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1. Загальнi положення
i.1. ХмелЬницьке комунацьНе пiдпРиемствО ''ЕлектроТранс'' (далi

"ПiдприеМство") е KoMУHEUIьHI,IM унiтарним коплерцiйним пiдприеrством, створепим
вiдповiдно до рirпення тринадцятоi cecii Хмепuн"цьк<ri MicbKoi рад" вiд 17.09.200Зр. Ns З5на базi .вiдокрёмленоi частини koMyHarrbHoi власностi територiальноi громади м.
Хмельницького та е повним правонаступником в ycix майнових та немайнових прав i
обов'язкiв мiського управлiння "Хмельницькелектроавтотранс''.

1.2. Власником Пiдприемства е територiальна громада MicTa Хмельницького, в
особi Хмельницькоi мiськоi ради, iдентифiкацйний код - зззз22t8, мiсцезнаходження:
Украiна, 29аlз, ХмельниЦька обл., м. ХмельНицький, вул. Гагарiна, буд. 3 (даli -"Власник").

1.3. Вllконавчий коrri,гет ХмельницькоТ Mic:bKoi ради е органом, який виI(6ilче
функцii органУ управлiння господар{ы(Oк, ;1iяльнiстю " м"жах ,ia обсягах ви:]пачсIIи)i
Законом УкраiЪи "Про мiсцеве самовр,IIг{уIJанIIя в YKpaTrti''.

1.4. ПiдпрIlсмство с юрrtдичною особоtо, rиЪ. вiдокрем;rене майно. сапrос.тii:rлт;r;й
баланс, рilхунки в уотановах банку; круглу ilеча[ку, ,,уrо""й та iншi штампи зi сво';м
найменуванням та iдентифiкацiйшим кодOм. Iliдтrриеrurство набувае прitв юрIIдичноi clcoc-irt
з днЯ його дерЖавноТ реестрацii у встаноВленомУ :JaKoHoM rrорядку, tli!присмство вi7ц
свого iMeHi виступа€ у господарських, цивiлльних ia адмiнiсrрй"rr"* правовiдносинах з
юридичними та фiзичними особа:r,tи, набувас майноврlх прав та несе обов'язки, tsистуIrас
IIозивачем та вiдповiдачем у судах загальнот юрисдикцii' господарському ?а
адмiнiстративномУ судах, несе вiдповiда_тlьнiсть за p"ryn"rur" своеi госшолаjськоТ
дiяльностi.

1.5. Пiдприемство IIе мае у свосму склалi iнших юрид,ичних осiб.
1.6. I{айменуваяня,Пiдприемстhа: ] ; : :, ,, ,

- повне йайменування Хмельницьке комунальне пiдприсшlство "Електротранс'';-cкopoчeненайменyвaння:ХКГI''Епектpoтpaнс'';.l]
l.,/, МiсцезtтаХОЛ/КеННЯ Пiдприемства: 

-YKpaiтa, 
290i,6, ХмеJIьltицька сб,l."

м. Хмельницькrtй, вул. ТерuопiльсЁка, бул, tStZ. ',

1.8. Пiдirрrtемствб не несе'вiдповiд;ulьностi за зобOв'язанtlя Власника ,га
виконавчого KoMiTeTy Хмельницькоi MicbKoi р;iди,

1.9. ПiдпРисмствО дiс за рахуЕоК гOспрозрsХугrковоi дiяльнбстi та комп€}Iсаt{iiilза
пiльговий цро'lзд окремих категорiй громадян. Пiдприсплство мO}ке вi,ц свого iлленi
укладати на всiй територiт Украiни i за ii межами угоди. iншi юридичrIi акти з
самостiйними суб'екталаи пiдrрlIемницькоi дiя.тlьностi, мае право входити в асоцiацii i ir,rllri
об'еднанНя пО галу,зевому, територiаль}Iому i iнших принципах, якi не суперечаyь
чинному закоЕодавству та цьому статуту.

- заСrезпечення високого;liвня куJьпри обслуговуваI{ня пасажttрiв, салtiтарноло
сTaнyтaзбepежснiiqзакpiпtфвогоl'iайнd.-,:.

2.2, Предметом'гOс,поларст,коi' лiьтьносi,i Пuдприсrrс,гпа лля реалiзащii зазнаrЕеноi
мети с:

2.2.1. здiйснення транспортIJого обслl,говування насеjdення ,гролеi.iбусами ' i
аВТОбУСаМII На ДОГОВiРНiri ocHoBi з Влuснлtком, реа:liзацiя прOiъrlих KBlTi.KiB pur,r*"" ,rr.

довгот тривurлостi на автобуснi i тролейбуснi перевезення, органiзацiя i kolrTpoJlb i,i{)
забезпеченню регулярностi i безпеки руху;

. 2.2.2. BHeceHIш пропозицiй мiськвиконкомУ для усунення недолiкiв по yTp}lM']IUtK]
дорlг, вуличноiо освiтлецня, цолiпшtення транспортного руху в MicTi;
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2.2.3. роздрiбна оптова торгiвJuI через власнi та iнmi торгiвельнi заклади, закупiвля
сiльськогосподарськоi продукцii у населення за готiвку, послуги органiзацiям та
населенню;

2,2.4. здiйснення експлуатацii, ремонту, утримування в нiIлежному cTaHi
тролейбусiв, автобусiв i автомобiлiв, тягових пiдстанцiй, будiвель та споруд, якi
знаходяться на балансi пiдприемства;

2,2.5 . проведення будiвництва господарським способом;
2.2,6. розробка технiчноi документацii i виготовлення запасних частин;
2.2,7 " здiйснення технiко-економiчного аналiзу роботи пiдприсмства, впровадження

заходiв подirльшого вдосконаJIення органiзацii виробництва, оплати працi, пiдвиlцення
квалiфiкацii працюючих;

2.2.8. здiйснення учбового процесу на базi пiдприемства з метою пiдготовки
квалiфiкованих кадрiв водiiЪ пасажирських тролейбусiв, слюсарiв з ремонту рухомого
складу i дiючого обладнання та iнших професiй (згiдно €диного тарифно-квалiфiкацiйног<r
довiдника);

2.2.9. здiйснення внутрiшнiх та мiжнародних перевезень вантажiв та шасажирiв
автомобiльним транспортом;

2.2.Т0, вiдкриття вJIасних автостоянок для надання послуг з метою зберiгання
транспортних засобiв;

2,2.I|. торгово-посередницька дiяльнiсть;
2.2.12. проведеЕня експертноТ оцiнки майн4 HepyxoмocTi, технiки та обладнання

iнспекцiею Щержавrrого технiчного нагляду;
2.2,|З. утримування в нчuIежному cTaHi примiщень соцiальноi сфери (iдальнi.

спортзалу ,га iнших об'сктiв соцiалылоi сфери);
2,2.14, здiйснення експJIуатацiТ житлового фонду та наданЕя комунаJIьник гIосJIуг

населенню;
2,2.|5, здiйснення iншоi дiяльностi, не забсlроненоТ чинниNl законодавствоь,I

Украiни.

3. Майно Пiдприсмства
3.1. Майно комуЕi}льного пiдприемства знаходиться у комуна",lьнiй власностi i

закрiплюсться за uiдприемством на правi господарського вiдання.
З.2. Майно Пiдприемства складають виробничi та невиробничi фонди 

,га оборотнi
кошти, а також iншi цiнностi, BapTicTb яких вiдображаеться в самому бацансi
Пiдприсмства.

3.3. Власник майlIа, закрiпленогсr за Пiдприсмством на правi господарськогrr
вiдання, здiйснюс контроль за належниNt використанням та збереженtlям маitгlа
безпосередньо або через yIIовноважений ним орган - виконавчий KoMiTeT MicbKoi ра,цr
вiдповiдно до цього Статlту та законодавчих aKTiB Украiни.

3.4. Майно Пiдприсмства, rryилбапе ни1\,{ у процесi злiйснелIня госiIоliilрсыiоi
дiяльностi, н.tлежить на правi коlч!}нальпоi власностi територiальrriй грома;li мir.:т,tl

ХIие-,rьницького, в особi Хпtсльницьttоi ptiebKoi ралrr та перебувас Еа ба.паlтсOвtlм}, облiку
Пiдприемства i може закрiплtовагися за Пiдпрrrемством на ппавi господirрськOt,о вiдаtlня
на цiдставi вiдповiдногсr рilпення Власrтика.

3.5. Щжерелами формуваIIня майна Пiдприемства е:

- маЙно, lrередане Пiдцприемству Власником;
- доходи, одержанi вiд госпtlддарськоi дiяльностi;
- кредити банкiв та iнших кредиторiв;
- прилбане, згiдно, 

"rппrrr 
ruпопЬдu"aтвом Украiни. майно iнших пiдtIрис,плс,rв.

органiзачiй;
- а}rортизацiйнi вiдрахуванy; 

,- прибу,гок вiд позареапiзацiйних операцiil;
- коlfiти, одержанi з мiського бlоджету на виконанr{я державних ;lбtj

комуяальних програм, затвердя{енfi х мlською радою;

i
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- дотацii i компенсацii з бюджетiв;
- iншi джерела, не забороненi чинним законодавством УкраiЪи.
3.6. Статутний капiтiш комунального пiдприемства утворюеться

становитъ 57 768 079 (п'ятдесят ciM мiльйонiв ciMcoT шiстдесят BiciM
дев'ять) гривень 59 коп.

3.7. Вiдчуження основних засобiв та нерухомого майна, якi с комунаJтьною
власнiстю територiальноТ громади MicTa, здiйснЙеться за рiшенням Власника, тобто
територiальноi громади MicTa, в особi Хмельницькот мiськът рuд", за iнiцiативою та
погодженням з органом, до сфери управлiння якого входить Пiдприемство, вiдповiдно до
порядку, встановленого чинним законодавством.

з.8. Пiдприемство мае право здавати в оренду вiдповiдно до чинного законодавства
(kpiM цiлiсних майнових комплексiв) пiдприемствам, органiзацiям, установам, а також
громадянам, ocHoBHi засоби з дозволУ виконавчого KoMiTeTy MicbKoT ради в установленому
порядку.

3.9. Передача пiд заставу майнових об'ектiв, що вiдносяться до основних фондiв,передавання в оренду цiлiсних майнових комплексiв, вiлокремлених структурних одиFIиць
та пiдроздiлiв Пiдпри€мство мае rrраво лише за рiшенням Власнипu ]-op.iry мiсцевого
самоврядування.

3.10. Розподiл прибутку комунЕшьного пiдпри€мства здiйснюеться
виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради.

3.11. РозМiр часткИ прибутку, яка пiдляга€ зарахуванню до мiського бюдrкету,
встановлюеться за рiшенням мiськоi ради.

4. Управлiння Пiдпри€мством
4.1.Управлiння Пiдприсмством здiйснюеться вiдповiдно до Статуту на ocHoBi

по€днання прав Власника щодо господарського використання свого Maliga та
самоврядування трудового колективу Пiдприемства. Пiдпри€мство самостiйно вIIзнача€
структурУ управ;riння, встановлЮе чисельНiсть штату, а за погОдженняМ З ОРГаНОIчI
1,правлiння формуе облiкову полiтику.

4,2. Щиректор Пiдпри€мства призначаеться на посаду мiсьrсим головою IпляхоNl
\тJIадення контракту з подаJIьшим виданням розпорядження та звiльнясться з l]осади
розпорядженням мiського голови. Прийняття i звiльнення директора iз займанот посади
},згоджуеТься з ценТрilльниМ органоМ виконавчОi владИ з питанЬ житлово-КОМ}iнацьного
господарсТва i цеllтрilJlьниМ органом виконавчоi влади у галузi транспорту у межах ik
повноважень вiдповiдно чинного законодавства.

4.3. Функцii, права та обов'язкИ структурних пiдроздiлiв (цехiв, дiльнлtrlь)
Пiдприемства визначаються положеннями про них, якi aur"aрд*уaria" керiвником в
порядку, встановленому цим Статутом.

Пiдприемство мае право створювати фiлiТ,
вi:окремленi пiдроздiли, Що не € юридичними
затверджених Пiдприсмс,гвом Положень про них.

4.4. Щиректор може бути звiльнений з посади достроково з пiдстав, передбаt{ених
тр}цовим контрактом вiдповiдно до }IopM чинного зако}Iодавства Украiни.

4.5. /]иректор Пiдгrриемства без довiреностi дiе вiд iMeHi Пiдприемства, IIредставляс
його iнтереси В органах державноi влади та органах мiсцевого .аrо"рuдуоuнп", iншlлх
органiзацiях, пiдприемствах, установах, закладах, судових органаХ ycix piBliiB, ),
вi_шошеннi з юридичЕими особами та громадянами в межах та lIорядку, визначених цим
статутом. .щиректор саплостiйно вирiшус питання господарськоi дiяльностi Пiдпри€мства,

4,6. Труловий колектив Пiдприемства скJIадають Bci громад-яни, якi cuou161 ttрацею
прlймають участь у його дiяльностi на пiдставi трудового договору або iншl.tх форм, якi
зег\,Jюють труловi вiдносини працiвнlrкiв з Пiдприсмством.

4.7. Взаеп,lовiдносини директора з трудовим колективом, у т.ч. вирiшення
соцiа_пьно-економiчних. питань, передба.ла€ться у колективIIому договорi, який регулюе

власником та
тисяч сiмдесят

за рiшенням

представництвц вiддiленrrя та iппri
особами, якi дiють на шiдс.гавi

4



виробничi, трудовi та соцizlJlьнi вiдносини трудового колективу з адмiнiстрацiсю
Пiдприемства.

4.8. Повноваження трудового колективу Пiдприсмства реалiзуеться конференuiею,
члени якого обираються на зборах в структурних пiдроздiлах. Проведення конференцii
правомочне при наявностi не менше 2l3 обраних членiв колективу.

Конференчiя трулового колективу :

- розглядае 1 затверджуе проект колективного договору;
- розглядае i вирiшуе вiдповiдно до статуту Пiдприемства питанIuI

самоврядування трудового колективу;
- визначае i затверджуе перелiк i порядок надання соцiаrrьних пiльг, бере, участь у

матерiальному i моральному стимулюваннi працi;
- приймае i iншi рiшення, згiдно iз законодавством УкраТни.
Рiшення конференцii приймаються вiдкритим голосуванням бiльшiстю присутнiх

членiв колективу.
4.9. До винятковоi компетенцii Власника на,тежить:

- прийняття рiшення щодо вiдчуження основних засобiв та нерухомого майна
Пiдприемства, якi е комунальною власнiстю територiальноi громади MicTa;

- прийняття рiшення про лiквiдацiю Пiдприсмства, затвердження складу
лiквiдацiйноi KoMicii та лiквiдацiйного балансу;

- прийняття рiшення про реорганiзацiю Пiдприемства та затвердженrlя
передавального або розподiльчого балансу;

- прийняття рiшення про створення фiлiй, представництв, вiддiлення та iнших
вiдокремлених пiдроздiлiв Пiдприемства, якi не е юридичними особами;

- прийняття рiшення про перепрофiлювання Пiдприемства;
4.10. !о компетенцiТ директора Пiдприсмства ншIежить:
- вiдповiдно до чцннOго законодавства Украiни органiзовуе дiяльнiсть

Пiдприемства, несе повну вiдповiдальнiсть за його дiяльнiсть;
- затверджуе штат}IrIй розклад i визначас кiлькiсть працiвтrикiв Пiдтlрисмст,ва. йогсl

структуру;
- приймае на роботу, звiльняе, заохочус працiвникiв Пiдприсмства i накладае

стягнення;
- укJIадае угоди, видае доручення, вiдкривас в установах бапкiв поточнi та iвшi

рахунки Пiдприсмства;
- у межах свосi компетенцii видас накази, що стосуються дiяльностi Пiдприсмства;
- залучае спецiалiстiв для роботи за сумiсництвом, на умовах пiдряду, визяача€

lrорядок та розмiри оплати ix працi.

5. Господарська дiяльнiсть Пiдприсмства
5.1. Основним узагальнюючим показником фiнансових резуJlьта,гiв госполарськоi

:iялыIостi Пiдприсмства с прибутOк,
5.2. Розподiл прибутку проводиться пiсля вiдрахування вiдповiitних гlсlда,гtсiв ,та

обов'язкових платежiв до бюджету.
5.3. Керiвник пiдприемства самостiйно вста}iовлtс}с форми, системII та розптiр

оIIIIати працi, а також iншi види доходiв працiвникiв згiдно iз чинним законодавстRоIчt

}-краiни.
Заробiтна плата працiвникiв Пiдприсмства визначасться вiдповiдно до чиннOго

3;ш(онодавства УкраТни, в з€tJIежностi вiд професii, квалiфiкацiТ працiвникiв, складностi та

1rroB робiт, що виконуються.
5.4. При змiнi директора Пiдприспtства обов'язковим е проведення ревilзii

фЬансово-господарськоi дiяльностi Пiдприемства в порядку, передбачеuоýf ,у

з€ш(онодавствопл Украrни.
5.5. Пiлприсмство раз.оNt з органом, ло сфери чправлiння якого Botio BxoliиTb,

f,tорlчно плануе дlяльнlсть 1 визIIачае перспектнви розвитку, виходячи з попиг), н:i
)



послуги, якi надае, та необхiдностi забезпечення виробничого i соцiального розвиткуПiдприемства, пiдвищення прибутку.
5.6. I_{iни на товари, якi виготовJUIються Пiдприемством, та на послуги, якi

надаються Пiдприсмством, встановлюються вiдповiдно до чинного законодавства
УкраiЪи.

5,7 . У Bcix сферах своеi господарськоi дiяльностi вiдносини Пiдприемства з iншими
пiдприемствuIN{и' органiзацiями i громадянами здiйснюються "u пiдставi угод.пiдприемство вiльне у виборi предмета угоди, визначеннi зобов'язань, будь-яких iнших
р{ов госпОдарських взасмовiдносин, що не суперечать чинному законодавству Украrни,

5.8. Пiдприемство мае право вiдкривати розрахунковий, поточний та iншi pu"yn *
лля зберiгання грошових коштiв i здiйснення Bcix видiв банкiвських та касових операцiй.

5.9. ПОРЯДOК ВиКОРисТання виручки пiдприсмства в iноземнiй валютi 
""."auuer"c"чинним законодавством УкраiЪи.

5.10. По одержаних Пiдприемством кредитах Власник Пiдприемства не несе
вiдповiдальностi, за винятком випадкiв прийняття Власником на себе вiдповiдних
зобов'язань.

б. Зовнiшньоекопомiчна дiяльнiсть Пiдприемства
6.1. Пiдприемство здiйснюе зовнiшньоекономiчну дiялйiсть згiдно з чинним

з:lконодавством УкраiЪи, враховуючи мету i напрямки дiяльностi Пiдприемства.
6.2, Пiдприемство мае право самостiйно укладати договори (контракти) iз

iвоземними юридичними та фiзичними особа:rли.
6.з. Валютнi надходження використовуються Пiдприемством вiдповiдно доrIЕнного законодавства УкраiЪи.

7. Трудовий колектив та його самоврядування
7.1. Трудовий колектив формуеться з громадян, якi своею працею приймаrоть

учасгь у його дiяльностi на пiдставi труловог,о договору або iнших форr, якi рЪгулюють
тр!.довi вiдносини працiвникiв з Пiдприсмством.

7.2. Вирабничi i трудовi вiдносини, вкJIюч€tючи питання найму i звiльнеllня,
pEI(иr,fy працi, вiдпочинку, гарантii i компенсацii, регулюються згiдно з чи}Iним
ШОЕОДzlВСТВОМ, ЦИМ СТаТУТОМ, кОлективним договором, правилами внутрiшнього
хll!,дового розпорядку, а також трудовим договором.

8. облiк i звiтнiсть
8.1. облiк i звiтнiсть Пiдприемства здiйснюються вiдповiдrrо

шпЕпIодарсЬкого кодексу УкраiЪи, ЗаконУ Украiни "Про бухгалтерський облiк та
пiтпiсть в YKpaiHi" та iнших нормативно-rrравових aKTiB.

8.2. Пiдпри€мство здiйснюе оперативний бухгалтерський облiк результатiв свост
дilцшь,ностi, веде та подас статистичну звiтнiсть, несе вiдповiдальнiсть за ij:достовiрнiстъ,

8.3. Питання органiзацiТ бухгалтерського облiку на Пiдприемствi p..y,r*o."u""
fuoBi.щro до чинноГо законодавства УкраiЪи та устаноВчих документiв.

8.4. flЛЯ ЗабеЗпечення ведеЕня бухга_ltтерського облiку Г{iд.rр"u*.тtsо самостiйно
гЩа€ форми його органiзацii.

8.5. Забезпочення дотримання на Пiдприемствi встановлених единих
шюJIогitших стандартiв бухгаJIтерського облiку покладаеться на головного бухгаi,rерlt.

8-6. Пiдприемство зобов'язане подавати до вiддiлу внутрiшнього контролю MicbKoi
пш завiрнi копii фiнансовоi звiтностi у строки, BcTaHoB;teHi оргацом управлillня.
ilf,шшmвi результати дiяльносli Пiдприемства розгJUIдаються робочою групою по
пшдrшу пiлсумкiв фiнансово-господарськоi дiяльностi пiдприемств KoMyHa-ltbHoi
;шшgгi. За результатами засiдання робочоi групи надаються пропозиriii виконавчоплу

до вимог
фiнансову

,шЬЕц" MicbKoi ради для прийняття рiшень.



9. Порядок внесення змiн та доповнень до статуту

9.1.ЗмiниiДоповненняДоСтатУтУПiдприсмстваВносяТЬсяЗарlшенн'I]!I
Хмельницькоi мiськоi ради за подання* op.u"y, до "ф.р" 

оперативного управлiння якоr,о

входитЬ Пiдrrриемство' 
оменту rx лержавноi ресстрацii та

9.2. Зйни i доповнення набувають чинност1 з м

внесення вiдгlовiдного запису про це до сдиного державного ресстру, змiни до статуту

оформляються викJIаденням його в новiй редакuii,

10. ПрипиненняПiдприсмства
10.1. Припинення Пiдприсмства_здiйсн",u"п.-,iяхом його реорi,анiзацii (злиття,

rIри€Днанн",,,ооiпУ,,,"р.'uорення)абошляхоМлiквiдацiiзарiшеннямВласника_
IrtельницЬкоlМlсЬкоiради'суДУ,тавiншихВиПаДках,ВсТаноВЛенихЗакОноДаВсТВо\{.

10.2.Приuпо,-iПiдшриемствазiншим(iншими)сУб'ектамиГосIIоДарЮВанняВсl
лrайновi права та обов'яЗки кох(ноГо з них переходять до суб'скта господарюваItня, tцо

\lворюстЬ€явнаслiДок злиття' 
)го суб'скта господарювання, до

10.3. При trриеднаннi Пiдприсмства до 1ншс

Фстаннього суб'скта переходять Bci майновi права ,га обов'язки I1iдrrриемства, шiо

"r",*ffi:o: ,fl],iXЖni пiоrrрrсмства на два або бiльше ПiДПРИСМСТВ. Bci ЙОГО ШlаЙНОВi

хDаtsа та обов'язки переходять за розIIодiльчим балансом у вiдповiдI{их частках ,ло

!L0_дfIого з нових суб,ектiв господарюRання, що створиjlися внаслiлок шолlJi,1,

'*o"i;i";Ъ* видiлi одного або декiлькох нових СУб'еКТiВ ГОСШОДаРЮВаННЯ З

iiiзприсмства, ло коN(ного з }Iих переходять за розподiльчишt балансом у вiдповiдrлих

чзсТка\rtайновiпраВатаобов'язкиреОрГанiзованогоЛiдприемства.
10.6. ГlрИ ilср9.гвореrr"; ПiдrlрrJпп.ruu (змiнi йrого органiзацiйно-iiравовоi форпяlr)

зiяшйсУб'ектГосuоДарЮВанЕяДоllово|]ВоЧеноГосУб'сктагосllоДарЮВанI{яЗа
:е-Fе-]аВШьним бшtансом переходять Bci MaiiHoBi гtрава та обOв'язки поIIерсдшього

1:зlрисltства, що пере,IвОрIОеТЬОЯ, 
__j___л_____,. Dпопстlrя \/ R.Iлттяпкау,

10.7. Пiдприсмство л|цgiцусться за рiшенням Власника у випадках,

- при досяiяенrri ме,ги, дltя якоi воно створювzlJIося, або зi спливом TepMiH1" ша який

}{,:Ё,t_l створювilлося (якrrдо це передбачено установчиь{и документа\{и пiдпрlлс","1р,л__ 
_.,_..r

- пр!r збитковоСтi ПiдrТрИемётва та неможЛrtвостi продовжеНня HIIM ЛОД,aЛLiЛГ]l

с.гъшостi, 
,банкрут1_1м, KpiM випадкiв, встановлених законом

- прrI врIзнашнi l1iдпри€ýtств а 0 анкру тOм, - 
Y]:. ::"-::х: -:;:" ;;.- за рiшенняlчt с),д{ ,pu,. 

"n",",11j _:ia_,]y 
rrедiйсною державнiэТ ресс,,грliilli!

I=:pEcltcTBa через допущенi при ri cTBopeHHi порушення, якi не можIIа ycyпy],I,I;

- в iltших вItпадках, встановле}lих законом, 
якi звil'r,гrяlо,гьсяt,

_ _1.8. При реорганi-зацii та лiквiдацii Пiдrrрисlмства працlRникам,

i:rшш}дЁ:}гтъся ]отриN{ання ix прав та iHTepeciB вiдповiднсl до чинного законOдаLIс,I,IJа

'*i.ъ:жtrJfi,ffiil:lп.r"u здiйснrосться лiквiдацiйнокl Kotutici€]K), яка

I1вJгЕесгься Вrасником або лiквiдаторry. uu рiшенням судУ,

10"l0, Претензii кредиторiВ до Пiдпр"емотва, що лiквiЛусться, задсвOJlьняюl.ьс{

'ItrtJF'J, 
r rrr*r^, au*оподuЬ,тволiУкраiни,
.lE_l. tr 1. \[йно, яке зал[rIп,,,о,о пiс;tя 1?ловl,r*,ня претензiй креди,гсlрiв, розрахуgкlЕ

lЧJ!еЁДъ'iltТр)JоВоГоколектиВУпооtrлатiпрацiтабюДжеТоМ-В}IкорисТOВУсТI'а|,.э,е
ffnlxtfl шЁm_Ф{ B _-rac HrrK а,
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