розробок з метою створення та
впровадження нових природозберiгаючих технологiй в гаrrузi лiсового та
мисливського господарства.
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2.2.6. Збереження та посиленн я захисних властивостей лiсiВ, лiсонасаджень,

що виконують, що виконують захиснi, водоохороннi, санiтарно_гiгiснiчнi,

оздоровчi та рекреацiйнi функцii.
2.2.7. Охорона ni"ib i захисних лiсонасаджень вiд незаконних рубок,

пошкодж."", .йовiльного сiнокосiння, випасання худоби в заборонених мiсцях

та iнших пi.оrЪ|у-."", притягнення до адмiнiстративноi вiдповiдальностi

лiсопорушникiв i стягнення з них збиткiв,

i.z.B. Порушення вiдповiдно до законодавства питання про притягнення до

вiдповiдальностi осiб, винних у порушення лiсового законодавства, законодавства

про мисливсъке господарство та полювання,

2.2.g. Охорона лiсiв i захисних лiсонасаджень вiд пожеж, здiйснення

протипожежних заходiв, захист лiсiв вiд хвороб та шкiдникiв.

2.2.|0. Облiк лiсових користувань,
2.2.t1. Забезпечення проведення лiсового i мисливського упорядкування,

збереження в господарствi лiсо"порядних, мисливськовпорядних, картографiчних

та статистичних матерiалiв. . F
2.2.|2. облiк лiЪового фо"ду i реестрацiя Bcix змiн у його складi; розробка i

поданнЯ по пiдлеглостi матерiалiв про розподiл лiсiв за категорiями i розрядами та

змiну границъ лiсництв.
2.2.|з. Виконання матерiальноТ та грошовоi оцiнки лiсосiК, признаЧених дО

рубки; проведення рубок з додержанням чинного законодавства.

2.2.t4. ПерЬiобка деревини, виготовлення виробiв iз деревини,

Виробництво продукцii та ToBapiB народного споживання .

2.2.15. Ведення мисливського господарства та контролъ за дотриманням

правил полювання.
2.2.16. Здiйснення бiотехнiчних.заходiв, що спрямован1 на

продуктивностi i полiпшення якостi мисливських угiдь та зростання

мисливських тварин.
2.2.|7. органiзацiя та проведення полювання, в тому числl и

iноземними громадянами, реа-пiзачiя мисливських тварин та продукцii

в тому числi i за кордон.
2.2.|8. Ведення облiку мисливсъкоТ фауни i реестрачiя Bcix змiн в його

складi.
2.2.1,9. Вивчення мисливсъкоi фауни з метою найбiльш рацiонального 1l

використання , утримання окремих мисливських тварин , вилучення з шриродного

середовиЩп, в шту{но створених напiввiльних умовах (вольерах).

2.2.2О.Проведення протягом всъого року винищення бродячих собак, KoTiB,

шкiдливих птахiв, а також регулювання чисельностi лисицъ, BoBKiB,

2.2.21. Ведення вiдстрiлу диких тварин в порядку селекцiйного вiдбору та

вiдстрiлу тварин з метою наукових дослiджень,
2.2.22.Постiйний контроль за ветеринарним та радiацiйним станом угiдь,

2.2.2З.ПрийоМ i органiзацiя полЮваннЯ для iноземних туристiв, мисливцiв,

органiзацiя ,u ,ро".дення зеленого туризму, обслуговування з органiзацiею

проживання та *uр.rу"u"ня (придбання речей, продуктiв харчування в магазинах,

на ринках, у населення по ринкових цiнах та на iнших торгiвельнлtх

пiдприемствах).
2.2.24. Розвиток мисливського собакiвництва,

ъ

цlдвищення
чисельностi

полювання
полювання,

ý
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2.2.25. Ведення рибного господарства.
2.2.26. Забезпечення пiдвищення продуктивностi працi на ocнoBi механiзацiI

трудомiстких лiсокультурних i лiсогосподарських робiт.
2.2.27.Визначення основних напрямкiв розвитку, пiдготовка пропозицiй по

створенню науково-технiчних, технологiчних, нормативних розробок, органiзацiя
ik впровадження.

2.2.28. Здiйснення сумiсноi iнвестицiйноi дiяльностi.
2.2.29. Взасмодiя iз засобами масовоi iнформацii з питань висвiтлення з

питань висвiтлення акту€шьних проблем здiйснення державного управлiння i
контролю у сферi ведення лiсового та мисливського господарства.

2.2.30. Популяризацiя серед населення значення збереження i правильного
використання лiсiв i захисних лiсонасаджень; залучення громад KocTi до справи
вiдтворення та охорони лiсiв.

2.2.З|. Складання виробничих, фiнансових та iнших планiв в межах

установлених контроJIьних цифр та лiмiтiв, балансiв прибуткiв та витрат,
кошторисiв; подання iх по пiдлеглостi та здiйснення заходiв по ik виконанню.

2.2.З2. Органiзацiя первинного облiку, складання зведених фiнансових та
статистичних звiтiв. Органiзацiя та вдосконаJIення бухгалтерського облiку,
здiйснення контролю за використанням фiнансових i матерiальних pecypciB.

2.2.ЗЗ. Здiйснення соцiального захисту працiвникiв, полiпшення ix
житлових та культурно-побутових умов, органiзацiя торгового обслуговування та
громадського харчування працiвникiв, контроль за дотриманням законодавства З

охорони працi.
2.2.З4. Розробка та реалiзацiя iнновацiйних проектiв з метою вдосконалення

виробництва.
2.2.З5. Здiйснення внутрiшньо та.зовнiшньо - економiчноТ дiялъностi на

комерчiйноi ocHoBi з метою одержання прибутку; спiвробiтництво з

нацiональними, мiжнародними та iноземними органiзацiями i громадянами,
вiдкриття в установах банкiв paxyHKiB в нацiональнiй та iноземнiй валютi.

2.2.З6. Торгiвельна дiяльнiсть у сферi оптовоТ, роздрiбноi, комiсiйноi
торгiвлi та громадського харчування по реалiзацii продукцii, продовольчих i
неrrродоволъчих ToBapiB, аJIкогольних напоТв.

2,2.37. Виробництво продуктiв харчування та Тх реалiзацiя.
2.2.З8. Ведення сiльського господарства , в тому числi вирощування,

заготiвля, зберiгання i переробка сiльськогосподарськоi продукцiТ та ii реалiзацiя.
2.2.З9. Здiйснення капiтаJIьного будiвництва в господарствi, ефективного

ъ

L використання виробничих
переозброення пiдприемства.

фондiв i капiт€lJIьних вкладень, технiчного

2.2.40. Створення та експлуатацiя власноТ мережi багатопрофiльних
магазинiв, пунктiв харчування, побутового обслуговування населення.

2.2.4\. Проведення робiт щодо сертифiкацii продукцiТ та ii штрихкодового
маркування.

2.2.42. Внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв
автомобiльним та залiзничним транспортом.

2.2.4З. Приватизацiя житлового фо*rду, що належить до вiдомчого
житлового фонду.
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2.2.44. Органiзацiя платних стоянок та надання платних послуг населенню
по обслуговуванню те ремонту автомобiлiв.

2.2.45. Реалiзацiя у межах свосТ компетенцiТ державноТ полiтики з питанъ
кадровоi роботи, пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiТ
працiвникiв за рахунок власних коштiв та коштiв державного бюджету .

2.2.46. Забезпечення у межах своiх повноваженъ виконання завданъ
мобiлiзацiйноi готовностi.

2.2.47. Органiзацiя розгляду звернень громадян з питань, що належать до ix
компетенцii, забезпечення у межах cBoix повноважень виявлення та усунення
причин що породжують скарги громадян

2.2.48. Впровадження заходiв щодо вдоскон€Llrення охорони працi на
пiдприемствi, безпечного його ведення в умовах радiоактивного забруднення.

2.2.49. Забезпечення, вирiшення питань цивiлъноТ оборони, здiЙснення
заходiв щодо захисту населення i територiй пiд час надзвичайних ситуацiй.

2.2.50.Iншi види дiяльностi, що випливають з мети та предмету дiяльностi i
не забороненi чинним законодавством УкраТни.

2.2.5|. Здiйснення заходiв щодо забезпечення споживачiв деревиною,
виробами з неi та iншою продукцiсю лiсового та мисливського господарства.

Сmаmmя 3. Юрuduчнuй сmаmус Пidпрuелtсmва.

3.1. Пiдприемство с юридичною особою. Права i обов'язки юридичноТ
особи Пiдприемство набувае з дня його державноI ресстрацiТ.

З.2. Пiдприемство здiйснюе свою дiяльнiсть на комерчiйнiй ocHoBi i
вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни та цього Статуту, який
затверджуеться Органом управлiння майдом.

3.3. Участь Пiдприемства в асоцiацiях, корпорацiях, концернах та iнших
об'еднаннях здiйснюеться за рiшенням Органу управлiння майном у
встановленому законом порядку.

3.4. Пiдприемство веде самостiйний баланс, мае розрахунковий, валютний
та iншi рахунки в установах банкiв, печатку зi своiм найменуванням.
Пiдприемство може мати товарний знак, який ресструсться згiдно до чинного
законодавства.

З.5. Пiдприсмство несе вiдповiдалънiсть за своiми зобов'язаннями yciM
н€Lлежним йому майном згiдно з чинним законодавством. Пiдприсмство не несе
вiдповiдаrrьнiсть за зобов'язаннями держави та Органу управлiння майном.

З.6. Пiдприемство мае право укладати угоди, набувати майновi та особистi
немайновi права, нести обов'язки, бути позивачем та вiдповiдачем в заг€Lпьному,

адмiнiстративному, господарському та третейському судах.

Сmаmmя 4, Майно Пidпрuемсmва.

4.1. Майно Пiдприемства становлять ocHoBHi фонди та оборотнi засоби,

кошти, а також iншi цiнностi, BapTicTb яких вiдображаеться в самостiйноМУ
баrrансi Пiдприемства. Статутний капiта-гt Пiдприемства утворюеться Органом

управлiння майном та становить 1 3бt 700,00 гривень (один мiлъйон триста

ý

ь
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шiстдесят одна тисяча ciMcoT грн. 00 коп.). Пiдприсмство може змiнювати

статутний капiтал в порядку, установленому чинним законодавством.
4.2. Майно Пiдприемства е державною власнiстю i закрiплюеться за ним на

правi господарсъкого вiдання. Здiйснюючи право господарського вiдання,

пiдприемство володiс, користуетъся i розпоряджастъся зазначеним майном на

свiй розсуд, вчиняючи щодо нього буль-якi дiт, якi не суперечать чинному

законодавству та цьому статуту.
4.з. Щжерелами формування майна Пiдприемства е:

- майно, передане йому Органом управлiння майном;

- доходи, одержанi вiд реалiзацii продукцiТ, а також вiд

фiнансово-господарськоi дiяльностi ;

- доходи вiд цiнних паперiв;
- кредити банкiв та iнших кредиторiв;
- капiтальнi вкладення i асигнування з бюджету;
- безоплатнi або благодiйнi внески, пожертвування

пiдприемств i громадян;

1нших видlв

органiзацiй,

об'ектiв, що

ъ

- надходження вiд продажу, здачi в оренду майнових

належатъ йому, придбання майна iнших суб'ектiв;
- iншого майна, набутого на пiдставах, не заборонених законодавством.

4.4. Вiдчуження засобiв виробництва, що е державною власнiстю i

закрiпленi за Пiдприемством, здiйснюсться за погодженням з Органом управлiння
майном в порядку, Що встановлюсться чинним законодавством.

4.5. Пiдприемство мас право здавати в оренду вiдповiдно дО чинногО

законодавства цiлiснi майновi комплекси, нерухоме та iнше iндивiдуально
визначене майно пiдприемства, пiдприемствам, установам, органiзацiям, а також

iншим юридичним та фiзичним особам. .

4.6. Пiдприемство здiйснюе володiння, користування землеЮ та iншимИ

природними ресурсами вiдгlовiдно до мети свост дiяльностi i чинного

законодавства Украiни' 
пиЁ\лс.тRч R пез\ ,ня його майнових4.7. Збитки, завданi Пiдприсмству в результат1 порушен

прав |ромадянами, юридичними особами i державними органами,

вiдшкодовуютъся Пiдприемству згiдно чинного законодавства.

Сmаmmя 5. Прuва mа обов'язкu Пidпрu€мсmва.

5.1,. Права Пiдпри€мства :

Ь 5.1.1. Пiдприемство самостiйно плануе свою дiяльнiстъ, визначае стратегiю

та ocHoBHi напрямки свого розвитку вiдповiдно до гаJIузевих науково-технiчних
прогнозiв та приоритетiв, кон'юктури ринку продукцiТ, ToBapiB, робiт, послуг та

економiчноi ситуацii.
5.|.2. Пiдприсмство решIiзуе свою продукцiю, послуги, заJIишки придбаних

матерiалiв за цiнами, що формуються вiдповiдно до умов економiчноi дiяльностi,
а також у випадках, передбачених законодавством УкраТни, за фiксОванимИ

державними цiнами.
5.1.З. Пiдприемство мае право на випуск цiнних паперiв, реалiзацiю ix

юридичним особам, i громадянам Украiни та iнших держав у вiдповiдностi з

чинним законодавством.



v

7

ПiдприеМство моЖе придбаватИ цiннi папери юридичних осiб УкраТни та

iнших держав вiдповiдно до законодавства УкраТни,

s.t.+. ПiдприсМство BпpaBi створювати фiлiали, представництва, вiддiлення

та 1нш1 вlдосоOлен1 пlдроздlли, якi не мають статусу юридичноТ особи i дiють на

пiдставi Положення 11ро них, що затверджуеться Пiдприемством та i у
вiдповiдностi з чинним законодавством.

5.1.5. Пiдприемство вправi використовувати радiочастоти для мереж

вiдомчого диспетчерського радiозв'язку.
5.I.7. Пiдприемство мае право здiйснювати

для виробництва.

пiдготовку кадрiв необхiдних

5.2. Обов'язки Пiдшриемства:
5.2.I. Забезпечувати вiдтворення, охорону, захист i пiдвищення родючостi

грунтiв, продуктивностi лiсових насадженъ i посилення iх корисних властивостей,

виконувати iншi вимоги законодавства щодо ведення лiсового господарства та

використання лiсових pecypciB.
5.2.2. Щотримуватись науково обгрунтованих норм i порядку спецl€Lпъного

використання ni.ou"" pecypciB та користування земельними дiлянками лiсового

фонду.
5.2.з. Пр" визначеннi стратегiТ господарськоТ дiялъностi Пiдприемство

повинно виходити з державних замовлень та KoHTpaKTiB. Щоведенi у

д Встановленому порядку державнi замовлення та об'сми робiт, встановленi
} Управлiнням, е обов'язковими для виконання,

5.2.4.Пiдприсмство:
сво€часно сплачуе податки та iншi вiдрахуваннЯ згlднО з чинниМ

виробництва;

- закуповуе

установ незагIежно

- вiдповiдно

необхiднi матерiалънi ресурси у пiдприемств, органrзацtй та

вiд форм власностi, а також у фiзичних осiб;

до державного замовлення i доведених Управлiнням обсятiв

I

робiт, укладених договорiв забезпечус виробництво та поставку продукц1l 1

високопродуктивноi працi, забезпечус
правил та норм охорони працi, технiки

товарlв.
створюе належнi умови для

додержання законодавства про працю,
безпеки, соцiального страхування;

- здiйснюе заходи щодо регулювання оплати працi працiвникiв з метою

посилення iх матерiальноi зацi*аъленостi, як в результатах особистоi працi, так i в

загальнИх пiдсумках робОти Пiдприемства, забезпечус економiчне i рацiоналъне
використання фо"ду споживання i своечаснi розрахунки з працiвниками

Пiдприемства;

- дотримуеться норм i вимог стандартизацii та сертифiкацiт продукцii та ii
штрихкодового маркування;
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- дотримуеться норм та вимог щодо охорони навколишнього
середовища, рацiон€Lлъного використання i вiдтворення природних
забезпечення екологiчноi безпеки.

5.З. Пiдприемство здiйснюе бухгалтерський, податковий облiк
фiнансову i статистичну звiтнiсть згiдно з чинним законодавством.

природного
pecypciB та

та скJIадас

l

}

Сmаmmя 6. Управлiння Пidпрuелtсmвом mа сuмовряdування
mруdово?о колекmuву.

6.1. Органом управлiння Пiдприемства е його директор.
6.2. Наймання директора здiйснюсться Органом управлiння майном шляхом

укладання з ним контракту в установленому законом порядку.
Пiдприемство самостiйно визначае свою органiзацiйну структуру,

встановлюе чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис. З метою упорядкування
чисельностi працiвникiв апарату управлiння Пiдприемства, штатний розпис
Пiдприемства подасться на погодження Управлiнню.

6.3. Щиректор самостiйно вирiшуе Bci питання дiяльностiб.3. Щиректор самостiйно вирiшуе Bci питання дiяльностi Пiдприемства, за
винятком тих, що вiднесенi до компетенцii Органу управлiння майном та
Управлiння.

б.4. Щиректор Пiдприемства:
- несе повну вiдповiдальнiсть за стан дiяльностi Пiдприемства;
- дiс без довiреностi вiд iMeHi Пiдприемства, представляе його iнтереси в

органах державно1 влади 1

органiзацiях;
органах мiсцевого самоврядування, iнших

- розпоряджаеться коштами та майном вiдповiдно до чинного
законодавства;

- укладае договори, видае довiреностi, вiдкривае в установах банкiв
розрахунковi та iншi рахунки;

- несе вiдповiда_гrънiсть за формування та виконання фiнансових планiв.
Орган управлiння майном не мае права втручатися в оперативну i

господарську дiяльнiсть Пiдприсмства.
б.5. Головний лiсничий Пiдприемства е першим заступником директора.
6.6. Заступники директора, начzшьники вiддiлiв, головнi спецiалiсти,

спецiалiсти i лiсова охорона, керiвники структурних пiдроздiлiв, якi вiдають
питаннями використання, вiдтворення, охорони i захисту лiсiв, ведення
мисливсъкого господарства е одночасно за посадою старшими iнспекторами по
контролю у галузi ведення лiсового господарства.

6.7. Заступники директора, головнi спецiалiсти i лiсничi призначаються та
звiльняються з посади директором за погодженням з Управлiнням, iншi
працiвники апарату управлiння i структурних пiдроздiлiв Пiдприсмства, а також
старшi майстри та майстри призначаються та звiльняютъся директором.

6.8. Повноваження трудового колективу Пiдприемства реа_пiзуються
заг€Llrьними зборами (конференцiею).

Для представництва iHTepeciB трудового колективу на загiшьних зборах
(конференцii) трудовий колектив обирас профспiлковий KoMiTeT, до складу якого
не може обиратися керiвник Пiдприсмства. Вибори здiйснюються таемним
голосуванням строком на З роки не менш як2lЗ голосiв. Члени виборного органу
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не можуТь звiльнЮватисЯ з роботИ або переводитися на iншi посади з iнiцiативи

адмiнiстрацii Пiдприсмства без згоди профспiлкового KoMiTeTy.

б.9. Право укладання колективного договору вlд 1мен1 власника

директору, а вiд iMeHi трудового колективу профспiлковому
пiдприсмства.

надаеться
KoMiTeTy

! сmаmmя 7. Госпоdарська mа соцiальна diяльнiсmь Пidпрuемсmва.

7.L основниМ узаг€LльНюючиМ показником фiнансових результатlв
господарськоТ дiяльностi Пiдприемства с прибуток (доход).

7.2. Чистий прибуток Пiдприемства, якиЙ з€tлишаеться пiсля покриттЯ

матерiальних та порiвняних до них витрат, витрат на оплату шрацi, оплати

вiдсоткiв по кредитам банкiв, податкiв та iнших платежiв та BHeckiB до бюджету,

передбаЧениХ законодавствоМ Украiни, вiдрахуванЪ У галузевi фонди,
з€шишаеться у його розпорядженнi.

7.3. Пiдприемство утворюе цiльовi фонди, призначенi для покриття витрат,

пов'язаних з своею дiяльнiстю:
- фонд розвитку виробництва;
- фо"д матерiального заохочення;
- резервний фонд;
- iншi фонди.
7.з.t. Фонд розвитку виробництва створюеться за рахунок коштlв l

вiдрахувань вiд чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним

законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матерl€Lпьно-

технiчноТ бази Пiдприемства.
7.з.2. Щжерелом коштiв на оплатулрацi працiвникiв Пiдприемства е частина

доходу, одержаного в результатi його господарськоi та коМерЦiйНОТ ДiЯЛЬНОСТi-

Щжерелом коштiв на оплату працi працiвникiв Пiдприемства може бути бюджетне

фiнансування.
керiвник Пiдприемства обирае форми i системи оплати працi, встановлюе

працiвникам KoHKpeTHi розмiри тарифних ставок, вiдрядних розцiнок, посадових

окладiв, премiй, винагород, надбавок i доплат на умовах, передбачених чинним

законодавством та колективним договором.
мiнiмалъна заробiтна плата працiвникiв не може бути нижче встановJIеного

законодавством Украiни мiнiмалъного розмiру заробiтнОТ ПЛаТИ.

умови оплати працi та матерiального забезпечення керiвника Пiдприемстваt визначаеться контрактом.
7.4. Щжерелом формування фiнансових pecypciB Пiдприсмства е прибуток

(доход), амортизацiйнi вiдрахування, кошти, одержанi вiд продажу цiнних
паперiв, безоплатнi або благодiйнi внески членiв трудового колективу,

пiдприсмств, органiзацiй, громадян та iншi надходження, включаючи

централiзованi капiтальнi вкладення та кредити. Щжерелом формування

фiнансових pecypciB Пiдприемства може бути бюджетне фiнансування., 
7.5. Пiдприемство мас rrраво реiнвестування частини чистого прибутку, що

заJiишаеться в його розrторядженнi пiсля розподiлУ, На збiльшення статутного

капiталу.
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7.6. Вiдносини Пiдприемства з iншими пiдприемствами, органiзацiями, i

громадянами у Bcix сферах виробничоi дiяльностi здiйснюеться на ocHoBi

договорlв.
7.7. Пiдприемство здiйснюе зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть згiдно з

чинним законодавством УкраТни.
7.8. Труловi вiдносини з найманими працiвниками та службовцями

Пiдприсмства регулюються чинним трудовим законодавством, праВИлаМИ

внутрiшнъого трудового розпорядку та трудовим договором.
7,9. Питання соцiального розвитку, включаючи умови i охоронУ праЦi,

забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговуваннЯ,
органiзацii оздоровлення i вiдпочинку працiвникiв визначаються колектиВнИМ

-]оговором.
7.10. Дулит фiнансовоi дiяльностi Пiдприемства здiйснюеться згiдно З

ч I.Iнним законодавством УкраТни.

Сmаmmя 8. Лiквidацiя mа реорzанiзацiя Пidпрu€"исmва.

8.1. Лiквiдацiя та реорганiзацiя (злиття, приеднання, подiл, видiлення.
_еретворення) Пiдприемства здiйснюеться за рiшенням Органу управлiння
],1зI'1ном.

8.2. Лiквiдацiя Пiдприемства здiйснюеться лiквiдацiйною комiсiею, яка
," 

, зорюсться Органом управлiння .

Що складу лiквiдацiйноI KoMiciT входять представники Органу управлiння та
__::rрисмства в особi його органу управлiння.

Порядок i строки проведення лiквiдацii, а також строк заявлення вимог
r::e_]IITopiB до нього встановлюсться Органом управлiння маЙном.

В разi банкрутства Пiдприемство, його лiквiдацiя проводиться згiдно з

lзконо:пл Украiни <Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання
i::_ о банкрутом).

8,3. З моменту призначення лiквiдацiйноТ KoMiciT до неi переходять

- - зjlова/кення по управлiнню Пiдприемством.
.lrквiдацiйна комiсiя складае лiквiдацiйний баланс Пiдприсмства i подас

- _ ] --::aнr,, який призначив лiквiдацiйну комiсiю.
i.:е:lrтори та iншi юридичнi особи, якi перебувають у договiрних

_.: -,.:::з\ з Пiдприемством, яке лiквiдусться, повiдомляються про Його
l: _;*._i \ письмовiЙ формi.

:_ _ ьJя. гарантуеться додержання Тх прав та iHTepeciB вiдповiдно до
_ - _- l::\oHo.]aBcTBa Украiни.
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