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стаття 1. Загальнi положення

1.1 ,щIцАвш пIдприсмство nБЕрдичIвськЕ лIсовЕгоспоДАрство> (далi - Пiдприемство), засноване на державнiй власностi,створене вiдповi4lо до наказу MiHicT.p."uu лiсового господарства Украiни вiд31.10.1991 Jft .,133 <Про 
'органiзацiйну 

структуру управлiння лiсовимгосподарством УкраТни>, наJIежить до сфери у"рu"пi"й йр*авного агентствалiсових pecypciB 
_УкраТни (далi - Орган уЪрч"пi"ня майномr) i координуетьсяЖитомирсъким обласним управлiнr", nico"o.o та мисливського госгIодарства(далli - Управлiння).

1.2. Щей Статут визначас
припинення Пiдприемства.

правовий статус, порядок дiяльностi та

1,3, Пiдприсмство здiйснюе свою дiяльнiсть на комерцiйнiй ocHoBiвiдlовiдНо до чинНого закоНодавства Украiни та цього Стаryту.

стаття 2. Найменування та мiсцезнаходження Пiдприемства

2. 1. Найменування Пiдприемства:

охорони, захисту, рацiонального

скорочене - ДП <БЕРДИЧIВСЪКШ;r ЛIСГОСП).
2,2, Мiсцезнаходження Пiдприемства: Iзз27, УкраТна, Житомирськаобластьо Бердичiвський район, село {r.п"щ..

стаття 3. Мета i предмет дiяльностi Пiдпри€мства

З.1. Пiдприемство створене з метою:- ведення лiсового господарства,
використаннrI та вiдтворення лiсiв;- ведення мисливського господарства, охорони, вiдтворення тарацiонального використаннrI державного мисливського фонду на"територiiмисливських угiдъ, наданих у користування Пiдприемству;

- одержання прибутку вiд комерцiйноТ дiяльностi.
3.2. основними напрямками дiяльностi Пiдприемства е:з.2.1. Вiдтворення та пiдвиlцення продуктивностi лiсових насаджень,посилення iх корисних властивостей, пiдвищеннrl родючостi грунтiв, вживанняiнших заходiв вiдповiдно до законодавства.
з.2.2. Забезпечення охорони лiсiв вiд пожеж, незаконних рубок,шкiдникiв i хвороб, пошкодження внаслiдок антропогенного та iншогошкiдливого впливу. 

--^-^rЧД'Чr ЧrДД

з,2,3, Запобiгання злоЧинаМ i адмiнiсТративним правопорушенням у сферiлiсовогО та мислИвського господарства, а також використання лiсових pecypciBiмисливськихтварин. " f -----'

З.2.4. ЩоТримання правил i норм використання лiсових pecypciB.
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з.2.5. Ведення лiсового господарства на ocHoBi матерiалiв
-_i;овпорядкування' здiйснення використання лiсових pecypciB способами, якi
зэбезпечують збереження оздоровчих i захисних властивостей лiсiв, а також
.творюють сприятливi умови для ix охорони, захисту та вiдтворення.

3,2.6. Ведення первинного облiку лiсiв.

спрIlяння формуванню екологiчноi мережi вiдповiдно до природоохоронного
законо.]авства.

3.2.9. Створення та збереження об'ектiв постiйноi лiсонасiннсвоi бази i
лiсових розсадникiв, вирощування декоративного садивного матерiалу.

3.2.10. Збереження та посилення ролi захисних властивостей лiсiв, лiсовi
ДiЛЯrrки яких виконують захиснi, природоохороннi, санiтарно-гiгiенiчнi,
ОЗДОРОВЧi Та рекреацiЙнi функцii, а також функцii захисту навколишнього
природного середовища та iнженерних об'ектiв вiд негативного впливу
природнIа>( та антропогенних факторiв.

З.2.Тl. ЗабеЗпечення проведення лiсовпорядкування i упорядкування
лiсомисливських угiдь, збереження в Пiдприемствi вiдповiдних MaTepiarriB.

з,2.\2, Забезпеченння безперешкодного доступу до об'ектiв
е,lектро\{ереж, iнших iнженерних споруд, якi проходять через лiсову дiлянку,
:.-tя Тх обслуговування.

з.2.1з. Виробництво продукцii та ToBapiB народного споживання,
проведення лiсозаготiвельних та лiсопильно-деревообробних робiт.З.2.\4. ОРГаНiЗацiя та проведення лiсозаготiвельних робiт,
ВИРОбНИЦТВО Промисловоi продукцiТ переробки деревини i лiсохiмiТ та пiдсочки
.-ricr,,,

з.2.|5.
реаrriзацiя великоТ рогатоi худоби, свинини, птицi.

з.2.16. Здiйснення закупки в населення лiктехсироu"Ь", грибiв,
зерна, цукру, великот рогатоi хулоби та iнших продуктiв харчування.

з.2.\7. Ведення рибного господарства.

заготiвля,

реа-тiзацiя.

з.2.2l. Органiзацiя та проведення полювання, в тому числi
полювання iноземними громадянами, реалiзацiя мисливських тварин

з.2.|8.. Ведення сiльського господарства, в тому числi вирощування,
зберiгання i переробка сiльськогосподарськоi гlродукцii та iT

й
та

з,2.7. Щотримання встановленого законодавством режиму використання
земель.

з.2.8.
кол,тlлексiв
зникнення,

забезпечення охорони типових та унiкальних природних
i об'ектiв, рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою
видiв тваринного i рослинного cBiTy, рослинних угруповань,

Ведення пiдсобного сiльського господарства, вiдгодiвля та
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продукцii полювання, в тому числi i за кордон з урахуванням вимог чинногозаконодавства.
з.2.22.

ск.lадi.
з,2.2з.

э.Z.J5.
з.2,з4.
з,2.з5.

ведення облiку мисливськот фауни i реестрацiя Bcix змiн в ij
Вивчення мисливсъкоI фауни з метою найбiльш

::т ::тз : тл*1 л _,1I:p 1 :тан 
ня, у..й ;;"" ;й; ;", "," Jn'" ;; -"-" Ъ"i,,l;

(волъерах). ,;];;;;,й;;;(рrrпт.дr.,о-\

з,2,24, Забезпечення пiдвищення продуктивностi працi на ocHoBiмеханiзацii трудОмiстких лiсокультурних i лiсогосподарських робiт.3,2,25, Популяризац,iд ."р.о населеннrI значення збереження iправилъного використання лiсiв i захисних лiсових насаджень, з€tл}п{еннrl
Iромадськостi до справи вiдтворення та охорони лiсiв.з,2,26, Здiйснення капiтальнЬго будiвництва, ефективневикорисТанIUI виробничих фондiв i капiтальних вкладень, технiчногопереозброеншI Пiдприсмства.

з,2,27, Складання виробничих, фiнансових та iнших планiв в межах
устаIIовлених контрольних цифр та лiмiтiв, балансiв прибуткiв та витрат,кошторисiв, подання ix за пiдлеглiстю та здiйснення заходiв по ix виконанню.з-2-28- Органiзацiя первинного облiку, складання зведенихфiнансових та статистичних звiтiв. Органiзацiя та вдоскон€шеннябухгаrrтерського облiку, здiйснення контролю за використанням фiнансових iматерiшrьних pecypciB. )

з,2,29, Здiйснення соцiального захисту працiвникiв, полiпшення ikх(ЕТлоВIlD( та культурно-побутових умов, органiзацiя^торгового обслуговуваннята IромадсъкогО харчування працiвникiв, контроль за дотриманнямзаконодавства з охорони працi.
з,2,30, Визначення основних напрямкiв розвитку, пiдготовкапропозицiй зi .створення науково-технiчних, технологiчних, нормативних

розробок, органiзацiя ik впровадження.
з,2,з1, Здiйснення зовнiшнъоекономiчнот дiяльностi на kомерцiйнiйocHoBi З МеТОЮ ОДеРЖаННrI ПРИбутку; спiвробiтництво з нацiон€lJIьними,мiжнародними та iноземниr" ^ор.ч"l.ацl"r"- 

i |ромадянами, вiдкриття вустановах банкiв paxyHkiB в нацiональнiй та iноземнiй валютi.з,2,з2, Торговелъна дiяльнiсть у сферi оптовоТ, роrдрiО"оi, комiсiйноiторгiвлi та громадського харчування по реа_rriзацii продукцii, продовольчих iнепродовольчих ToBapiB, Еtлкоголъних напоiЪ.
Виробництво ToBapiB народного споживання.
Виробництво продуктiв харчування та ix реалiзацiя.Проведення робiт щодо сертифiкацii продукцiТ та iTштрихкодового маркування.

з,2,з6, Внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiвавтомобiльним та залiзничним транспортом. 
t -

з,2,з7, СтВореннЯ та експлуатацiя власноТ мережi багатопрофiльнихмагазинiв, пунктiв харчування, побуто"о.о обслуговуван ня н ас ел ен ня.



з.2.з8. Розробка та реалiзацiя iнновацiйних проектiв з метою
в_]осконаJIення виробництва.

з.2.з9.
з.2.40.
з.2.4I.
з.2.42.

.-т i с огос подарського rrризначення.
дорiг

a

з.2.4з. Здiйснення заходiв щодо забезпечення споживачiв
_]еревllною, виробами з неТ, iншою продукцiею лiсового ]-а мисJlиtsськоl,о
госпо.]арства.

з.2.44. Щiяльнiсть iдалень, pecTopaHiB, надання послуг мобiльного
}:эрч\ вання, постачання готовоi iжi та напоТв.

Булiвелънi та монтажнi роботи.
Будiвництво гiдротехнiчних споруд
Гiдролiсомелiоративнi роботи.
Будiвництво та ремонт

Перероблення та консервування фруктiв i овочiв.
Приватизацiя житлового фонду, що наJIежить до вiдомчого

_...i .lового фонду.
3.].-+7. Забезпечення вирiшення питань цивiльноi оборони,

,.:_i:;I-,ення заходiв щодо захисту населення i територiЙ пiд час надзвичаЙних

_r.].+8, Проведення прикладних дослiджень, спрямованих на
_- -a:,т,зння нових знань з метою практичного iх використання для розроблення
_: _:,,\TIlBHI]х технiчних нововведень в галузi лiсового та мисливськог,о

. : -...,:ерства.
-1.].-+9. Проведення експериментаJIьних розробок з метою створення

_: з*:ова.]/tення нових природозберiгаючих технологiЙ в галузi лiсового та
],l, : a. -;1вс ЬкоГо гОСПоДарСТВа.

з.2.50. Iншi види дiяльностi, що випливають з мети та предмету
-_i-blocTi i не забороненi чинним законодавством УкраТни.

j.3. Види дiяльностi, що потребують отримання додаткових дозвiльних
- liзrteHTiB (лiцензiЙ, патентiв), можуть здiйснювжися тiльки пiсля iх
] _a;1\1eHHlI.

Стаття 4. Юридичний статус Пiдприемства'

4.|. Пiдприемство е державним
!:,:ilfllчною особою публiчного права та суб'ектом господарювання державного
-з_-:lор\ економiки. Права i обов'язки юридичноТ особи Пiдприемство набувас з

:.-я ilого державноi реестрацiТ.
-+.2. Пiдприемство здiйснюе свою дiяльнiсть на комерчiйнiй ocHoBi,

з. -:"-lBi:Ho до чинного законодавства Украiни та цього Статуту, який
j ;;tsер.]/i.усться Органом управлiння маЙном.

-1.3. Участь Пiдпри€мства в асоцiацiях, корпорацiях, концернах та iнших
;,j'с_]наннях здiйснюеться за рiшенням органу управлiння майном у
з. танов-теному законом гIорядку.

4.4. Пiдприемство мас вiдокремлене майно, веде самостiйний баланс,
],:]€ ПоточниЙ та iншi рахунки в установах банкiв як у нацiональнiй, так i у,

та комплексiв.

автомобiльних

j,2.45.
j.2.4б.
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iшgзеrлrrй в€UIютах, печатки, штампи та
Гfrлшрпемство може мати товарний знак,
зажоЕодавством.

бланки зi своТп,r найменуванням.
якпй ресстру€ться згiдно з чинним

-i,5, Пiдприемство реалiзовус свою Продукцiю, виконуе роботи та надае
- - .,_-,_;i за цiнами i тарифами згiдно до u"rоЪ законодавства.

-1,6, Пiдпри€мство несе вiдповiдальнiсть за своiми зобов'язаннями yciM
_ - :-::__]]l_\t йомУ на правi ГосПоДарсЬкоГо вiдання майном згiдно З чинниМ_::,,-..]_]3вством, Пiдприемство не несе вiдповiдалънiсть за зобов'язаннями_-:_::]зjl та Органу управлiння майном.

1.7, ПiдприемствО ма€ правО укладати угоди, контракти, набувати.=,l._"зi та особистi немайновi права, 
".Ьr" обов'язки, здiйснювати претензiйну: _ ] : _,, . бr ти позивачем та вiдпо"iдuчar, третьою особою в судах.],8, Пiдпри€мство дiс на принципах повноi господаръькот самостiйностi': 

';]':ООКr-ПНОСТi, 
СаМОСТiЙНО ПЛаНУС СВОЮ дiяльнiсть, несе вiдповiдальнiсть за,- ,-";, i:Kli та виконання зобов'яза"" .raр"д бюджетом, державними цi.ltьовипли_ t_-1-]\1ll i контрагентами.

-{,9, Пiдприемство не несе вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями {ержави_: , j: Органу управлiння майноу. До Пiдприемства та його органiв не можуть-_:-]JОВ\'ВаТИСЯ бУДЬ-ЯКi СаНКЦiТ, Що обмЪжують ik права, у разi вчинення--:,:,аВою та/або Органом управлiння майном протиправних дiй, KpiM випадкiв,": l],:o передбачених законом.
+,10, fiержава та Орган управлiння майном не несуть вiдповiдальностi за-],i'.,3 язаннями Пiдприемства, KpiM випадкiв, передбачених законодавством

",::зiнtl, До Щержави таlабо.' Органу'-у.rрu"rri"чr" майном не можуть::, с'lСоВ\IВаТися будь-якi санкцiТ, що обмежують iх права, у разi вчинення_:; _ilправних дiй Пiдприсмством, KpiM u".ruдпiu, прямо 
"йОu"ених законом.-+,11, ЗбиткИ завданi Пiдприсмству внаслiдБк urпопuчrпя рirлень оргаlliв;.1\онавчоi влади чи органiв мiсцевого самоврядування, якi бу"rlо визнано судом,*_езаконними (неконституцiйними) або недiй.rr"r", пiдлягаюЬь вiдшкодуванню

_,1\{I] органами добровiлъно або за рiшенням суду.

Стаття 5. Майно Пiдприсмства

5,1, Майно Пiдпри€мства становить ocHoBHi фонди та оборотнi засоби,,-,,]i]]TI1, а також iншi цiнностi, BapTicTb яких вiдображаеться у самостiйномуj:-eHci Пiдприемства. 
--^ ^ 9Дl-ivvУ9'r\ЧvlDwЛ 

|

Статутний капiтал Пiдприсмства утворюетъся Органом управлiння::,l_-,Ort та складас 3 З58 286 гривень 50 по.riйопirр" мiльйони триста п'ятдесят, , , _],1 тilсяЧ двiстi вiсiмдеся, -i.r" гривень 50 копiйок).
5,], Статутний капiтал Пiдприемства може бути збiльшено або зменшено]: :_l-Llенняrr Органу управлiння майном.
-i,з, \4айно Пiдпри€мства с державною власнiстю i закрiплюеться за ним", *PaBi господарського вiдання. Здiйснюючи право господарського вiдання,_,-.!IIC\{.TB. володiе, користусться i розпоряджасться зазначеним майном;_ -.^oBi:Ho до чинНого законодавства та цъого Статуту.
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_t -. l;..ерелами формування майна Пiдприемства с:- _]ержавне майно, в тому числi, кошти, передане йому Органом-:=.,__зня rtаЙном;
- _]о\оди, одержанi вiд реалiзацii продукцiТ, послУГ, о також вiд iнших

:, l -_J _,iнансово-господарськоТ дiяльностi Пiдприсмства;
- rо\оди вiд цiнних паперiв; ф

- кре:ити банкiв та iнших кредиторiв;
- капiтальнi вкладення i дотацiТ з бюджету;- безоплатнi або благодiйнi внески,

_ -..:.1a\lств i громадян;
пожертвування органiзацiй,

- ltaliHo, придбане в iнших суб'ектiв господарювання, органiзацiй та
: : ].l; ян \, встановленоМу законоДавствоМ порядку;

- rншi джерела, не забороненi зако,rодuuar"оr.
5,5, ВiдЧуженнЯ засобiв виробництва, майна що н€шежить до основних..._ _ : - з, цо с державною власнiстю i закрiпленi за Пiдприемством, здiйснюсться

_: _-,-_,lаеннЯп,r з Органом управлiння майном в порядкУ, Що встановлюсться- ._:_,1],: законодавством. Одержанi кошти в резулътатi вiдчуження зазначеного:,_:: ,:1ря\Iовуються виключно на iнвестицii Пiдприемства i е державною..---л

_i,б, Пi.rприсмство мае право здавати в оренду (KpiM цiлiсних майнових
" - : .;.:ciB його сТрУкТУрниХ пiдроздiлiв, фiлiалiв,t чехiв; ЮрИДИЧнИМ l.a_ _,l:",l,'il особам устаткування, транспортнi засоби, iHBeHTap та iншi':_-:_;lbнi цiнностi, якi йомУ належатЬ у встановленому законодавством

:i,_,np"N{cTBo також ма€ rтраво списувати з балансу ocHoBHi засоб и та:- ],I.]TepiaTbHi цiнноСтi у встаНовленомУ законодавством порядку.
:,-, Пiдприемство здiйснюе володiння, користування землею та iншими_:,l:---iiI}II{ ресурсами вiдповiдно до мети своеТ дiяльностi i чинного

_ :,-, , ,_ a_]аВсТВа.

-<,s, Збитки, завданi Пiдприсмству в результатi порушення його майнових
_::j lо\lадянамИ, юридиЧними особами, державними органами чи органами
: .- еэого самоврядування' вiдшкодовуються Пiдприемству вiдповiдно До

-_. : _: _-_ ] ГО ЗаКОНОДаВСТВа.
_i,9, Вилучення державоЮ у Пiдприсмства майна, що tlим,,::.]:;iстовусться, здiйснюсться лише у випадках i у порядку, передбачених-:-_---_,-\\{

Стаття б. Права та обов'язки Пiдприемства

6. i. Права Пiдприсмства:
б,1,1, Самостiйно планувати свою дiяльнiсть, визначати стратегiю та_:,*"знi напрямки свого розвитку вiдповiдно до г€lJIузевих, науково-технiчних

=::, .,озiВ та прiоритетiв, кон'юнктури ринкУ продукцii, ,o"upiB, робiт, послуг та-. _.оrtiчноТ ситуацiТ.
б,1,2, Реалiзувати свою Продукцiю, послуги, залишки вiд виробництва за

_,_,:\1I1, шо форМуютьсЯ вiдповiдНо до yMOu aпопоriчноТ дiяльностi, а TaK.l,K r
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з;iпа,]ках, передбачених законодавством Укратни, за фiксованими державними---_-]\{rт
-- 

_ лg_\1}l.

6,1,З, ВипускатИ цiннi папери, реалiзовува,ги ix юридичним особам il ]),iз,]янам Украiни та iнших держав вiдповiдно до чинного законодавства.
б,1,4, Придбавати цiннi папери юридичних осiб Укратни та iнших держав

._ -:,loBi:Ho до законодавства Украiни. 
l -- 

4

б,1,5, Створювати фiлiали, представництва, вiддiлення та iншi вiдособленi
*, -:оз:i--lи, якi не мають статусу юридичноi особи i дiють на пiдсr.авi*], о,а,еннЯ прО них' щО затвердЖуетьсЯ ПiдприсМствоМ та вiдповiдно до--_ 

; a нного законодавства.
б.1,6. Використовувати радiочастоти для мереж-... .. етчерського радiозв'язку.
6.1.7. Здiйснювати пiдготовку кадрiв необхiдних для виробництва.
ь,1,8, Самостiйно обирати предмет договору/контракту, визначати

. _ ] _ з ,яззння, та будъ-якi iншi умови господарських правовiдносин, що не- *.:зчатЬ чинному законодавству Украiни.
5, _.9. Визначати своЮ органiзацiйнУ структуру, встановлювати

-,,;-._;-_r-ть прачiвникiв i штатниЙ розпис
з l,:етою упорядкування чисельностi працiвникiв Пiдприемства, штатний: _ j _.1; ]Lr_]асться на погодження Управлiнню.
:, , ,10, Пiд час провадження господарськоТ дiяльностi користуватися

- ;: Э'']'1I1, ВОДНИМИ, ЗеМеЛЬНИМИ Та iНШИМИ Природними ресурсами вiдповiдно- : -.1],1Оr ЗаКОНОДаВСТВа.

,,',l.r;л9j:|ТI"."r" в установленому чинним законодавством УкраТни

:яJ\ ванНя, пlдпрИемств, установ та органiзацiй та ix посадових осiб.
з,1,1], РеклаМуватИ своЮ дiяльнiстi в засобах масовоТ iнформацiТ r.a в
: ,-посiб.
5, 1 . 1 3. Самостiйно вiдкривати рахунки у банках.
6,i,1-+, Набувати та реалiзовувати iншi права, не забороненi чинним

] ::, ] ._ Lr_]aBcTBOM УКраТНИ.
б,1,15, Переводити не житловi будiвлi в житловий фонд за погодженням з] ;-t)\1 r ПРавлiння маЙном.
б, 1,16, Створювати орган приватизацiТ, якиЙ здiйснюватиме свою:,r. _ь_чiсть згiдно чинного законодавства.
6.]. Обов'язки Пiдприемства:
б,],1, ЗабезпеЧуватИ вiдтвореНня, охорОну, захиСт i пiдвищення ролючостi-: ,_ _,в' продуктИвностi лiсових насадженЬ i посилення ix кориснl]х:. :;-ilвостей, виконувати iншi вимоги законодавства щодо ведення лiсовоl-сl, 

_ : *l]еРства та використання лiсових pecypciB.
б,],2, Щотримуватись науково обrрунiованих норм i порядку спецiалъного

:,::,J]IIсТання деревних та iнших pecypciB лiсу та користування земельними- "_я_-]ка\Iи лiсового фонду.
6,2,з, При визначеннi стратегiт господарськоi дiяльностi Пiдприемство

_: Ji:HHo виходитИ з державних замовленЬ та KoHTpaKTiB. Доведенi у

вlдомчого
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j:-;HoBJeHoMY ПОРЯДКУ ДеРЖаВНi ЗаМовлення та об'сми робiт, встановленi
-. _:эв.-riнням, е обов'язкови\dи для виконання.

6 ].-l. Пiдприсмство:
- забезпечуе сво€часну сплату податкiв та iнших вiдрахувань згiдно з

-., :. _.-. ;1\1 законодавством УкраТни;
- з:il"iснюС будiвництво, реконструкцiю, а також капiтальний ремонт0

-:r---'Зj1.1\ фОНДiВ, забезпечуе своечасне освоення нових виробничих
_ _ _ .,:.:-.оСтей та якнайшВидше введеннЯ в дiЮ придбаного обладнання;

- з_:il"тснюе оперативну дiяльнiсть з матерiально-технiчного забезпечення
.,,: t- 1;;lштва;

- ЗаК\'ПОВУе НеОбХiднi матерiальнi ресурси у пiдприсмств, органiзацiй та
- _:_ _ f ;]еЗа-lеiкно вiд форм власностi, а також у фiзичних осiб;

- з :повiдно до державного замовлення i доведених Управлiнням обсягiв
-"::.-]е-]ених договорiв, забезпечуе виробництво та поставку продукчiТ i

з:

-._зорЮс належнi умови для високопродуктивноТ працi, забезпечуе
- - -;:.:..НЯ ЗаКОНОДаВСТВа ПРО ПРаЦЮ, ПраВил та норм охорони працi, технiки
, : _ _ - :,,:. -^оцiа--tьного страхування;

- ,-iйснюс заходи щодо регулювання оплати працi працiвникiв з метою
- , . .:_ . -.:-:я iх rrатерiальноТ зацiкавленостi, як в результатах особистоТ працi, так

: ]:_ :'bнIlx пiдсумках роботи Пiдприемства, забезпечуе економiчне i
_ : _ _,-,- _ьне викорисТання фондУ споживання i свосчаснi розрахунки з

: - _ : _,:.{.1\1ll Пiлприсмства;
- - -1тэI1\I\,сться норм i вимог стандартизацii та сертифiкацii продукцiТ та ii

_ - _, _,.:, _- -ового маркування;
- ---:рI1\1\,сться норм та вимог щодо охорони навколишнього природного

: _ ].l -iз. рацiонального використання i вiдтворення природних pecypciB та
:: _;ч-_-]ня екологiчноТ безпеки;

- з:il"Iснюс заходи з додержання законодавства з питань цивiльного
j ,1:_-:

- ..безпечус збереження державноТ таемницi та режиму ceкpeTHocTi;
- :ie-]ac Органу управлiння майном, Управлiнню iнформацiю про

_ j::- J,зо-госПодарськУ дiяльнiсть Пiдприсмства, стан об'ектiв державноi
_-.:*_:-l. в тому числi корпоративних прав, ефективнiсть управлiння
_a: :':: jItrt ltайном.

1 _i. Пi:присмство веде бухгалтерський, податковий облiк та складас
_ j j_,; _ ts}, та статистичну звiтнiстъ згiдно з чинним законодавством УкраТни.

1 -. КеРiВНИК Пiдприсмства та головний бухгалтер нес\,ть
: :- - э_-:-тьнiсть вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни за дотриN,lання\1
- _: -_ -::-, ве_]ення i достовiрнiсть облiку та звiтностi.

стаття 7. Орган управлiння майном Пiдпри€мства

- ,. Орган управлiння майном вiдповiдно до покладених на нього завдань
,'-::,ri повноваженнЯ щодо реалiзацiТ прав держави як власника майна.
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_ r:: -]ного Пiдприемству, пов'язаних з володiнням, користуванням i
: _ ]-_:я]жанням ним у межах, визначених законодавством Украiни, з метою
_: -,_ э,]Jення державних та суспiльних потреб.

-.1. Орган управлiння майном:
-,].1. Приймае рiшення про припинення Пiдприемства.-,2,2. Затверджус Статут Пiдприсмства, здiйснюе контроль за йоrо

: _ _:;1\1анняМ.
-,].3. Укладае i розривас контракт з директором Пiдприсмства ].а

,: ;l;;юс контроль за його виконанням.

т.?.4. Затверджус рiчнi фiнансовi та iнвестицiйнi плани, а також
.э;тtlцiйнi плани на середньострокову перспективу (3-5 poKiB) Пiдприемства

-," : -.;jснюс контроль за ix виконанням у встановленому порядку.-.].5. Проводить монiторинг фiнансовоi дiяльностi, зокрема виконання
- _.. :l_{IIKiB фiнансових планiв Пiдприемства.

-.2.6. Здiйснюе контроль за фiнансовою (бюджетною) дисциплiною
_ ___:ltcMcTBa.

7,2.7. Здiйснюе контроль за ефективним використанням та збереженням
,=.._-.] i коштiв Пiдприсмства.

7.2.8. Забезпечуе приведення у вiдповiднiсть до законодавства Статуту та
..-" _рiшнiх положень Пiдприемства.

7,2..9, Надае згодУ на вiдчуження, оренду, передачу, списання майна
_- **]]I1C\,tcTBa, 

у порядку передбаченому законодавством.
7,2.\0. Погоджуе вчинення Пiдприемством значних господарських

.: -1ов'язань в розУмiннi роздiлу 10 Статуту та чинного законодавства.
7.2.|1. У разi змiнИ керiвниКа ПiдпрИсмства забезпечуе проведення ревiзii:_пенсоВо-госпоДарськоТ дiяльноСтi ПiдпРиемства в порядку, передбачЪ"оrу

::i:OHOJaBCTBOM.

7.2.|2. Здiйснюе iншi функцii з управлiння Пiдприемством вiдповiдно до
]еконодавства та цього Статуту.

стаття 8. Управлiння Пiдприсмством та самоврядуъання
трудового колективу

8.1. Органом управлiння Пiдприемства с його директор.
8.2. Наймання директора здiйснюсться Органом управлiння rtайноlt

ш-IяхоМ укладання з ним контракту в порядку, встановленоN{Y чинни\1
з аконодавством Украiни.

8.3. Щиректор самостiйно вирiшус Bci питання дiяльностi Пiдприс\lства.
за винятком тих, що вiднесенi до компетенцii Органу управлiння майно\1 та
}'правлiння.

8.4. !иректор Пiдприемства:
- здiйснюс керiвництво Пiдприсмством;
- несе повну вiдповiдальнiсть за стан дiяльностi Пiдприемства;
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- : с без .loBipeHocTi вiд iMeHi Пiдприсмства, представляс його iнтереси в

: -:_:-., _]ержавноI влади i органах мiсцевого самоврядування, iнrших
_ -.:: j. iях. r, вiдносинах з юридичними та фiзичними особами;

- :tlзпоряджасться коштами та майном Пiдприемства вiдповiдно до
ЕгFI.- - -:_ ] законодавства Украiни;

- '" \Ja-]aC ДОГОВОРИ Та КОНТРаКТИ;
- зii_]ас вiд iMeHi Пiдприемства довiреностi, в тому числi i на вчиненняu

:, . :. - jl;1\ ПРаВОЧИНiВ;
- зl -Kpl,tBac в установах банкiв рахунки в нацiональнiй та iноземнiй

' -_ _ :i,.
- _,-.е вi.rповiдальнiсть за формування та виконання фiнансових планiв;
- з,l -ес накази з гIитань дiяльностi Пiдприемства;
- --,:ганiзовус виробничо-господарську, соцiально-побутову та iншу

- ;.-: : . - _ ь Пi:присмства вiдповiдно до мети та основних напрямiв його
_: :::a__:

- э;:зilечас органiзачiЙну структуру, встановлюе чисельнiсть працiвникiв i

. : : ;: _ :: , € штатниЙ розпис Пiдприсмства за погодженням з Управлiнням;
- j: вер.]жу€ положення про cTpyKTypHi пiдроздiли Пiдприемства за

- -:,..-_-_],l керiвникiв цих пiдроздiлiв;
- ., встановленому порядку гIризнача€ на посади ,га звiльняс з посад

_ : :..',i;iB Пiдприемства;
- J;CTocoByC заходи заохочення (премiювання) до працiвникiв

* __:.1{\1СТВа;
- ..plll"I\tac вiдповiдно до законодавства рiшення про притягнення до

-;].:-ьноi таlабо дисциплiнарноi вiдповiдальностi працiвникiв
_ :_:,:{],ICTBa;

- з;rрiшl.с iншi гIитання дiяльностi Пiдприемства вiдповiдно ло вимог
:_- _ * _- -.]вства та цього Статуту.

S.5, На перiод вiдсутностi директора тимчасове виконання обов'язкiв
::] :.'.:кз Пiдприсмства покладаеться на головного лiсничого, а в разi його
. :; ,л;ocTi - на головного iнженера згiдно з наказом.

Е.б, Орган управлiння майном або Управлiння не мае права Ётручатися в

-: ;T;tBH1. i господарську дiяльнiсть Пiдприсмства.
8,7. Головний лiсничий Пiдприсмства с першим заступником директора.
8.8, Заступник директора (заступники директора), головнi спецiалiсти та

- ;-.:чi. призначаються та звiльняються з посади директором за погодження]\1 з

-, _:эв--liнням, iншi працiвники апарату i структурних пiдроздiлiв Пiдприсrlства
_:.aзнечаються та звiльняються директором без такого погодження.

8.9. Труловий колектив Пiдприемства становлять yci гроN{адянrI. якi
:j]€ю працею беруть участь у Його дiяльностi на ocHoBi трудового договор\,
::-'нтракту, угоди) або iнших фор*, що регулюють трудовi вiдносинl.t

_: эLi вника з Пiдприсмством.
8.10. Повноваження трудового колективу Пiдприсмства реалiзуються

j :л е-IьниN{и зборами (конференцiсю).
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;]ля представництва iHTepeciB трулового колективу на загальних зборах
. ,._ОеРеНЦiТ) трУловиЙ колектив обирас профспiлковий KoMiTeT, до скJrаду

:.- _- _ с1 Не МОже обиратися керiвник Пiдприемства. Вибори здiйснюються
-::],{Hl1}I ГОЛОСУВанням строком на 3 роки не менш як 2lЗ голосiв. Члени
-:,1:эного органу не можуть звiльнюватися з роботи або переводитися на iншi
_:.ffll з iнiцiативи адмiнiстрацiТ Пiдприсмства без згоди профспiлковоцо
}штету.

8.11. Право укладання
:_:-]€ТЬСЯ ДИРеКТОРУ, а ВiД

колективного договору вiд iMeHi власника
iMeHi трудового колективу - профспiлковому

_ 1.1i_ eTl Пiдприемства.

Стаття 9. Господарська та соцiальна
дiяльнiсть Пiдпри€мства

9.1. Основним плановим документом Пiдприсмства с фiнансовий план,
-* эBi:Ho до якого Пiдприсмство отримуе доходи i здiйснюс видатки, визначас

1 ,= - та спрямування коштiв для виконання cBoix функцiй протягом року
: . _- зi_rно до установчих документiв.

9,], Основним узагаJrьнюючим показником фiнансових результатiв
, , _ _,lapcbKoT дiяльностi Пiдприемства с прибуток.

9,3. Чистий прибуток Пiдприемства, який залишасться пiсля покриття
,_-:,е-тьних Та прирiвняних до них витрат, витрат на оплату працi, оплату
*: _,_KiB по кредитах банкiв, податкiв, iнших платежiв та BHecKiB до бюджету,
::--5аЧених законодавством УкраТни, вiдрахувань у галузевi та iншi фонди,

_ , _.:---асться у розпорядженнi Пiдприемства.
9,1. Пiдприемство утворюе цiльовi фонди, призначенi для покриття

,: _:;_. пов'язаних з свосю дiяльнiстю:
_ аi\{ортизацiЙниЙ фонд;
_ фо"д розвитку виробництва;
- фо"д споживання;
- резервний фоrд;- iншi фонди.
9.5. Фонд розвитку виробництва створюсться за рахунок вiдрахувань вiл

,::_fГО пРибУтку у порядку, передбаченому чинним законодавством УкраТни.
- "_lt фонду використовуються для розвитку матерiально-технiчноi бази

. --:iicrlcTBa. Напрямки витрат фо"ду визначаються фiнансовим планом.
9,6. Щжерелом коштiв на оплату праui працiвникiв Пiдприсмства €

-:--.lнa дохоДУ, оДерЖаноГо В результатi його господарськоi комерчiйноТ
- :-.b:]ocTi. Щжерелом коштiв на оплату працi працiвникiв Пiдприемства N{оikе
1 _., r-iю:жетне фiнансування.

КеРiвник Пiдприсмства обирае форми i системи оплати працi, встановлюс
-:..знttкам KoHKpeTHi розмiри тарифних ставок, вiдрядних розцiнок,

, -: t-'lBIlx окладiв, премiй, винагород, надбавок i доплат на умовах.
-.:з:бачених чинним законодавством та колективним договором.
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мiнiмальна заробiтна плата працiвникiв не може бути нижче
встановленого законодавством Укратни мiнiмального розмiру заробiтнот плати.

Умови оплати працi та матерiального забезпечення керiвника
Пi:присмства визначаетъся контрактом.

9.7. .Щжерелом формування фiнансових pecypciB Пiдприсмства с
,рltбутоК, амортизацiйнi вiдрахування, кошти, одержанi вiд продажу цiнних
_эперiв, безоплатнi або благодiйнi внески членiв трудового колективу,
__ -присмств, органiзацiй, громадян та iншi надходження, вкJIючак)чи
_з.:тра-тiЗованi капiтальНi вкладення та кредити. Щжерелом формування
_ _нансових pecypciB Пiдпри€мства може бути бюджетне фiнансування.

9.8. ПiДПРиеМство мае право реiнвестування частини чистого прибутку,
_ за--Iишасться в його розпорядженнi пiсля розподiлу, на збiльшення

- _: _\ тного капiталу Пiдприсмства.
9.9. ВiДНОСИНи Пiдприсмства з iншими фiзичними та юридичними

: : 1.rtlt v Bcix сферах виробничоi дiяльностi, здiйснюеться на ocHoBi договорiв.
9.10. Пiдприемство може здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть,;]: . частиною зовнiшньоекономiчноi дiялъностi Украiни i регулю€ться

:: _._:],1Il Украiни, iншими прийнятими вiдповiдно до них нормативно-
- ]*:: ];1\Il1 акТаМи.

поря:ок використання коштiв Пiдприемства в iноземнiй валютi
: _ 

j:l.1сТЬся 
ЧИннИм ЗаконоДаВсТвОм УкраТни.

:. 
^ 1. Труловi вiдносини з найманими працiвниками Пiдприемства

- ;- -:--:,]ТЬСЯ ЧИННИМ ТРУДОВИМ ЗаКОнОДаВством УкраIни, правилами
: - -; ;ього трудового розпорядку та трудовим договором.

- _]. Питання соцiального розвитку, включаючи умови i охорону працi,
-' :, ::еНня житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,
_ -_: ]. l: оздоровлення i вiдпочинку працiвникiв визначаються колективним

__-,-_:_],:.
- _ _:, _\1,,rит фiнансовоi дiяльностi Пiдприемства здiйснюеться згiдно з

, - - l ::i,онодавством УкраТни.

Стаття 10. Значнi господарськi зобовrязання'

_ ЗначниМ господарським зобов'язанням Пiдприсмства визнасться
, :::ab:ie зобов'язання, що вчиняеться Пiдприсмством, ЯКшо ринкова]- _-: 1,1.i:Ha. робiт, послуг, що € його предметом, становить l0 i бiльше' .- -" - з::Тостi активiв ПiдприеМсТВа, За ДаниМи осТанНьоТ рiчноТ фiнансовоТ

:'-_--
] ЗзачНе госпоДарське зобов'язання пiдлягас погодженню Органоrr

- -: - :_: ],l;i"lHorr Пiдприемства.
_: :iезапе,ъно вiд BapTocTi значними господарськими зобов'язаннями €:- :-_:-еннЯ кредитних договорiв, договорiв позики, надання та

" 
- - , : t "зансовоi допомоги, господарських зобов'язань предметом яких €

:, _::_::,-: 5urРЦ'i
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- вчинення Пiдприемством господарських зобов'язань, предметом яких е
обтяження земельних дiлянок, iншого нерухомого майна таlабо рухомого майна
Пiдприемства;

- укладеннrI доiоворiв поруки, гарантii, вчинення будь-яких iнших
господарських зобов'язань, цредметом яких е забезпечення Пiдприемством
виконання зобов'язань третiми особами; .

10.4. Рiшення про надання згоди на вчинення значного господарського
зобов' язання (погодження) приймаеться Органом управлiння майном.

10.5. Забороняеться дiлити предмет господарського зобов'язаннrI з метою
ухилення вiд передбаченого цим роздiлом порядку прийняття рiшень про
вчинення значного господарського зобов'язання.

10.6. Значне господарське зобов'язання, вчинене з порушенням порядку,
передбаченого цим роздiлом Статуту, може бути визнане судом недiйсним за
позовом Пiдприемства або Органу управлiння майном.

11. Лiквiдацiя та реорганiзацiя Пiдприсмства

11.1. Лiквiдацiя або реорганiзацiя (злиття, приеднання, подiл, видiл,
перетворення) Пiдприемства здiйснюеться за рiшенням Органу управлiння
майном.

1 1.2. Лiквiдацiя Пiдприемства здiйснюеться лiквiдацiйною комiсiею, яка
утворюеться Органом управлiння майном.

11.3. Що складу лiквiдацiйноi KoMiciT можуть входити представники
Органу управлiння майном та Пiдприсмства.

I1.4. Здiйснення лiквiдацiI Пiдприемства, за рiшенням Органу управлiння
майном, може бути покладено на орган управлiння Пiдприсмства, що
лiквiдуеться.

11.5. Порядок i строки проведення лiквiдацiТ Пiдприсмства, а також
порядок i строки з€uIвленнrI вимог кредиторiв до нъого встановлюються
Органом управлiння майном.

1 1.6. В разi банrqрутства Пiдприемства, його лiквiдацiя проводиться
згiдно з Кодексом Украi'ни з процедур банкрутства.

|1.7. З моменту призначеннrI лiквiдацiйноi KoMicii до неi переходять
повноваження по управлirпшо Пiдприемством.

11.8. Лiквiдацiforа комiсiя скJIадае лiквiдацiйний баланс Пiдприемства i
подае його органу, який признаIIив лiквiдацiйну комiсiю.

l 1.9. Кредитори та iншi юридичнi особи, якi перебувають у договiрних
вiдносинах з Пiдпри€мством, яке лiквiдусться, повiдомляються про його
лiквiдацiю у письмовiй формi.

11.10. При лiквiдацiТ i реорганiзацii Пiдприемства працiвникам, якi
звiльняються, гарантусться додержання Iх прав та iHTepeciB вiдповiдно до
чинного трудового законодавства УкраiЪи.



стаття 12. Порядок внесення змiн до Статуry Пiдпри€мства

12,1, Змiни та доповнення до цього Статуту можуть бути BHeceHi шляхомвикJIадення його в новiй редакцii та затверджуються Органом управлiннямайном.

дЕржАВнЕ АгЕНтств О лIс овIД( PECУPCIB укРА ilи, податковий
номер з750790l, мiсцезнаходженнrl: 01023, м. КиiЪ, вул. Шота Руставелi, 9-а, вособi предстаВника ДудкИ ВiталiЯ Петровича, громадянина Украiни, серiя

::::T:ij'j"YЗ С:ол:.52080, виланий Залiзничним РУ ГУ Мвa украiни в

Пiдписи:

MicTi Киевi, 24 лицня 2001 РокУ, який дiе на пiдставi довiреностi.

Пiдпис

Мiсmо KuiB, YKpoiHa, mреmьо?о березня dBi mасячi dваdцяmь перIцо2о року.
Я, KoBiHa I-B., прuваmнuй Homapiyc КuIвськоzо MicbKozo нimарiальноZо окруеу,

засвidчую справэtснiсmь пidпuсу преdсmавнuка lepшcanшozo аzенmсmва лiсовtlх pecypciB
YKpaiHa [уdкu Вimшiя Пеmровачш, як1,1й зроблiно у лtоiй прuсуmносmi.

Особу преdсmавнuка всmановлено, йоzо diезdаmнiсmь mа повноваэtсення перевiрено.

Зареесmровано в заJw }SИ
Сmяzнуmо
Прuваmнай



(або проtuнуроВано),
пропулероВано


