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1. Заrальнi положен11я 

1.1. Комунальне niдприсмство виконавчого органу Ки'iв~ько·, мiсько'~' 
ради (Киi'вськоi' мiськоi' державноi' адмiнiстрацii') «Киi·вський мiський 
т~рис~ично-iнформацiйний центр» (далi за текстом - Пiдпри€мство) створено 
вщп~вщ~о до розпорядження Представника Президента Укра'~'ни у мiстi 
Киев~ в1д 13.05.1992 № 268 «Про органiзацiйнi структури готельного 
господарства та ритуальних служб» та перейменовано вiдповiдно до рiшення 

Киiвськоi' мiськоi' ради вiд О 1.12.201 1 No 761/6997 «Про перейменування 
Киiвсъкоi' мiськоi' державноi' комуналъноi· готельно-туристичноi· фiрми» . 

1.2. Пiдприемство засноване на комунальнт власностi територiальноУ 
· rромади мiста Киева i пiдпорядковане Головному управлiнню комунальноrо 
господарства виконавчого органу Киi'всъкоi' мiсъкоi' ради (Киi'вськоi· мiсъкоi' 

державноi' адмiнiстрацii'). 

1.3. У своiй дiяльностi Пiдприемство керуеться Конституцiею Украi'ни , 
законами Украi'ни, указами та розпорядженнями Президента Украi·ни, 
декретами, постановами та розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв Украi·ни , 

рiшеншrми Киi'вськоi мiськоi' ради, розпорядженнями Киi'вського мiського 
голови, розпорядженнями виконавчого органу Киi'всъкоi' мiсъкоi' ради 

. ~иiвськоi мiськоi ·державноi' адмiнiстрацii'), наказами та дорученнями 

....__ tоловного управлiння комунального господарства виконавчого органу 

Киi'вськоi мiсъкоi" ради (Киiвськоi' мiсъкоi' державноi' адмiнiстрацii') iншими 

актами та цим Статутом. 

2. Найменування та мiсцезнаходження Пiдприсмства 

2.1. Повне найменування Пiдприемства: 
_ украi'нсъкою мовою: Комуналъне п_iдпр~емство вик~навчого органу 

Киi'вськоi' мiськоi' ради (Киiвськоi' м1съко1 державно~ адмiнiстрацi"i) 
«Киi'вський мiський туристично-iнформацiйний центр»; 

· . ., мовою· Коммунальное предприятие исполнительного - рос1иською . ... ... 
органа Киевского городского совета (Киевской городскои государственно~ 
администрации) «Киевский городской туристическо-информационныи 

центр»; . с· т . t 1 ... at'o ·., мовою· Municipal enterp1·ise «Ky1v 1ty our1s n1onn 1 n - англ1иською . 
Centre». 

2.2. Скорочене найменування Пiдприемства : 

- украi'нською мовою: КП «КМ ТIЦ»; 
- росiйською мовою: КП «КГ ТИI(»; 
- англiйською мовою: МЕ «КС TIC». .. . . 1 2.3. Мiсцезнаходження Пiдприемства: 01103, м. Кюв, вул . К1квщзе, 2 . 
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3. Правовий статуе ПiдприЕ:метва 

3.1. Пiдприемство Е: юридичною особою, здiйснюе свою дiяльнiсть на · 
засадах rосподарськоi самостiйностi, мае самостiйний баланс, 
розрахунковий, валютний та iншi рахунки в установах банкiв, печатку зi 
своiм найменуванням, штампи, бланки. 

3.2. Пiдприемство несе вiдповiдальнiсть за сво'iми зобов'язаннями в 
межах належного йому майна зriдно з чинним законодавством У кра'iни . 

3.З. Збитки, завданi пiдприемству в результатi порушення його 
майнових прав rромадянами i юридичними особами, вiдшкодовуються в 
порядку, встановленому законодавством Украiни. 

3.4. Пiдприемство не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями власника. 
Власник не несе вiдповiдальностi за зобов' язаннями Пiдприемства. 

3 .. 5.' Пiдприемство мае право укладати угоди, договори, в тому числ i i 
по спiльнiй дiяльностi, набувати особистi майновi та особистi немайновi 
права, нести обов'язки, бути позивачем i вiдповiдачем в судах. 

3 .е. У встановленому законом порядку, за погодженням з власником або 
_ уповноваженим ним органом, Пiдприемство може входити до асоцiацiй, 
фондiв, спiлок, створювати _спiльнi i дочiрнi пiдприемства, фiлil та 
ПJ)!'дставвиц1ва. · 

~ 4. Мета та предм~ дiяльвостi Пiдприt:мства 

4.1_. Основною метою дi.яльностi Пiдприемства е: 
4.1.1 Забезпечення юридичних та фiзичних осiб iнформацiею щодо 

упорJfД1СуВ8ВНЯ та реrулювання туристичноi дiяльностi, визначення тенденцi"i 

i IПдЯХiв розвитку туристичноi галузi; ✓ 
· 4.1.2. Спiвробiтництво Пiдприемства з органiзацiями та компанiями 

тур:исtичвоi iидустрii; \J _ . . . . 
4.1.3. Розробка i впровадження проект1в норм 1 стандарт1в якост1 

обслуговуваиия у своiй дiяльностi, пiдготовка для неi фахiвцiв, а також 
вирiшенвя актуальних проблем ii розвитку, пiдтримка в ''iзного туризму; ...J. 

4.1.4. ~про~ення ~ових те,ологiй, розвиток видавничоi' та 
pel(Jiaмяoi ДlJIJIЬBOC'П в галуз1 туризму. 

4.2. Предметом дiяльностi Пiдприtмства е: 
4.2.1. Розвиток сучасноi високоякiсноi, iнформацiйноi', рекламноi" 

марке'l'ИЩ'Овоi систем м. Киева у сферi туристичноi iндустрii. . 
4.2.2 Створен:ня та реалiзацiя туристичного продукту й сум1жноГ? 

сервiсу 3 метою ефективно~ ~зп?всюд~ення через дипломатичн1, 
• культурнi, науховi, ocвim, торnвельн1, б1знесов1 ~_дставництва. . 

4.2.3. Створення та розвиток маркетингово1 систем_~ _дослщ~~нн~~ 
монiторингу й аrrивноrо впливу на розвиток туристично1 1~дустр11 з 11 

iнфраструктурою, формування ринку туристичного продукту I дотичного 

сервiсу. 
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4-2·4. РозвН:<>к матерiально- технiчноi бази туризму, пiдготовка 
турист~'ПIИХ кадр1в та рацiоналъне використання потенцiйних туристичних 
ресурс1в. 

4.2.S. Надання iноэемним туристам i громадянам Украiни комплексу 
туристи'Пlих послуr з:Ранспортноrо обслуrовування, вiдвiдування музеi'в , 
виставок, конференц1й, симпозiумiв, конгресiв, бiэнес-турiв та iнших 
туристичних послуг. 

4.2.6. Органiэацiя прийомiв та обслуговування вiтчизняних туристiв в 
Украiнi (внутрiшнiй туризм). 

4.2.7. Органiзацiя nрийомiв та обслуrовування iноземних туристiв в 
Украiнi (в'iзний туризм). 

4.2.8. Оргацiзацiя туристичних. поiздок. 
4.2.9. Екскурсiйна дiяльнiсть. t 
4.2.10. Фiз:культурно-оздоровча та спортивна дiяльнiсть, в тому числi 

проведения спортивних змагань. 

4.2.11. Органiзацiя мiжнародного культурного обмiну. 
4.2.12. Дiяльнiсть у сферi вiдпочинку та роэваг. 
4.2.13. Маркетинrова дiяльнiсть. 
4.2.14. Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть вiдповiдно до мети та 

дiяльиостi Пiдприемства. 
4.2.15. Оргаиiзацiя надання транспортних послуг э перевезення 

громадян, вавтажiв по територii Украiни та за iY межами автомобiльним . 
залiзничв:им, повiтряним транспортом та эдiйснення транспортно
експедицiйноrо обслуговування э метою надання туристичних послуг. 

· 4.2.16. Здiйснения iншоi дiяльностi, оередбаченоi' чинним 

законодавством. 

4.2.17. Окремi види дiяльностi ·здiйсшоються nри наявностi лiцензi"i, 

дозволу вiдповiдно до чинного законодавства Украiни. 

S. Права i обов'яэки ПiдприЕ:мства 

5.1. Пiдприемство мае право: 
5.1.1. Здiйснювати всi необхiднi заходи, спрямованi на реалiзацiю мети 

та предмету дiяльностi вiдповiдно до законодавства Укра"iни та в межах 

повноважень, передбачених цим ~та~том; . 
5.1.2. Плаиувати свою дiяльн1сть 1 основн1 н?прямки свого розвитку. 
5.1.3. Самостiйно визначати стру~у п~дприемства, эатверджув~ти 

mтатний роэпис, затверджувати посадов~ оклади, . встан? .. ~вати розм1ри \/ 
заробiтиоi плати, а також встановлювати надбавки 1 прем1и зr1дно з чинним 

законодавство:м. 

5 14 Найм та звiльняти працiвнихiв вiдповiдно до чинного . . . ати 

законодавства. . . . 
5 1 5 У:кладати договори на виконання роб1т, послуr та реал1эащю 

проду~I Пiдприе:мства. Правочини на суму, що перебiльwуt 50000,00 
(п'ятдесят тисяч) rривень, погоджуються э Головни:м управлiнням 



комунального господ " 
(Киtасиоi . .. арства виконавчого органу Ки1всько'i мiськоi' ради 

S 1 6 ;1сысо1 державно~ адмiнiстрацii} 
остiй : · ормувати творчi, виробничi та iнwi колективи як тимчасовi . так i 

п 
5 
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1
wu; ~kОН8ННJ1 эавдань эгiдно э компетенцitю Пiдприсмства . 

· · · дl сюовати господарську дiяльнiсть эгiдно з законодавством 
Ухраiни та цим Статутом. 

. S. l .8. Залучати до виконання робiт приватних осiб на пiдставi договорiв 
пщр.цу, доручень, трудових угод та iнших форм доrоворiв з оплатою працj 
за ум о вами договору. 

5.1.9. Здiйсшовати эгiдно 
зовгiПJНЬОР.кономiчну дiяльнiсть. 

3 чинним законодавством 

5.1.10. Брати участь у мiжнародних орrанiзацiях i рухах у raлy1i 
туризму. 

5.1.11 . Користуватись довгостроковими та короткостроковими 
кредитами. 

S.1.12. Забеэпечувати правовий захист iнтересiв Пiдприемства. 
S.1.13. Вiдкривати в установах банкiв рахунки в нацiональнiй та 

iноземнiй вапютi дл. розрахункових операцiй як за мiсцезнаходженням 
Пiдприtмства, так i за мiсцеэнаходженням своiх фiлiй та представництв. 

5.1.14. На об'екти iнтелектуальноi власностi (роэробка та виготовлення 
турис-1ичвui, сувенiрноi, рекламно-iнформацiйноi, картографiчноi" продукцi'i в 

друкованому, електронному, репrюдукованому виглядi тощо ), створенi iнt 
Пiдприйdствi або iншими авторами за замовленням Пiдприемства в порядк) · , 

~ установленому ЧИННИм законодавством. 

5.1.15. Набувати май:нових прав на об'Е:кти 
iвтелектуальноi власностi в установленому чинним законодавством порядку. 

5.1.16. Реалiзовувати на внутрiшньому i эовнiшньому ринку на.nежнi 
йому об' ати iнтелектуальноi власностi ai.lfDЭJВtJ9.М чинного эаконодавства. 

5.2. На Пiдприемство покладаються такi обов'яэки: 
5.2.1. Забезпечення своечасноi с1mати податкiв та iнших вiдрахуванъ до 

державного i мiсцевоrо бюджетiв згiдно з чинним законодавством. 
5.2.2. Розвито:к осиовних фондiв, эабеэпечеIµIЯ своечасного введения в 

дiю придбаиого обладнання. · .. . .. 
S.2.З. Створення належних умов для висок()продуктивно1 пращ сво1~ 

8Ц1·виикiв эабезпечення рацiонального використан1:1я фонду оплати nраш. пр ' . Пiдпр своечасних розрахун:кiв з прац1вниками . иемства. 
5.2.4. Дотримавня вимог охорони пращ З',Jд,ю э ~иllНl-w эаконодавстюпа 

iНIПИМИ нормаТИВВИМИ документами з охорони пращ. .. . . 
5.2.5. Здiйснення облiку та ведення статистично1 зв1тност1 зг1дно з 

счинним зuонодавством. 

6. Майво i коштн Пiдпрнrмства 

6. l. Майно Пiдпри€Мства належить до комун~ьноi' власностi 
· .. rромади м Киева i закрiплено за ним на прав~ rосподарсъкоrо 

територ1альво1 • · 
вiдавия. 
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6.2. Джерелами ф 
_ грош . ормування майна Пiдприtмства Е: : 

ов1 та матерi . 
органу; алью внески власника або уповноваженого ним 

- доходи вiд господаре .. . . 
nnnдyкцii' роб' Ь1<о1 д1яльност1, прибутки, одержанi вiд реалiзацiУ 
··t'"' , lT Та Послуr а та · · . , . 

. , . , КОЖ ВIД lНШИХ ВИДIВ ДlЯЛЬНОСТI; 
- амортизац~йю В1Драхування· 

кре б · ' - . дити анюв та iнших кредиторiв· 
- 1нвестицii; ' 

- капiтальнi_ вкладення та асиrnування з бюджету; 
- безоплаm~ або благодiйнi внески юридичних i фiзичних осiб; 
- майно придбан · · , . . е У 1нших суб'еКТtв rосподарювання, орrанiзацiй та 

гром~ _У встановленому законодавством порядку; 
-6

1;ш1 д?Керела, не забороненi чинним законодавством Украiни. 
· · Пiдпри€Мство мае право виюпочно за зrодою власника або 

уповноваженого ним органу вiдчужувати закрiплене за ним майно, надавати 
в оренду або в безоматне к~ристування (позичку), передавати в заставу 
нерухоме майи?, обладнання, 1нвентар та iншi цiнностi, а також списувати з 
балансу основн1 засоби в установленому порядку. 

7. Управлiввя Пiдприемством 

7.1. Управлiяия Пiдприемством здiйснюе директор. 
7.2. ДИректор призначаЕ:'I'Ься на посаду та звiльняеться з посади 

Киiвсысим мiсысим головою за поданням начальника Головного 
управлiвня виконавчоrо органу Киiвськоi' мiськоi ради (Киiвськоi мiсько"i 
державноi адмiнiстрацilj та погодженням з застуmmком rолови Киi"вськоi' 
мiсысоi державноi адмiнiстрацii згiдно з розподiлом обо в' язкiв на 
коmрактвiй основi. · 

7.2.1. Умови оплати працi та матерiального забезпечення директора 
Пiдприемства (заробiтна плата, одноразовi виплати, винагороди та iншi 
умови) визначаються умовами вiдповiдного контракту. 

7.3. Директор ПiдпрИ€МСТВЗ: 
7.3.1. Самостiйно вирiшуе питашrя дiяльностi ШдприЕ:мства в межах 

своеi компетенцii, передбаченоi' чинним законодавством та цим Статутом. 
7.3.2. Несе персональну вiдповiдалънiстъ за виконання завдань, 

визначеШfХ цим Статутом та контрактом, дотримання фiнансовоi дисциплiни, 
ефеIСТИВнс використання та охорону майна, закрiпленого за ПiдприЕ:мством, 
дотримання чшшоrо эаконодавства Украiни. 

7.3.3. Несе персональну вi~овiдаль~стъ за додерж~~ · по~ядку 
ведения й достовiрнiсть бухrалтерсысоrо облпсу та стат~стично1 зв~тност1. 

7.3.4. CJ(Jlaдae i эатверджуе структуру 1_ шт~тнии розпис \; 
Пiдприемства. Затверджуе положения про п~дроздши Пщприсмства 

посадовi iнструкцii працiвникiв Пiдприемств. 
7.3. 5. Оперативно керуе работою Пiдприемства на основ~ 

€ДИНоначальностi вiдповiдно до цього Стату~у. 

L 



. 7.3. 6 Дiе без доруче1П1я вiд iменi Пiдпри€Мства, представляе йоrо а~ 
ВЩRосинах з юридичними особами та громадинами, укладаЕ: договори, вид , . 
доручення . 

7.3.? · · Вiд iменi Пiдприемства вступае в доrовiрнi вiдносини 1 

юридичними та фiзичними особами з питань, пов'язаних з дiяльнiстю 
Пiдприемства. 

7.3.8. Мае право першого пiдпису на фiнансових, банкiвських та iнших 
документах, вiдкривае розрахунковi та iнwi рахунки в банках. . . 

7.3.9. Розпоряджаеться майном та коштами ПiдприЕ:мства в1дпов1дно до 
чиивоrо З81(онодавства Украiни та цьоrо Статуту . 

7.3.10. Видае у межах своеi компетенцii накази, розпорядження 
- i обов'.язковi дщ .виконання всiма працiвниками ПiдприЕ:мства та перевiря€ Ух 

виконанвя. 

7.з·.11: Забезпечуе своечасну виплату заробiтноi плати працiвникам 
Пiдприемства зriдно з чинним законодавством Украiни. 

7.3.12·. Створюе на Пiдприемствi умови працi вiдповiдно до вимог 
нормативиих актiв, передбаче1П1Х законодавством про охорону працi, 
забезпечуе фувкцiоиувания системи охорони працi на ПiдприЕмствi, 
розробляе комплекснi заходи щодо забезпечення пожежноi безпеки та 
виробничоi caнiтapii. 

7.3.IЗ. Пр~начае та звiльняе з посад працiвникiв Пiдприемства. 
7.3.14. Директор Шдприемства вiдповiдно до законодавства Украi"ни 

укладае трудовi договори (угоди) з працiвниками Пiдприемства, заохочуе ix 
та накладае стяrнення . у встановленому порядку згiдно з тру довим 

· · законодавством У:краiни.- • 
7.3.15: · Здiйсвюе iишi вiднесенi до його компетенцii функцii щодо 

управлiввя Пiдпр~емством за винятком тих, що належать до компетенцii" 

iнmих органiв управлiння Шдприемством. 

8. Трудовий колектив та його самоврадуванна 

8.1. Трудовий колектив Шдприемства становлять yci rромадЯни. якi 
свооо працею беруть участь у йоrо дiяльностi на ~новi трудового договору . 

8.2. Повноваження трудового колективу П~дприемства реалiзуються 
заrальними зборами (конфере1Щiй0) та iхнiм виборним органом _ 
профспimсовим комiтетом, я:кий _дiе ~iд _iменi трудового колективу 
представляе права та iнтереси пр&Ц1внmс1в Пщприемства. 

8.3. Трудовi вiдносини П1дприемства з член!ми rрудовоrо колективу 
будуються на основi трудово1:° законодавства Укра~ни. 

8.4. Профспim<овий коМ1тет: . . . 
- представляе права та iнтереси прац1вник~в пщприемства; 

_ rотуе матерiали ДJIJI розгляду конференц100 трудового колективу; 
_ контроmое виконання рiшень, прийнятих конференцit:ю трудового ,. 

колективу; . 
- виконуе iнmi функцii, делеrован~ 

(конферснцiею) трудового колективу. 

йому загальними зборами 



8.S. Загальнi эбори (конференцiя): 
- розrлядаt: А эатверджуе проект колективного договору; 
- роэrл.ядаЕ: й вирiшуЕ: вiдповiдно до законодавства литания 

самоврJ1дуванн.я; 

- виэначае А эатверджуЕ: перелiк i порядок надання працiвникам 
Пiдприемства соцiальних пiльr; 

- бере участь У вирiшеннi питания стимулювання продуктивноi· працi . 
, 8.6. Право укладання kОЛеkТИвноrо договору вiд iменi адмiнiстраw1· 

Пiдприемства надаеться директору Пiдnриемства. . 
8.7. Колективний доrовiр укладаеrься вiдповiдно до законодавства 

УкраУни. 

9. Господарська та соцiальна дiяльнiсть Пiдпрш:мства 

9.1. Основним узаrальнюючим показником 'фiнансових результатjв 
господарсь:коi дiяльностi Пiдприемства е прибуток. 

9 .2. Прибуток Пiдприемства використовуегься виключно в порядку. 
визначеному Киiвсысою мiською радою. 

9.3 . Вiдрахування частини прибутку до бюджету м. Киева здi!tснювться 
в порядку, визначеиому Киiвською мiською радою. 

9.4. Пiдприемство здiйснюе оперативний та бухгалтерський . облiк 
результатiв своеi дiяльностi i надае фiнансову, статистичну та iнmy звiтнiсть 
у порядку, встановленому чинним законодавством Украi'ни. Фiнансова 
звiтиiсть Пiдприемства надаетьс.я Головному управлiнню комунальноi· 
власностi м. Киева виконавчоrо органу Киiвськоi мiськоi ради (Киiвськоi" 
мiсысоi державноi адмiнiстрацii) в установленому порядку. 

9.5. Планування фiнансово-господарськоi дiяльностi здiйснккться 
Пiдприемством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються 
вшсонавчим органом Киiвськоi мiськоi ради (Киiвськоi' мiськоi' державноi 
адмiнiстрацii), рiчних фiнансових планiв, якi затверджуються Г оловним 
управлiнням комунальноi власностi м. · Киева виконавчого органу .КиiвськоI 
мiськоi ради (Киiвськоi мiсысоi державноi адмiнiстрацii'). 

9.6. Керiвник Пiдприемства зобов'язаний спрямовувати дiяльнiсть 
Пiдприемства на виконання рiчноrо фiнансовоrо плану, з метою одержання 
запланованих сум доходiв та чистого прибутку, не припускаючись при цьому 
витрат невиробничоrо характеру, не передбачених рiчним фiнансовим 

планом. 

9.7. Пiдприемство звiтуt:: про стан виконання рiчноrо фiнансовоrо плану 
в порядху та за формою, що визначаютьс1: Гол?,вним" У?Ра~iнням 
комунальноi власностi м. Киева виконавчоrо органу Ки1всько1 м1сько1 ради 
(Киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii). 

1 О. Зоввiшньоекономiчна дi•льнiсть 

10.1. Пiдпри€МСТВО самостiйно здiйснкк 
дiяльнiсть, для чоrо вступае у вiдносини з 

зовнi шнъоекономiчну 
iншими установами, 

_j 



пiдпрв~ства:ми, органiзацiями, юридичними та фiзичними особами, а також 
може ~дкривати в установах банкiв рахунки в iноземнiй валютi эгiдно з 
метою 1 предметом дiяльностi .Пiдпри€Мства у межах, що встановленi чинним 
заководавством Украiни. 

10.2. У процесi здiйснеНЮ1 зовнiшньоекономiчноi дi.яльностi 
~иемство користуеться, у повному обсязi, правами юридичноi особи 
зпдно з 'ШННИМ эакоиодавством Украiни та цим Статуrом. 

1 О._з. Зовн!mиьоторговельнi угоди, що ухладаютьс.я Пiдприемством, 
ПОВИНИl буrи П1ДПИсанi директором та rоловиим бухгалтером. 

_10.4. Ваmотиа виручка, одержана Пiдприемством у результатi. 
~вюmвьоеков?мiчиоi дiяльиостi, зараховуtться на ваmотний рахунок 
Пiдприемства 1 використовуеться вiдповiдво до чинного закоиодавства та 
затверджеиих_ . Головиим управлiнням комуиальиоi власиостi м. Киева 
виковавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (Киiвськоi мiськоi державноi 
адмiнiстрацi\) рiчивх фiнансових планiв. 

10.5. Пiдприемство самостiйио веде експортио-iмпортнi операцii або 
доручае ix ведения спецiалiзованим зовнiшньоековомiчвим (торговим) 
оргавiзацi.ям на договiрнiй освовi. 

10.6. Пiдприемство здiйсшое товарообмiнвi операцii та iнmy дiяльвiсть, 
побудоваву на формах зустрiчноi тopriВJii з iвоземиими суб'ектами 
rосподарськоiдiяльностi~ 

10.7. Пiдприемство, здiйсюоючи зовнiшньоековомiчву дi.яльвiсть, може 
вiдкривати з~ межами Украiни своi предста:вниц·r.Вii та виробвичi пiдроздiли 

у порядку, визваченому законодавством, утриманв:я ЯIСИХ здiйсmоетьс.я за 

кошrи Пiдприемства. 

11. Облiк i звiтвiсть Пiдпрвеметва 

11.1. Пiдприемство здiйснюе оперативний, бухгалтерський та податковий 
облiки результатiв своеi дiяльностi i веде статис-rичну звiтиiсть у пор.ядку, 
визначеиому заководавством. 

11.2. Пiдприемство представл.яе звiти про свою виробвичо-господарську 
дiяльвiсть впаснику, державвим статис-rичНИм i контролюючим органам за 
формами i в строки, встановленi закоиодавством. 

12. Пор.ядок ввесеви• змiн та доповиевь до статуту 

12.1. З:мiни та доповненвя до цього Статуту вносЯТЬСJ1 вiдповiдно ~о 
эакоиодавства Украiви та затверджуються у тому ж порJIДК)', у пому вш 

затверджувався. 

13. Приnивевв• дitшьвостi Пiдприt:метва 

13.1. ПрШIИВеЯНJI Пiдприемства здiйс~~• .~ом peopraнiзaцii 
(злитrя, приеднаивя, подiл, перетвореННI) або mкв~дац~1. 

. 
1 
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13 2 р . . . ~ . :· .J 
· • eopremэeц,s aбo·Jiiьiдaцi, Пiдпрвааства uae бути здiйсиева: 

- на пiдставi piшe11RJ1 впасвиn у вставовnевому зuоводuством Ухраiни \ 
пор,щху; . 

· - ва пiдставi рiшевиа су-ду у порядку та ввпад1С1х, що передбачевi ~ ~ 
зuоводавством Украiии. , 

. 1 ~.3. Реорrавiзацiя чи лiоiдацiя Пiдприеuства здiйсвюеrьс• пiuiдацiйвою i 
коюс1t:10, па уrворюеrьса в.пасвиком або орrавом, що приlво рiшевu про , 
nри11ивеИW1. Порцох i строки проведевu nрit,,нв~вп ДUШЪвостi - ·, 
а тuох ctpol\11 заов претевзiй креди~орами визвачаl01'ЬС• впасвпом або 
рiшеивям су-ду. · . _

1 
• 

13 .4. З момевту призвачевня JIUO'iдaцilиoi кoмicii до веi переходlТЬ L . ' ) 
повво:ваеввя щодо управmви I'Ццприемством. . 

Лiпi1(8цilва хомiсiя оцiвюе ваявве vайво IПдприемства, ВИ&m1е йоrо 1 
дебimрiв i ~диrорiв i розраховуеться з ВИNВ, вмивае заходiв щодо сплати ) 
борriв ПiдприЕХства третiми особами, сuадае Jlioiдaцillввl бапавс i подае його \ 
впасвпу або суду. . 

. . 13.S. Наявяi у Пiдприемства хошти, вшочаючв ьиrорr вiд розпродау йоrо , 
маlяа при лiaiдaцii, nicJIJI розрахувкiв iз бюд.етом i креДВ'l'Орами, оПJiаТВ працi ; 
робiтенсiв Пiдприемства переда10ТЬСJI Jd.ojдaцitвoю комiсiею ~ . 

Пiдприемсrва. · ··••ALJ.&A . • ...... ~ \ 

13.б. Реор:rаяiзацi1 чи пiоiдацiя mдпрвем~- вваzаютьсs завер~ВИNИ, а \ 
Пiдприемство 'l8IOIМt що приоив~свою ДUШЬIDСТЬ. ~ ,цатв вв~ до ~диво~ 
державвоrо peectpy запису про дер~ву реес-rрац11О пrноввсвu юрвдичво1 

особи. . • ... IПдпр • 
13.7. При реорnвiзаЦ1i або mo~~ и~ства r~Рf"'!вВП?м» пi 

~ • -~а wчmAll'l'VerьcЯ ДОДер7СР!ЩSI 1ХВ1Х прав та lВ~18 ВIДПОВIДВО ДО ' 
,,,,, ЗВUIЬP&IVA-, •-r--., у .. \ 

ч,удовоrо звоводавства кра,ява. . зб . • За ! 

13 8 Лiоiдацitяа комiсiя ВIДПОв~дае за ВТ1С11t запод~9ВJсвоВ111DСу, а . 
-ruoz · ~ особам у випадках порушевп звоиодавства при . пioiдaцii \ 

r ! 
ПiдприемСТВL 

. . 
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