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Jер;павне пiдприемство <<Бердичiвське *u_1_ _l::":*l1:::
;;;,,-}-^^д;Ъ;";;;Ъ;'поrir.rу лiсового господарства УкРаТНИ ВiД 31,10,1991

Ij

)i _]] ,,Про)i _]] ,,про удосконалення лlсовим l AДи\,JryurUl>l\дlYr l\JwrrvлФr/

.,1,1rTt.1rl;ipcbKiй областi>, наJIежить до сфери управлiння !,ер.хсавного агентства

.licoBil:" песурсiВ УкраiнИ (надалi - Орган управлiння майном) i вхолить до сфери

1 прав--lлння Пtитомирського обласного

ioono_..pcTBa (надалi - Управлiння),

сmаmmя 1. Наiuпенування mа мiсце знахоdмсення Пidпрuемсmва,

1.1. Найменування:,Щержавне пiдприемство <<Бердичiвське лiсове

госшодарство)> (повне), ДП,,Бфдичiвськи й лiсгосп>> (скорочене),

1.2. Мiсцезнаходженнrl ПiдприеМства: 1,зз27, Украiна, Житомирсъка

обласrъ, Бердичiвський район, село Хмелище,

Сmаmmя2.МеmаiпреdмеmdiяльносmiПidпрu€мсmва.

лiсовим i мисливсъким господарством у

управпiння лiсового мисливсъкого

2.2.4. Проведення приюIадних дослiдженъ, спрямованих на одержання

новик знань з метою практичного iх використання для розроблення iнструктивних

Textri.rHprx нововведень в галузi лiсового та мисливського господарства,

2.2.5. Проведення експериментаJIьних розробок з метою створення та

впровадження нових ,rр"родоrберiгаючих технологiй в галузi лiсового та

мисливсъкого господарства.
2.2.6.ЗбереженняТаПосиленняЗахиснихВласТиВосТеи

щО виконуютъ, що виконують захиснi, водоохороннi,

оздоровчi та рекреацiйнi функцii,
2.2.7. O*oporru ni.iu i захисниХ лiсонасаДя(енЬ вiД незаконних рубок,

пошкодЖ."u, .чйОвiлъногО сiнокосiНня, випасання хулоби в заборонених мiсцях

лiсiв, лiсонасаджень,
с aHiTapHo - гiгi ен iч rr i,

адмiнiстративноТ вiдповiдальностi



з

]].S.ПорУшеннявiдповiДноДоЗаконоДаВсТВаПиТанняПроПриТяГНенняДо
. - - * ].- -:_lbHOCTi осiб, винних у tlорушення лiсового законодавства, законодавства

*:,] ],,i;:a.,;1всъке господарство та полювання,

::,9, Охорона лiсiв i захисних лiсонасаджень вiд поже}к, здiйснення

_]tатil*с,тrе/(них заходiв, захист лiсiв вiд хвороб та шкiдникiв,

] "]. t 0. Облiк лiсових користуванъ,

] ],11. Забезпечення проведення лiсового i мисливського упорядКування,

з,jере.;:з.п, u .йодарствi лiЪовпорядних, мислиВСЬКОВПОРЯДНИХ' КаРТОГРафiЧНИХ

^3 сlа ;,_,^тIiчних матерiалiв' 
Bcix змiн у його складi; розробка i

] ].12. Облiк лiсового фонду i реестрашtя

Iо.]ен.iя по пiдлеглостi матерiалiв про розподiл ЛiСiВ За КаТеГОРiЯМИ i РОЗРЯДаМИ Та

зrtiнr iтанIlцъ лiсниЦТВ л___лллт л,,i,,чт;
].:.lз. виконання матерiалънот та грошовот оцiнки лiсу на лlсосlках,

прIlзнечених до рубки; ,rро".дйня рубок з додержанняМ чинного законодавства,

].], 14. Переробка деревини, виготоЪп.""" виробiв iз деревини"

вlrробнliцтво гrро!укцiт та ToBapiB народного споживання ,

].].15.ВеденняМисJIиВськоГогосПоДарсТВаТаконТролЬЗаДоТриМанняМ
правIlJ 

]:i;:"fi[{.rr.nrr" бiотехнiчних заходiв, що спрямованi на пiдвищення

пpo.T\.KTI,tBHocTi i полiгlшення якостi мисливських угiдь та зростання чисельностi

мисJIивсъких тварин,
z.z.IL.органiзачiятапроВеДенняПолюВання,ВТоМУчислiйполювання

iноземrгими |ромадянами, реа-пrзацiя мисливсъких тварин та продукцii полювання,

скЛаДi. __^_-_R:пт rтт боттiптrяпктlпгс
2.2.|9. Вивчення мисливськоi фауни з метоЮ найбiлъш рашiонального 11

використання, утримання окремих мисливських тварин, вилучених з природного

середовиЩо, в штучно створених напiввiлъних умовах (вольерах),

2.2.2О.ПРоведеннЯ протягоМ всъого року """"щ,"ня 
бЪодячих собак, KoTiB,

шкiдливrоr птахiв, а також реryлювання чиселъностi лисиць, BoBKiB,

2.2.2|. Ведення вiдстрiJry диких тварин в порядку селекцiйног9 вiдбору та

вiдстрilry тварин з метою наукових дослiдженъ,

2.2.22.ПостiйнийконтролЬзаВеТеринарниМТарадiацiйниМсТаноМУГlДЬ.
2.z.2з.прийом i органiзацiя полювання для iноземних туристiв, 

_Yl_:Ij:"i",
органiзацiя та проведення 

_ 
зеленого туризму, обслуговування з органiзацiею

прожиВанняТа*uрчУ"u,,ня(придбанняречей.-пРодУктiвхарчУВанняВМаr.азинах'
на ринках, у населення по ринкових цiнах та на iнших торгlвельних

пiдтrриемствах).
2.2.24 . Розвиток мисливсъкого собакiвництва,

2.2.25 . Ведення рибного господарства,

2.2.26,ЗабезпеченняпiДвиЩенНяпроДУКТиВносТiпрачiнаосноВiмеханtзацlt
трудомiстких ni*nynuTyp'иx i лiс огО СПОДаР.:]ЬКИ" Р" 

9_'_l, _ : __л.
2.2.2.7,ВизначенняосноВнихнапрямкiвроЗВиТкУ,пiдготоВкапроIIоЗицlиПо

створенню науково-технiчних, 
...*rrопоЪiчних, нормативних розробок, органiзаuiя

iх впровадження.
'2.2.28 .Здiйсненн,I сумlсноТ iнвестицiйноТ дiяльностi,



- ] ]9. Взаемодiя iз засобами масовоТ iнформачiТ з питань висвlтлення з

',1_:._: з;lсвiтлення актуыIьних проблем здiйснення державного управлiння i

:. t _-_ _: ]. __-'. \ сферi ведення лiсового та мисливсъкого господарства,

] ],3r_). Популяризацiя серед населення значення збере*,:Y_]:|1":::::::
tsшкорЕстання лiсiв i захисних лiсонасаджень; загIученнrI громадсъкостi до справи

з_-_эс:зjЕя та охорони лiсiв,
],]._11. с*пuдurпн" виробничих, фiнансових та iнШИХ ПЛаНlВ В МеЖаХ

-. . _;:__.aз..eнIlx контрольних цифр та niплi,iu, балансiв прибуткiв та витраТ,

:,t].]]_O]llCiB: подан"о т* по пiдлейстi та здiйснення заходiв по ik виконанню,

],],-rl. Органiзацiя первинного облiку, складання зведених фiнансових та

-- _э_;1. ;1чнIlх звiтiв. Органiзацiя та вдосконалення бухгалтерського облiку,

з iilс:е.Ня контроЛю за викорисТанняМ фiнансових i матерiальних pecypciB.

],].j3. Здiйснення соцiалъного захисту працiвникiв, полiпшення ix

-i-;i1.lo в] 1.1 та культурно-побутових умов, органiзацiя торгового оболуговування та

+о\tаfського.харчування працiвникiв, контролъ за дотриманням законодавства з

oxopoHl1 прац1.
].].31.РозробкатареалiзацiяiнноваЦiйнихпроектiвЗМеТоЮВДосконаJIення

вitробнituтва.
].].з5. Здiйснення внутрiшньо та зовнiшньо - економiчноi дiяльностi на

коrIершiiтнiл-т ocHoBi з метою одержання прибутку; спiвробiтництво з

нацiонеrъними, мiжнародними та iноземними органiзацiями i громадянами,

вi:крrIття u y.ru"o"ax бЪнкiв paxyHKiB в нацiональнiй та iноземнiй валютi,

2,2,з6. Торгiвельна дiял"нiсr" у сферi оптовоi, роздрiбноi, комiсiйноТ

торгiв.ri та громадського харчування по реалiзачii продукцiТ, продовольчих i

непро.]овоJIьчих ToBapiB, аJIкогольних напоТв,

2,2'з7.Вироб,,"ц'"опродУктiВхарЧУВанняТаТхреалiзачiя.
2,2.з8. ВЬденнЯ сiлъЪькогО господаРства, В томУ числi вирощування,

заготiвrя, зберiгання i переробка сiлъськогосподарськот продукцiт та Ti реалiзацiя,

2,2.зg. Здiйснення^ капiтального будiвничтва в господарствi, ефективного

викорис,гання виробничих фонлiв i капiталъних вкладенъ, технlчного

переозбРосннЯ пiдприеМства ' 
:аоноТ мережi багртопрофiльних

2.2.40. Створення та експлуатаЦlЯ ВЛаСНОr lvlt;Pý,rtrl vcllcLrvlrУvYlJrrrJ

магазинiв, пунктi" *uрrу"ання, гrобутового обслуговування населення,

2.2.4|. Проu.д.rrrr" робiт щодо сертифiкацii продукцii та Ti штрихкодового

маркування.
2.2.42. Внутрiшнi та мiжнароднi lrеревезення

автомобiлъним та залiзничним транспортом,

2.2.4З. Приватизацiя житлового фо"ду, що

житпового фонду.
2.2.4i. Органiзацiя платних стоянок та надання платних послуг населенню

по обсrryговуванню те ремонту автомобiлiв,

2.2.45. реалiзацi" у ,.".u" свост компетенцiт державноi попiтики з питанъ

кадровоТ роботи, пiдготовки, uерепiдготовки i пiдвищення квалiфiкачii

,rрuцi"""кiв за рахуЕок власних коштiв та коштiв державного бюджету ,

2.2.46. ЗабезпеЧеннЯ У межах своТх повноважень виконання завданъ

мобiлiзацiйноТ готовностi.

пасажирiв i вантажiв

н€Lлежить до вiдомчого



_ _:-. ОрганiзацiЯ розглядУ зверненЬ громадяН з питанЬ, що ныIежать до iх
---_-:т -.безпечення у ме}ках cBoik повноважень вияВлення та усунення

= 
_ a:- *_ I. 54\

*:.1а]:- 
,--о породжують скарги громадян

] - jE. Впровадження заходiв щодо вдосконалення охорони прац1 на

.. -_:;1-:],l;тзi. безпечного його ведення в умовах радiоактивного забруднення,

] : j9. Забезпечення вирiшення питань цивiлъного захисту здiЙснення

]:iл.- -_jtr ---о-]о захисту населення i територiй пiд час надзвичайних ситуацiй,

] ].50. lншi видидiяльностi, що випливаютъ з мети та предмету дiяльностi i

..; l:l] : :oHeHi чинним законодавством УкраТни,

].].5 1 . здiйснення заходiв щодо забезпечення споживачiв деревr

..,::,5"1,1;: з неТ та iншою продукцiею лiсового Ta ,":i"::"__1_T"_::::T::::
],],5]. Рекреацiйна дiялънiсть - органiзування

деревиною,

iнших видiв вiдпочинку

Сmаmmя 3. Юрudччнuй сmаmус Пidпрuемсmва,

З.1. ПИПриемствО е юридичною особою. Права i обов'язки юридичноТ

особи Пi,щrриемство набувас з дня його державноТ реестрачiТ.

З.2. Пiдприем."uо здiйснюе свою дiялънiстъ на комерчiйнiй ocHoBi i

вiдповiдrо до чинного законодавства Укратни та цього Статуту, який

затвердкуетъся Органом управлiння майном,

з.3. Участъ Пiдприемства в асоцiацiях, корпорацiях, концернах та 1нших

об'едrаr*rлr здiйснюеться за рiшенням Органу управлiння майном у

3.4. Пiдприемство веде самостiйний баланс, мае розрахунковий, валютний

та iншi рахунки в установах банкiв, печатку зi своiм найменуванням,

пi,щlриемство може мати товарний знак, який рееструеться згiдно до чинного

зt}конодавства.
3.5. Пiдприемство несе вiдгrовiда;rьнiстъ за своiми зобов'язаннями усlм

Еапе)IG{им ИомУ майном згiдно з чинним закон_одавством, Пiлприемство не несе

вi,цдовiдаirънiстъ за зобов'язаннями держави та Органу управлiння майном,

З.6. Пiдприемство мае право укJIадат" у.о!", набувати майновi та особистi

HeMafuioBi .rpu"u, нести обов'яЪки,6ути позивачем та вiдповiдачем в загаJIъному,

юсподарському, адмiнiстративному та третейсъкому судах.

Сmаmmя 4. Майно Пidпрuемсmва,

4.1. Майно Пiдприсмства становлять ocHoBHi фонди та оборотнi засоби,

кошти, а також iншi цiнностi, BapTicTb яких вiдображаеться в самостiйному

балансi Пiдприемства. СтатутниИ Ъонд пiдприсмства становитъ з з58 28б,50

гривень (три мiлъйони триста п'ятдеЬят BioiM.,".",n двiстi вiсiмдесят шiсть грн, 50

коп') 
--л тт:'-Елт,лl .лбпо д пАа.tltr сI,,тIлIл I iплюсТЬся За ним на

4.2.МаiтноПiдприсМсТВасДержаВноюВласнlсТюlЗакр
правi господарського вiдання. Здiйснюючи право господарсъкого вlдання,

пiдприсм.""о Ъоподiе, користусться i розпоряджаетъся зазначеним майном на

свiй розсул, вчиняючи щодо нього буль-якi дii, якi не суперечатъ чинному

закОнодавству та цьому статуту,

5



6

;. ] . Д}(ереJIами формуван_ня майн" ПЧч,1,"мства е:

- ltайно, ";;;;;;Ъому 
Ор,аном управлiння майном; 

вiд iнших вид
-]охоДи'оДержанlВlДi.uпi.uчiiпродУкuii,аТакожвiдiншихВиДlВ

_ . _, ]Ес ово-господарсъкоi дiяпьностi;
- ]оходи вiд цiнних паперiв;

- кредити банкiв та iнших кредиторlв;

- капiталънi вкладення 1 асигнування з бюдrкету;

- безоплатнi або благодiйнi внески, пожортвування органlзацlи,

--lпpllc\lcTB 1oR"J:Hio 
,rоооuжу, здачi в оренду майнових об,ектiв, що наJIежать

.llrп. прlrlбання майна iнших суб'сктiв;

-iншогомайна,набУтогонапiДстаВах'незабороненихзаконоДаВсТВоМ.
-l'-1.ВiдчУженнязасобiввиробництва'ЩосДержаВноЮВласнlсТЮl

.зцiп.-tенi за Пiдприсмством, здiйснюетъся за погодженням з Органом управлlння

]"1eI,1Ho\1 в порядку, що встановлюетъсЯ ЧИННИМ ЗаКОНОДа"'Т:У

1.5. пiдприемство мае право здавати в оРеНДУ, ВiДПОВiДНО ДО ЧИННОГО

j;xoнo.]aBcTBa цiлiснi маЙновi компJlекси, нерухоме та iнше iндивiдуально

j;lЗнаЧене майно Пiдприсмства, пiдприсмствам, yaruro"uM, органiзацiям, а також

_{ц]I1\1 юридичним та фiзичним особам, 
^_:___._ r/лптr.тvRяння

4.6.ПiдприемствоздiйснЮеволодiння,корисТУВанн:ЗеМлеюТаlншИМи

-рIlроДнИМиресУрсаМивtДповiДноДоМеТИ.свосiДiялъностiiчинного
"*о"одu:ж"I;:1ii"", пiдприсмству в р:зу],,,,,,,,,,,,,,,,ьтат ""_о^*.ння 

його майнових

-DаВГроМаДянаМи'.р"д".,""*'особамиiДержаВнИМиорГанаМи'
;l:шкоДоВУЮТъсяПiдприемствУзгiдночинноГоЗаконоДаВсТВа.

Сmummя 5, Правч mч обов'язкu Пidпрuемсmва,

i,iГРfi i;rХ'##:i';1;iйноплану:,:о: jy*il,J};y^:J#ff стпlегiю

.3осноВнiнапрямкИсВоГороЗВИТкУвiДповiДн"ry:.ТJ.-.лi""наУкоВо-технiчних
-рогнозiв та прiоритетiв, кон'юнктури ринку продукчii, ToBapiB, робiт, послуг та

зiонолriчноТ ситуацii, __лл'-iл_,л пDпIл ослуги, та за'ишк11
5.\,2, Пiдприсмство реалiзус . 

свою продукцlю, 'зiзil;";";;
iрлr.rбани" ,йiьiв за цi"i" , що фор*у-О""Ъ" ВiДПОВiДНО ДО УМОВ еКОНОМlЧНО1

.iя.lьностi, а також у "";;;;; ",р,лЪuчених 
законодавствоМ Украiни, за

;эlксованими держаВНИМИ ЦlНаМИ, Iаперiв, реалiзашiю iх
5.1 .3. Пiдприемство мае право на випуск цlнних "jl"t";,;;;;;;

]ЭРИДИЧНИм о.обu* l .роruл""unn УкраТни та iншrих держав у вiдповiдностt з

,,,""H,xb",i."^ЖJJ";r*. 
придбавати цiннi паПеРИ ЮРИДИЧНИХ ОСiб YKPaTHtl Та

iнших дерх{ав вiдповiдно до Ъu*онодавства Украiни

5.1.4.ПiдприемсТВоВПравiстворЮВаТибiпi*',преДсТаВницТВа'ВlДд1'-1енН'
та iншi вiдособленi пiдроrдiл", якi не мають статусу юриДИЧНОi ОСОбИ i ДiЮТЬ Нi

пi:ставi Положення tlро них, шо ,uru.йуЪri." ПiдприсмствоN{ та i :

вiдповiдностi з чинним законодавством,
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j..5.ПiдприсмсТВовправiВикорИсТоВУВаТирадiочасТоТиДляМереж
, .,,, 

_:.l :]'iffi';*:;:У#J'i#Ъiйснювати пiдготовку кадрiв необХiДНИХ

:-;_ э,1: lбнI,1цтва,
i.:. ооо"Оязки ПiдПРИСМСТВа: ищення родючостi
r.],t. зuо"",чуЙ"^uiл"ворення, охорону, захисТ 1 пlдвиЩgНrul 

;;#;;;
_:..:.з.ПроДУкТи""ос"iлiсовихнасаДженъiпосиленняi".1.о|1."ихВласТиВосТеи'

],:: ]:1-,tsзтrt tншi вимоги законодавства щоДо ведення лiсового господарства та

- ,::, ]:]: I:""iffixъxr';J:',]i;*""" 
"б:ry_:::ваних 

норм i ПОРЯДКУ СПеЦiаЛЪНОГО

:.:::--:l:.тання лiсових pecypciB та користування земелъними дiпянками лlсового

''''a'r.,.r. При визначеннi стратегii господарсъкоТ дiялъностi Пiдприсмство

_.:,'.эноВихоДиТИЗДержаВниХЗаМоВЛенъТаконтрактiв.!.оведенtу
: : _:EoB.leнoNdy порядку державнi замовлення та об,еми робiт, встановпенi

." _:зв-тiнням, с обов'язковими для виконання,

5,],4,Пiдприсмство: шi вiдрахування згiдно з чинним
своечасно сплачуе податки та lнu

_ ::. ]НО.]аВСТВОМ;
зДiйснюебУдiвниЦтво,реконсТрУкцiю,аТакожкапiтальнийреМонТ

.,_.,fBнllx фонлiв, забезпечуе своечасне ocBocnn" *,ou"x виробничих потужностей

.,t^<нaйtшBиДшеBBеДеннявдiюпpидбaнoгooблaДнaння;
- здiйснюе оперативну лiялiнiстъ по матерiально-технiчному забезцеT енню

.:::обництва; . __л.^:л_,,,i паr )мств, органiзацir-l Та

- закуповуе необхiднi матерiалънi релсурси у пlдпри€

_ _з]нов ,.r_.йо вiд фор, власностi, а TaKoiy фiзичних осiб;

_ вiдповiдно до державного замовлення i доведених управлiнням обсягiв

:-3iт.\.кЛаДенихдоговорiвзабезпечУевиробництвоТаПосТаВКУпродУкчiТi
_-л.^;л- - З]РВ' 

створюе належнi умови для високопродуктивнот прачi, ,1u,11l;;;

-],-ер^.аНняЗаконоДаВсТВаПроПрацЮ'ПраВилТанорМохоронипрацl'Т€
_ ззпеклr. соцiалъного сТРаХУВаННЯ; працiвликiв з \1еток)

- здiйснюе заходи щодо регулювання опJIати прац1

: ].;1.1ення Тх матерiальнот зацiкавленостi, як в резуJIътатах особистоТ гtpailt, тек i ts

j:-ilb'llx пiдсумках роботи Пiдприемства' ,uбa.ra.rуе економiчне i partioHarbHe

-.:_{ОРIiСТання фонДУ споживання i овосчаснi розрахунки з працlВнIlк]),i,i

a'."о:.]';;;;усТъся 
норМ i вимог стандартизацii та сертифiкацiТ продl,кirii тз'i,

.Т'О*ЪОrЪО;;#Т:IТ;;;' r" вимог щодо охорони навколишнього приР О]Н О Г(

.еDе]овиrца, рацiоналъного використання i вiдтворення природних pec)-pciB Tt

. :б езпечення екологiчноi безпеки,

5'3.ПiдприеМсТВозДiйснюсбухгалтерсъкий'ПоДаТкоВийоблiктаск.lа.]а
:iнансовУiсr:атисТичнУзвiтнiстъзгiдноЗчИнниМЗаконоДаВсТВоМ.
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Сmаmmя 6. Управлiння ПiDпрuемсmвол| mа салловряdування

mpydoBozo колекmuву.

: - -rэганом управлiння Пiдгrриемства с_ його директор,

: _ ]-lаt-тlrання директора здiйснюеться органом управлiння майном шляхом

,_ , : -:n_-*: ] HII\I КОНТРаКТУ В УСТаНОВЛеНОМУ ЗаКОНОМ ПОРЯДКУ,

.._ -*pttcrlcTBo самостiйнО визначае cBolo органiзацiйну структуру,

: -.:_._-:"-_.J€ чrlсельнiстъ 11рацiвникiв i штатний розпис. З метою упорядкування

-.:'-:..:.-tпрацiвникiваПараТУУправлiння.ПiдприСМсТВа,штатнийроЗПис
, _-:,: _],:aТВа подасться на погодження Управлiнню,

l -1 JtrpekTop самостiйно вирiшус Bci питання дiяльностi Пiдприсмства, за

: -_1_:'_].1 TIIX, IJд; вiднесенi до компетенцiт Органу управлiння майном та

-::tr"__:1]я.

^ :. ]rrpeкTop Пiдприемства:
- _iece повну вiдповiдальнiстъ за стан дiяльностi Пiдприсмства;

- -ic без дЬвiреностi вiд iMeHi Пiдприсмства, представляе його iнтереси в

: :.;}, _]еР/КаВНоТ влrади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях,

-роЗПоряДЖаеТъсякошТаМиТамайномвiДповiДноДочинноГо
1ýOЕодавства;

- укJIадае договори, видае довiреностi, вiдкривае в установах банкiв

: _ ]::\\ HKoBi та iншi рахунки; j_:__л__лл--___,

- несе вiдповiдалiнiсть за формування та виконання фiнансових планlв,

, : _ .. 1-правлiння майном не мае права втручатися в оперативну i господарську

- ., _ь.iстъ Пiдприемства.
б.5. Головний лiсничий Пiдприемства е першим заступником директора,

б.6, Заступники директора, начаJIьники вiддiлiв, головнi сшецiалiсти,

: _.---:llcTll i лiсова o"opo"u,. керiвники структурних пiдроздiлiв, якi вiдаютъ

- , _:,..ня\1I1 використання, вlдтворення, охорони i захисту лiсiв, веденIlя

.;_i:вського господарства е одночасно за посадою старшими iнсгtекторами по

-;_ _l,,r.llO 1, галузi ведення лiсового господарства,

ь.7. Заступники директора, головнi спецiалiсти призначаютъся та

:.__ьF,яються з посади директором за погодженням з Управлiнняшt, iriшi

-:" .зцltки апаратУ управлiння i cTpyKTypHlIx пiдроздiлiв Пiдприемства, а тако^,

_ ..: -'i \1аI-{стри та майотри призначаються та звiльняютъся директором,

6.8. Повноваження трудового колективу Пiдприсмства реалiзуютъся

:_ :lьнIl\tи зборами (конференчiсю),

.].-rЯ предстаВництва iHTepeciB трудовогО колективУ на загаЛьниХ збор:r:

] :_:?еренuii') трудовий колектив обирас профспiлковий KoMiTeT, до складу яког:

-.= ,,iол. обиро:тися керiвник Пiдприемства, Вибори здiйснюються TaC\lHi1] l

:._L1с\ванняМ cTpono' 
"u 

3 рокИ не NtенШ як2lЗ голосiв, ЧленИ виборноГО ОРГЗj:'"

,i ),iо^,YТъ звiльнюватисЯ з роботи або переводитися на iншi посади з iнiцiа ,,,"

,_l,riнiстРацiТ ПiдПриемства без згоди профспiлкового KoMiTeTy,

6.9. Право укладання ко-lективного договору вiд iMeHi власника н& ;-_ : - :

_ilоектору, а вiд iMeHi трудового колективу профспiлковому Kt],| ,:-

-. __]прrlсNIства.
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Сmаmmя 7. Госtlоdпрська ttta cottiblbHa Diяльнiсmь Пidпрu€мсmва,

7.| основниМ \,зага-lъНю}очIl\t показникоМ фiнансових результатiв

- :'.о.]арсъкоi дiял""о"i Пi:прliсrlства с прибуток (доход),

7'2.Чистийгrрибl'токПi:прliсrtсТВа'якийЗыIишаеТЬсяпiсляПокриТтя
..:рiалънихТапорiвнянtlх]онIIхВItТраТ'ВиТратнаоПлаТУПрацi'оплаТи

. _:oTKiB по кредитам банкi*. поr_лiв та i"_1I "йежiв 
та BHecKiB до бюджету,

-.:эlбаЧениХ законодавство\{ }'краТни, вiдрахувань у галузевi фонди,

, _,_.,auarься у його розпоря-]хеннi, я цокриття витрат,
7.3. Пiдприемство \тtsорюс цi,rьовi фонди, призначен1 дл]

- _;'язаних з своею дiяrънiстrо:
- фонд розвитку вttробнltштва;

- фонд матерiалъного заохочення;

- резервний фон::

;т.т: Ч:f;} розв]lтк\. виробництва створю€т".1л::_,рахунок коштiв i

: _fахуванъ вiд чIlстого прйбуr*У у ,rор"д*у, передбаченому чинним

,:::ОНОДавством. Коштlt бонry використовуютъся дJIя розвитку матерlаJIъно-

-.,зiчноТ бжиПiДПРltСrlСТВа 
rрацiвникiв пiдпри€мства . 

]1:]"nu'7.З.2. Щжерелоrt коштiв на оппату прац1 r

_ _ ]iодУ, одержанОго в рез\'.-1ътатi його господарсъкоТ та комерцiйноТ дiялъностt,

Керiвник Пiдпрrrсrlства ;;;; бор*, i ,"""," оплати працi, встановлюс

,:зttiвникам конкретн1 роз}rrр" ,uр"фних ставок, вiдрядних розrriнок, посадовiIх

:_lЗ]iВ, премiй, вIrнагоро:, надбаъоп i до"пат на умовах, передбачених чиннII\i

-::tоноДаВсТВоМТако;IекТиВНиМДоГоВороМ.

IчIiнiмалъна заробirru п.-ruй-rрuui"*"кiв не може бути нижче встанов"ценого

_ : i.ОНОДа".r"o"r^};;;i", r t iн irt алъного розмiру зар обiTHoi 
Tл1l"

УмовиоПЛаТИПраЦlтаrtатерi-""о,озабезпеченнякерiвникаПiдприС}lсТВ]
:,1ЗНаЧаеТЬСЯ КОНТРаКТО\1, _____ л:-- TJi __" ,

7.4. !,жерелоN1 форlrl,вання фiнансових p"yp"lu__l,aгr:",McTвa с прI,1о} ток

_оход)'аМорТиЗацiйнiвi:р-ахУвання'кошТи'оо:|]1"i-:iоПро.]аяryЦlнНl1\
-.перiв, б.rЪrrпur"i або бrагодiйнi внески членiв трудового ко;IектIiБ\"

_]приемств, органiзаш.ir-т. громадян та iнцri надходженнЕ, вк,_1ючэьf ч1]

_энфалiзованi капiта,тънi вкrа:ення та кредити,

7.5. Вiдносини Пi:прlrсrlства з iншими пiдприемствами, органlзаLllя\li1,

-:о\{аДянаМиУвсiх.6.рu'виробничоТДiяльностiзДiйснюстьсянаоСНоВ
_оговорiВ. дiялънiстъ згiДНО.7.6.Пiдприемствоз:it-lснюсзовнiшньоеконоМlЧнУ
,-_;1нним закоЕодавствоN{ }IKpaiHt,l, !{и та службовшяli:

,l .,7. Трудовi вiдносlrнI,r з найманими працlвника]

1i:присмства регулюютъсЯ чllнниМ трудовиМ законодавством, правri--Iа\I

;_чl,трiшнъого трудового розпоряfку та трудовим договором"

7.8. Питання соцiа-tъного розвитку, включаючи умови i oxopoHr, прац

зэбезпечення житJIово-побl тового, купьтурного, медичного обслугов}-ванн]

..рганiзацii оaдоровлення i вi:починку прачiвникiв визначаютъся коJIектIIвни

-оговором.
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Щ]'rm }m€ цраво peiшecTyBaнHя частини чистого прибутку, що
l r fuu ршщплжешi пiсля розподilry, на збiльшепнrl статутного

f":r t JТжсitоцiя mа реорzанiзацiя Пidпрuемсmва.

приеднання, подiл, видiлення.
рiшенням Органу управлiння

- , : --.- _.iэоi KorriciT входять представники Органу управлiння та

заявлення вимог

згlдно з
]:: вi:нов,-Iення платоспромо}кностi боржника або визнання

неТ переходять

баланс Пiдприемства i подас

перебувають у
повiдомляються

договiрних
про його

Пiдприемства працiвникам,
прав та iHTepeciB вiдповiдно

якi
до


