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l .Заr,аlrьнi tto.1loжeIl ня

1.t. /iEPX{AB}IE IIIДlРИСN,{С1'l]О ((/IOCJiUII {[j I'OCI IO/lA PCl'BO
кlIJИРОКЕ> /JOHELФKOI /]Irрждt]Hoi сIJIъсько],OCIIOl{дI,CI)K()T
ЛОСЛIДFIОI СтАIIIlIТ нАlцоrrАJIъiIoT Акл/[]:1MI[ дI,рz\рIJих llдук
укрАТ}{И>> (да.lri IIiдlприсмсr,во) засilоваtlе Ila ocIloBi ltep}KaвljoT вLlаснос,гi,
ПеРебУrзас у вiданнi I{artioHa.lrbгroT академil аграрI]их наук УкраТни (:ta.lri
Академiя), як органу управJriння /1ержавI{им майttопl.

IloBHe найменуВаIIJ{я: /]ержавне ttiJUtрис:мсr,lзО к/{ослi,rlrlс госпоi{арс,гво
<IlIироке> !онетlькоТ дерх<авноТ ciltbcbKot.ocllollapcbKol' :tослiztlrоl' cT.allltil'
I{ацiогrыrьноl' академiТ аr,рарних наук УкраТни>.

Скорочегtе наймеtlуваrтtIя :/{II ((/II- KI IJирокс) l{llC/IC ] IA AI {)).

1.2. Irrентифiкаrliйлrий код: 008533 l 7,

1.3. ]\4iсцезнаходх{ення: ву"п. i{енr^ра_пьна, буд. 1, с. I[lироке, Rесе-ltiвський
район, Запорiзька об-шасть, УкраТна, ]2250.

1.4. Iliдприсмс,гво cTBopel]e наказом Milricl,epcтBa ci"rtbcbKOI,сl госlIоJlарсl,I]а
YKpaiilcbKoT РСР ЛЬ 10 вiд26 лиl]IIя l991 року.

Пiдприсмс,гво с гIравоt{астуIlником в часl,инi зеп,t;li, майttа. маtiltових .гtl

немайнових прав i зобов'язаrrь l{ержавl{ого lliдtlрцбцас.гrза </{ос;tiлttе г.ocIIo/rlapcl.I]o
<IЗВССТ'iЯ>> lJОrrеrцькоТ деря{авIIоr' сiльськоI,осгIо.I{арсl,t<оi' лосJli,,1ttоТ cтalrliir'
FlarliotrыlbHoT академiТ аr,рарних ItayK УкраТtlи>>.

ДIiюче найменува]JI,Iя Пi2цrrрисмсr,ва визначеI{о IIосr,агrовою I,Iatriolialll,tloT
акалемiТ аграрIJих Irayк УкраТни <tIро гlереймсrlуваItl{я /{epжaBtro1,o tLiдrtрисNlсl.I]а
<<Дос-lli:lНе госпоДарстl]О <Iзвссr,iя>> /[orrertbKoT :tcpiKaBttoT ci.itbcbKtl1-ocltojlapcbKoi
дос:iiднот станцii, HAAI,{> вiд 2 ] жов.гня 20 t.5 року (l Iро.гоко,тr Лл l 2).

1.5. Пiдприсмсr:во безпосередIльо пiдrrоря:tковаLIс: /{оlrеllькiй,,tсржавlriй
сiльськогосrlодарськiй дослi.rLrriЙ cTaHrtiT [,Iацiоtlа.ltьtlоl' aKaiteMir' аr.рарIIих ,rayK
Украi'ни (лалi -- Наукова ycTalroBa).

1.6. У своТй дiяльнос,гi IIiдltрисплс,гво ксрус,гься Коl'lсr,иr,уцiсtо Уr<раi'ltи.
Законами Украi'ни <Про наукову i науково-техrIiчtlу ,tliя-ltьttiст,ь>>, <IIро особливост.i
ПРаВОВОI-О РеЖИМУ ДiЯЛЬНОСТ'i Г{ацiОгrыlьtlоТ академiТ tIayк УкраТни, ltatliottzutbltиx
t,алузевих академiй IJayК ,га сl,а,гусу lх майtлоtзого KoN{IlJIeкcy), I{ивi.lll,tiим,
['осполарським та ГIодатковим ко/{ексами УкраIлtи, ittlltими законами }/краТttи.
актами Президеrrта УкраТtiи, Кабirrе,гу Мiнiс,грiв УкраТни, С.гат.уr.ом дка;tемiТ r.a
цим Статутом.
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2. Мета i ocHoBHi напрями дiяльностi IIiдприсмства

2.1. ПiдПриемствО, як юриДична особа, с держаВним сiльСькогосtlодарським
пiдприемством, яке створене З метою органiзацiйно-господарського забезпечення
науковiй ycTaHoBi, якiй безпосереднього пiдпорядковане, а,гакож iншим науково-
дослiдним установам АкалемiТ умов для cBoCI]acFIoI-,o та високоякiсноt.о
проведення наукових дослiджень та Тх апробацiт, виробництва оригiнzulьного,
елiтного та репродукuiйного насiння сiльськогосподарських культур i садя<анr(iв,
нових засобiв захисту рослин i тварин, rштамiв мiкроорганiзмiв, вироu{уваI{ня
племiнного молодняку тварин i птицi, проектування i вигот,овлення дослillних i
макетних зразкiв новоi технiки тощо.

2.2. основними напрямами та видами дiяльностi Пiдприсмства с:

- Активне сприяння науковiй ycTaHoBi, якiЙ воно пiдпорядковане, а також
iншиМ науковим установам в роботi по проведенню наукових дослiдiв, виробничоТ
перевiрки i впровадженню науково-технiчних розробок;

- Сприяння на взаемовигiднiй ocHoBi науковим установам в ix дiя;rьностi по
поширенню серед державних пiдприсмств та органiзацiй, а також iн1_1_tих
госгrодарюючих суб'ектiв досягнень науки, техлtiки i передового досвiду увиробництво;

- Виробництво оригiна_гrьного, елiтноr,о та репродукltiйного насiння
сiлъськогосподарських культур та саджан цiв, ви роtцу BaHI{ я- плём i нного моJI одн я ка
хулоби i гlтицi;

-01.11 Вирощування зернових культур (oKpiM рису), бобових куJIь'ур i
насiння олiйних культур;

- 01.4l Розведення великоТ рогатоi хулоби моJIочних гlорiд;

- 01.46 Розведення свиней;

- 01.50 Змiшане сiльське господарство;

- 01.61 !опомiжна дiяльнiсть у росJIинництвi;

- 01 .62 !опомiЖна дiяльнiсть у тваринIlиl-tтвi;

- 01.6З Пiсляурожайна дiяльнiсть;

- 0З.12. Прiсноволне риба,тьство;

- 03.22 Прiсноволне рибництво (аквакультУра);
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- 10.11 Виробництво м'яса;

- 10.20 ПереробленнЯ та консервування риби, ракогrодiбних i молюскilз,

- 10.41 Виробництво orriT т.а l,вариFIних жирiв;

- l0.61 Виробниц,гво продуктilз борошlтlомеJ]ьно-круп'яtlоТ IIромисJIовосr.i;

- 10.] 1 Rиробництво хлriба та хiliбобу_rrоI-JIlих виробiв; виробниrц.гво
бороlлняНих кондИтерськиХ виробiв, ,горr,iВ i тiс,гечоК LлетривzuIого зберilr,,по;

- 16,29 ВиробrrиI]тво iнrших виробiв з /]ереви}rи; виготовJ]еIJня виробirз з
корка, соломкИ та рослиНних матерiа-гriв лля плетiнrtя;

- 36.00 Забiр, очишIення.га пос.гачання воли;

- 46.21 оптова торгiвля зерIJом, необробленим TioтIoHoM, насiнtлям i кормами
для тварин;

- 46.23 Оптова торгiвля живими тваринами;

- 46.з2 оптова торгiвля м'ясом i м'ясними llроliук.гами;

- 46.11 ОПТОВа ТОРГiВ.ltЯ 'ГВерДим, рiлким, газоподiбним IIаJ"Iивом i поztiбними
продуктами;

- 47.|9 Iншi видИ розлрiбноТ торгiвлi в неспецizuliзованих магазинах;

- 41,22 Роздрiбна торгiвля м'ясоМ i м'ясними rIродIуктами в спецizuriзованих
магазинах;

- 49,з 1 Пасажирський наземний 1,рансгrорl, мiського та примiськоl.о
сполучення;

- 49.з9Iнrrlий пасажирський наземний транспор', н. в. i. У.,

- 49.41 IJант.ажний автомобiльrrий транспор1.;

- 52.1 0 Ск"lrадське госпо/_tарс,гво;

- 56,10 fiiяльнiс]]ь pecTopaHiB, наданнЯ гlосJIуг мобiльгtого харчуваIItlя;

- 68,20 Надання в оренду Й ексrrJlуа],ацiю BJIacFIoI,o чи opet{lцoBaH01.o
нерухомого майна;

- ]2,19 !ослiдження й скспериментацl,пi розробки в га-пузi irtшlихприродничих i технiчних наук; Пiдприемс,гво .riiй.rrо. фугrламелtr.альlti l.а
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прикJrаднi HayKoBi дослiдх<ен]Jя у сферi виltробуваIlь та вIIроваджеt{ня науково-
дослiдних розробок в рослиFIництвi.

KpiM f,ого, Пiдприсмство може здiйснюва,ги iHtlty госпоliарську /_Iiя.ltbt,ticTb,
вiдповiдНо до чинНого :]акоFIодавстIза Украi'rrи l,a цьоI.о Сr.а.гуту.

Yci види дiяльностi, якi згiдно iз закоLIодавстtsом УкраТни лоr.ребуtо,гь
спецiальних дозRолiв чи лiцензiй, здiйснюються Iliдприсмством лише lliсля Тх
отримання,

3. tориличний ста,ryс [Iiлприсмства

. 3.1. Пiдприемство с державним комерцiйним чltiтарним пiдприсмс,гвом, [(о
дiс r-ra ocHoBi державноТ форми власFIостi, як самостiйrrий iуб'ск,г |,осподарювання.

3,2. Пiдприсмство с }оридичiJо}о особоtо. ГIрава l.a обов'язки lоридlичtлоТ
особи Пiдприсмство набУвас З дня його .rlepжaBrloi'1эссс,граrlii', яка злiйсtllос.l'I;СЯ В

установленому законодавством порядку за vlicl]eM знахоля{еllня.

3.3. Статут Пiдприемства затверджусться IlрезидеFI.гом Акадlемil. гliс:tя
погодження Статуту з Науково}о устаIJоIзоIо, якiй безitосереll}Iьо
пiдпорядковусться Пiдприемсl.]зо.

3.4. Пiдприсмство мае вi/iокремлене майно, самостiйrtий баланс, рахуrlки в
установах банкiв, в разi по,греби рахунки у вi;цliлеIIIIях flержавltоI.о ка:]I{ачсйства,
дiс за принципоМ повного господарського розрахчIIку, мае печа1ку зi своТм
повним найменуванням, iдеrr.гифiкацiйним Kol1oM i налехсlliс.гю до АкадемiТ,
кутовий штамП та iншti печатки, необхiднi для веllеttltя /(iлово/]ства. N4оже мати
фiрмовий знак для ToBapiB i гtослуг.

3.5. Економiчноtо основою ltiяльностi Пiдtlrрис]мства С лержаIrttа lз;lасrIiс.гь
УкраiЪи на ocHoBHi фонztи, iHl_1te llержавЁIе майно, а ,гако}к землi AKa,lrcMiT, якi
закрiпленi за Heto IIосI.аIIовото ПрезидiТ Верховltоi Ра.ц" YKpaTIrcbKoT РСР кIIро
статус УкраiЪськоТ академiТ аграрних наук> вiд 29 липня 199l року лъ l370 XIl"
tцо перебувають у розпорядженнi установ АкадемiТ.

3.б. ВiдНосинИ мiж I{ауКовоЮ ycTal-IoBoto ,га [Ii.,1rrрисмс.гвом будуlот.ься на
пiдставi договорiВ, якi, як IlравИло, укJIа/]аюl.ься /,{о початку HacTyIIFIoI-o року i
спрямовуюl,ься на виконання програм науково-дос"гtiдttих робiт. В договорах
визначаються обсяги робiт ,га послуг, строки iх виконаFIня, порядок викорисl.ания
ПродукцiТ вiл дослiдiв та розрахункiв за роботи i гtсlсзtуl.и.
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IIроведення робiт З? :llОгОВорами (конr.рак,гами) з I{ayKclBolo ус,га]{овою з
виконання науково-,гехrriчних програм ДЛЯ 11i,цllрисмсl.ва с обов'язковим.

IIiдrlрисмсr,во надас [ Iауковiй ус.гановi lleoбxi;trti /UIя IIровеjtсIlIIя
FIаукових дос-ltiджень гtримitllення, земе-ltьtti l(iляrlки, ,гвариIi, корми ,га ilrrtti
ресурси.

3,7 , ПiдприсмстI]о, здiйснюючи орг,аtriзаltiлiтrо-госtlоларське забезllе.tсtttlя
експеримеН'Г?JIIэ[,Iих ,га iнших робi,г, якi провоjlяl,ься I{ауковою ycl,al{ol]oto. Ilccc
вiдпоlзiда_lIьнiсть за свосчасFIе i якjсне j'x 11роIзеjlсIII{я. ВtiроlзалжсIJtIя I{аукових
розробок в ГIiдrrрисмсr,вi здiйслtюс,гься сIlеttiаtiс,гами [Ii;tlrрисмст.lза lti/l rtаI]IяllоN,l
I]ауковиХ працiвникiв }{ауковоТ ус.гаriови на дог.овi prr i й осгtовi.

3.8. ПiдПриемсl,вО на ;1обрОвi_llьlIиХ засаltах' за з|.оllоIо FlayKoBOi' 1zс.гаttоlзи,
якiй пi_rlrrорядко]заIlе, та з дозl]оJIу llрези;l1ii'Ака.ltемiТ можс бут.и учас}ILlком
FIаУКОВИХ СПi"ЧОК, аСОЦiаrtiЙ 'Га irttпих госпо/lарських об'с/Ittаtil), якIIlо I1e сIlрияс
п олiп rшегtню лiя.ltьtrост.i,га ocI I аIцсI IIIю I I i;rгrри смс.гва.

3.9. Iliдприсмство з J]озвоJ]у I'JрезидiТ АкадемiТ, за IIоI,оJ(}ксIIIlям з Кабillеl.оNt
N4iHicтpiB Украi'ни, мас право укJlа/]аТи J{огоIзори ctli,ltt,tloT дiя.ltьнос.гi, вис.гуl]а.ги
засI{овIlиком lliлприсмс,гв змiпtаttоТ форми в:lасlтос,гi. уl,ворюRа,ги Iliдlrrрисмс.гва. ,][о
статутних фондiв яких tlередас.гься гIевна час.гка IlаJIс}кtlих йому майtlових lIpaB,

Сr:атуTи l,a iHlшi ус,гаI-1овI]i 21окуменr,и с,гворюваrIих суб'скr.iв cIli;tbtlo1.o
господарюванIIя за учас],tо IIiдrrрисмства в обов'язковому гIорялку пого/1жуIо,гься
з Президlентом АкадемiТ.

3.10. У вiдгrовiдlrос-гi з чиtlним законо/tавством i tз мея<ах tlI)OI.o Сr.а.гуr.у
ГIiдприсмст,во з урахуваIlIlям завд{аt{I) I layKoBoi ус.гаIlови, якiй BoIjo
пiдпорядковане, самосr,iйно вирiшrус питан]IЯ сlзосl' l.оспоilарськоТ дiяльtlос,гi, в
тому числi визначас структуру уIIраRлillltя, розроб:rяс IIll,а,гIIий розrlис, Bcl.yJ]aC I]

договiрнi вiдноситlи з iнttlими ус,гаrIовами, гriлllрисмсl,вами l.a оргаrriзаiliями,
гIабуваtо,lи майновi права i вi.ltlltlвiднi обов'язки, можс бу.ги 1,Iозиl]аLIсN,I 1.а
вiдпоlзir]ачем в су/{ах.

[-осподарське зобов'язанпя IIiдrrрисмс,гва, IItollo l]чиt{сI{lIЯ якого с
заiнтересованiсть, виI]оси"Iься tla розгJ]я:ц дкадемiТ для ша/{аtILtя зI.о/lи lla йоl.tl
вчинення, якlло балапсова варr,iс,гь майпа або IIocJIyI- чИ сума Kottlr.iB, IIto
пiДJtяt'атот'ь }]аДаIIню, вiд'lуlсетлrlто, оl,риманIIю або llсреilачi вiдповi/ttло l(o
госпо/]арського зобов'язаI]ня IrеревиlIIус 10 вiдсоr.кilз lзар.гост.i ак.гиlзiв, :]а l1аIlими
останньоТ pi чноТ фiнансовоl' зв i T,rtocTi Пiдrrрисмсl.ва.
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3.1 1. [1iдприемс,гвО звi,гуС l]po cBolo фiпаlrсово-I,осriо/lарську та iHlrry
дiяrrьнiсть переД АкадемiсIо та HayKoBoto усl.ановою' якiй Bor;o безttосере/Illьо
пiдlrорядковане, в устаI]овленому l1 сlря/]ку.

4. VIайновий KoMlIJIeKc l [iдприсмства

4.1, N4айновий компJIекс 11i;lприсмс,гва скJIа/]аю].ь yci Mar.epiarrbHi l.а
нематерiальнi активи, lцо облiковуються на бzutaIlci I Iiдприсмст,ва i перЬ:rанi йому
Академiею на правi господарського вiдання, а також гrридlбаr;i ГIiлlrриемстl]ом :]а

рахунок коштiв вiд фiнаrrсово-господарськот дiя"llьнос.гi таlабо набутi irtшtим
шляхом, не забороненим закоIlо/]аI]стl]ом.

4.2. fiжерелами формування майна Пiдприсмс.гва с:

- майно, передане йому па баланс вiдtlовiдно llo pilrrcir}.tя про с.гворенIlя
Пiдllрисмства;

- коlIIти, доходи r.a iнп.lе майt{о, о.гриманi Bi;t ycix ви/liв r.осIIодарськоl.
лiял bHocTi Пiлприсмства :

- лоходи вiд цillних rtагrерiв,

- крелити банкiв та iншtих креllиторiв;

- майно, придlбане в iншtих суб'сктiв госпоJIарюванIIя, оргалliзацiй .га

громаJIян у встановлеI{ о му законода]]стI] ом порядку ;

- iHrпi джерела, не заборолtенi закоIJоllавс,Iвом Украi'tlи.

4.3. Пiдприсмство користуетIlСЯ ЗеМЛею i iнlttими приро/{t{ими ресурсами
вiдповiдНо до метИ свосТ дiялtьностi ,га чинного закоFIодавства.

4.4. Земельtli дi_ltяtlки, якi наданi в постiйне користуванIJя I liдllрисмсl]ву llJIя
розмirцення його об'ск.гiв, з/{iйсttеllня науково-jtос.lriдноТ -га I.оспо/lарськоТ
дiяльностi, виробництва оригiлtыtьFtоI.о, e.lli.THol.cl ,га 

реr]родукrtiйttого ttасiнllя,
вироIлуванFrя са/Iивноl,о матерiыlУ ci.ltbcl,Ko1-ocI]o/1apcbKиx куJtы.ур' KopMiB JIJIяплемiнlтих твариIJ i гtропаганди веденlJя .говарI{оr,о ci"libcbKcl1.oclroдapcbKo1.o
виробниц,гва' визначених С.гаr,утом АкадемiТ та ItиМ Ста.гут.ом, с ;1l0PЖзI]FlOIo
B:racHicTto.

4.5. ВилучеtIL,lя земельIIих дli.llянок 11iдприсплс.l.ва може здiйсrlrова,гися JIиI]Iс
за згодоrо Президij АкадемiТ вiлповiztно /,Io r{opM чиII]iого закоIJоl{авства.

4,6, Змiна цiльового призIIачеFII]я та приI]иFIеIlIJя лрава гlосr,iйttоl.о
корисТУВанНя ЗеМеЛЬIJиМи дli.ltянками IIiдlrрисмс,гва, шlо Bi/Iгtecet-li до особ.llиво
цiгtних земель, /]ошускаеться JIи[rе ДJlя розмirrtеtlня tla них об'скl.itз, tцо визначеtli
Земеlrыtим кодlексом УкраТrlи та I] порялку, визtlачеI{ому закоIiо/tавсl.вом,



4.7. Пiдприемство може орендувати
власностi територiальних громад, громадян
статутноТ дiяльностi.

4.8. Пiдприсмство веде облiк об'сктiв майнового комплексу та здiйснrос
контроль за ефективним використанням таких об'сктiв.

4,9. Пiдприемство самостiйно розпоряджаеться майном та коLш,гами,
одержаними вiд господарськоТ дiялъностi, в тоIчtу числi зовнirшньоекономiчноТ,
благодiйними внесками i пожертвуваннями органiзаlliй (у тому числti
мiжнародних) i гIриватних осiб, та iнших джереJI, tцо не суперечать чинному
законодавству.

4.10. Пiдприемство мае право використовувати належне йому майно д.llя
участi у цивiльних вiдносинах, у тому чис;ri дJlя провадження фiнансово-
господарськоI дiяльностi вiдповiдно ло r(iлей, визначених IdиМ Стату.гом та в
межах його цивiльноi правоздатностi.

4.1l. Пiдприсмство ефективно використовус Ha"'IeЖ}le йому майно ].а
розпоряджасться ним ts ме}ках, визначених законодавством, з метою розвиткунауки i технiки ДЛя задоволення соцiальних, економiчних та iнших гtо.грсб
держави.

4.12. На неруХоме майно Пiдприсмства, яке знаходиться на його балансi, не
може бутИ зверненО стягнення за претензiями крелиr.орiв.

4.13. ПiдприсМство, з дозволУ ПрезидiТ АкадемiТ може здiйснювати продаж
майна, Що облiковуеться на балансi Пiдприсмства,

4.|4. Вiдчуження нерухомого майна Пiдприемства, що перебувас У вiданнi
АКадемiТ, здiйсню€ться лише з дозволу Презилii ДкаztемiТ в порялку, визначеному
Кабiнетом N{iHicTpiB УкраТни.

Прода* основних засобiв, що належать Пiдгrрисмству, здiйснюеться J]иtI]е r{a
конкурсних засадах.

4.15. Кошти, одержанi вiд використання
заJIишаIоться в розпорядженнi Пiдприсмства
завдань.

4.16. Списання майна, яке знаходи.гься
здiйснюеться з дозволу ПрезилiТ АкадемiТ
законодавством.
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земельнi дiлянки, luo перебувають у
та юридичних осiб, для проr]адже}lня

та реzuliзацii майна Пiлгlрисмства,
для виконання його ста.гутI]их

на балансi Пiдприсмствао
в I1орядку, I]cTaHoBJleнc)My



4.17. Безоплатна IIередаLIа майr,Iа, якс зIIахо/IиI.Lся tla бzutаttсi
на баланс iHrrroT НаукоrзоТ ус.ганови, орt.анiзаrtii', lli.ilтlрисмства, якi
вiданнi АкадемiТ, здiйсttюеться з дозвоJIу ГIрезидii АкадемiТ .га в
порядку.

9

I Iiдrrрисмства,
перебуваю1,I) у
ycTatIoI]Jlet]oMy

об'ск,гiв майновоl-о
сl,а,гутIIих зав,,lа}lь

4.18. Пiдприсмстrзо може з llозвоJ]у дка,цемil' та в ус.гаIIовJIеIIому IIею
порядку здавати в оренду IIcpyXoMe майно ,га примilt{енI{я, якi об-цiковую.ься ]la
балаrrсi Пiдгlрисмства i ,гимчасово не викорис,ГовVються в I{ayKoBo-11ocJIiltllиx.
виробниЧих ,га iнпtиХ госполарських цi.ltях, ,rа о",.iд,,их /UIя lIilrприсмс].ва умовахна ocHoBi укладених договорilз орен7lи майна. у тому чис.lli FIерухомого, керуIочись
чинним законодавством Украi'ни про ореrUIу дерiкавIlоI.о майна.

4,19. Коштти, олержаrri ГIiдгrрисмс.гвом Bilt ореIlilи
комгlлексу, у поi]Ilому обсязi спрямовуЮ.ГI)ся tIa в}.lкоiIапilя
ГJiдприсмства.

4.20. Коtuти, отриманi Пiдприсмством за paxytloK бlодtжетI{их ff.сl.lI.IJ}взtJlэ,
доходiв (прибуткiв) вi2ц госllо/lарськоТ ztiя",Lыlосi,i, крелиi,iв банкiв, б;iаго;ltiйних
BHecKiB iпожертвувань орг,алliзацiй (у т.ому.lис",ti мi>оllароrtних) 1.а прива,гtiих осiб,а також майно, гtридбагrе в резу.ltьта-гi /IаруRанIlя або rIa irrшrих tti.:lс.гавах,
ГlеРеДý3'1еНИХ ЗаКОFIОЛаI]СТt]ОМ, 1зикористовую,гься в ycl,aнol]JIeI{oMy поряilк)/.

4,2l' ГIрибу,гок, одерЖ аний ГIiлгrрисмсl,вом' l]икорис1овустьсЯ дJlяпроведення наукових дослiджень, розвитку маl,ерizurьtrо-r,схнiчноl' бази iсоцiальноТ бази Пiдприсмства, а такох( на iнrшi ,iini, u".,,ачеlli l{им Стату.гом.

5. Статуr-rrий фоrlд IIiltприсмства
5,1, ]\4атерiально-фiнансоtзоlо ocнot]oto дiя.llьr,Iос,гi I [i2lrrрисмс.гва с с,гат.уr.lllлй

Ф9rlл' який у,гворегtий вiдповiлtlо до рiш:енllя про с,гвореI{Ilя IIiлгlрисмс.гва iоблiковусться на балансi Пiдrlрисмства.

5,2, Статутний фонд [-[i;lприсмстlза с,га}Iовиl'ь l0 764 000,00 I.plr. (;tсся.гь
мiльйонiВ ciMcoT rпiстдесЯтчоl,ирИ т,исячi гривеI{ь, 00 коп.).

5,3, За рilшегtгlям Академii розмiр с],а,гут,Iiого фоrrдlу IIiдlrрисмс.гва може бу.гизмiнений (збiлыrrений, зменlлений) у ,,np"r,ny, тtере7цбачеIJому .uпо"од,uвс.гвом.

6. l[paBa i обов'язки Г[iлlrрисмс.I,ва
б.1. Права Пiдприсмства
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б.1.1. Пiдприемство плану€ свою госI]о/]арську дiя,ltьнiс,гь i визначас
стратегiю та ocHoBHi напрями свого розвитку вiлrtовiдно до сtзоi'х сl,а,гут,IIих
завдань з урахуванням галузевих науково-технiчних прогt-tозiв ,га прiори,гетiв,
кон'юнктури ринку продукtдiТ, ToBapiB, робiт, посJIуI"га економiчноТ ситуашiТ.

6.1.2. ПiлприсмстI]о самос,гiйно визначас с,грук]уру управлiння, розробляс
штатний розпис ПiдприсмстI]а з ураху]занням йоt,о фугIкrliй, умов i фонлу оIIла,ги
працi, затверджуючи його в установленому поряltку.

б.1.3. ГIiдприсмство реаrriзус сво}о продукtдitо, залишIки 1] виробництва,
послуги за цiнами, що формуються вiдповiдно до умов економiчllоТ дiяльl-tосr,i, а у
випадках, передбаIJених законо/]авством УкраТlrи, за вс,гаtIовJIеItими державними
цiнами,

б.1.4. Пiдприсмство може здiйсrlювати опсрачiТ з tIiнними IIаr]ерами
вiдповiдно до чинного законолаRства Укра1ни.

6.2. Обов'язки Пiлприсмства

6.2.1, ПiдприсмстIзо:

- забезпечус Науковiй ycTaHoBi, якiй tliдllорялковане, оргаtriзацiйrrо-
господарськi умови для свосчасного i високоякiсноt,о проведення наукових
дослiджень, вигlробування i доопраLIювання наукових розробок, пропага}]ди,
досягнень науки i технiки та впроваджеFIня Тх у виробtrицтво;

-здiЙснгое виробництво та реалiзачirо насiгl1,1я сiльськогосполарсIlких
культур r]исоких репродукцiй т,а садивного ма,герiаlу, вироIrIуванIrя п.lleMittHot-o
молодняку хулоби i птицi;

- забезпечуе ефективlзе ,га цiльоlзе використання закрillllеного за ним
державного майна,га видiлених державних коtлтiв;

-враховус, при визначенtti страr,егiТ I-rауково-/lос.ltiдноТ та I.ocrIo/IapcbKoT
Дiяльностi, умови державI-Iих KoHTpaKTiB, ttрограм, зaмoBJIellb ,га iнш_li ;to1,oBipHi
зобов'язання;

- забезпечус cBoc.Iacнy сплату податкiв 1-а ittll_tих вiдрахувань зr,iдно iз
законодавством;

- ЗдiЙснюе булiвницт}зо, рекоt{струкцitо, а також ремонтгli роботи осIIовI{их
фОНДiв, забезпечус своечасне створення нових виробничих об'скr,iв ,га

якнайшвидIпе введення Тх в ексttлуатацiю;
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високопродук,гивноj' працi, забезгlечус
праI]иJ] охорони пра]li, техt{iки безrtеки,

- створю€ наJIея{нl умови для
додержання законодавс,гва про працю,
соцiального страхування ;

- здiйснюе захоли, спрямованi на покрап{ення органiзацiТ l,а оплаtи працi
працiвникiв з метою пiдвищення iiHboT ма,герiальнот зацiкавлеллос,гi як в

результатах особистоi працi, так i всього 11iдприсмства,

- забезпечуе економне i рацiональне викорисl,ання сРогrду оплаl,и rrparli i

свосчасну видачу прашiвникам ГIiлприемства заробiт,гrоТ пrlаr,и ;

- здiйснгое матерiаJIьно-технiчне забезгtе,lелtttя виробниl{l,ва, забезпечус
пожежну безпеку cBoix об'скт,iв;

- на наJIежному piBHi здiйсlrюс оперативний та бухг-zur,герський об.lriк майl,rа i

результатiв свосТ роботи, веде статистиLI}{у звi,гнiсть зt,i/:tно з чиtltIим
законодавством,га нормативно-правоI]ими актами.

6.2.2. !иректор l1iдприсмсl,ва та r,о"тtовний бухгал,гер несуть IIepcoIIaJlblly
вiдповiдальнiсть за додержанFIя порядку l]елеFIIJя опера],ивIIого r,a бухгы]l,ерськоl,о
облiку i статистичноТ звiтносr,i резулы,атiв фiгrаlrсово*I,осподарськоi' та irtшrоi
дiяльностi.

6.2.3. Пiдприсмство самостiйно вiдповiдас за своТми договiрtlими
зобов'язаннями, за поруtuення кре/lитно-розрахуtlковоТ i полатковоТ дIисrtипltiни,
вимог до якостi продукrtiТ т,а iнп,tих правиJI злiйснення I,ос[lодарськоТ дiяльнос,тi.

7. Управлiнllя IIiдприсмством

7.1. Управлiння ГIiдприемстRом здiйсtttосться вi:ltlовiлно до IIього Сr.а,гу,гу.

7.2. Управлiння Пiдприемс,гвом здiйснюс,гься йоt,о директором, який
пiдзвiтний АкадемiТ.

7.3. Академiя:

- затвердя<ус Ста,гут Пiдприсмства та змitlи до F{ього, здiйсttюс коr{троль за
додержанням Статуту i приймас рiшення у зв'язку з його порушеrIням;

- здiЙснюс разом з FIауковою установою KoHTpoJlb за збереженt-tям та
ефективнiстю використання держав}{ого майна, закрirtлеrlого за IIiдllрисмсltIJом;

- ЗДiЙснюС разом з Науковою установо}о конl,роJIь за фiнансовоlо,
виробничою та j ншою госпо/lарською лiя-llьн iс,гrо J Iiдl rрисмства;

- ЗДiЙСнкlе iHrrri повноваження, перелбаченi llим Статутом ],а Статуr,ом
Академii.
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7.4. Академiя i Наукова ycTaI-IoBa IJe втручаlоl,ься в опсраl,ивIJу 1,а

господарську дiя.itьнiсть lli:rrтрисмсl,ва, II{о з/tiйснюсться вiдltоlзiдно ,to IlboI.o
Статуту.

7.5. fiиректор ПiдприсмстRа rIризначасться Ila IIосалу на коFIкурспiй осгlовi
Та звiльнясться з неТ /]иректором ТIауковоТ устаIIови пiсля IIогодlженIlя з
президеIJтом Академii, вiдгlоtзiдlrо до rT Сr,а,гуту.

7.6. ,Щиректор, дitочи вiдt iMeHi Гliд1llрисмстI]а т,а в йоl,о iнтересах, BiдrtoBiiltto
До Законо/lавстI]а та в межах Ilього Ст,а,гу,rу i кон,гракr,у, самос,гiйно вирiпrус
гIитання дiяльностi [Iiдцгrрисмсl,ва, за виIlя,гком ,гих, rtlo tзiдtlесеtti до комttет.ешtiiТ
НаУкоlзоi устаноIзи, АкадlемiТ i трулового коJlекl,иву l Iiдlприсмсl,]]а, зокрема:

- органiзовус i здiЙснюс керiвни{I,гво Iiаукоl]о-l(осJIiдною i виробrrичо-
господарсь KoIo дiяльrr i стю ГI iдlrри см с,гва;

- мас право, без окремоТ на те довiрсгtост,i, l]ре/lсl,аI]Jrят,и Iliлrrрисмс,гво у Bcix
установах, органiзацiях та пiдttрисмствах;

- укладае I,осподарськi договори, видас доlзiрсtlос,гi iнrttим особам, вi;tкривас
РаХУНКИ В УсТановах банкiв 1,а ресс,грацiЙнi paxvlIKLl - у вi:tltillеtIнях f{сржавгrоl,о
казначейс,гва,

- роЗпоряджаеться майном ,га коlrlтами lliдприсмсl,ва вi/tпоrзi:tно /lo чин}lо],о
законодавства,га LIього Стату,гу;

- В Межах свосТ комIlетеttцiТ ви;lас накази ,га 
розrIоряJ{жсIJtIя у Bcl,airoIlJIel]oN{y

порядку;

- СаМОСтiЙно визtIачас струкl,уру i в ус,гаr{оl]JIеIJому tIоря/lку за,гвср/tiкус
шrтатний розпис в межах фонлу оплати працi;

- затверджус поJIоження r]po сl,рук,гурrli гriltроз,,.tiли Пiлгrрисмс.гва i визrtачас
посадовi обов' язки Тх працiвlтикiв;

- забезпечуе дотриманнЯ працiвнИкамИ гIравиJI BI-tyTpiпtllbol,o l,py/1oBo1,o

розпорядку;

- несе lзiдповiдальнiсть за формування -га використання
ГIiдприсмства,га за взасморозрахуIIки з бlоJIже].ами Bcix piBHiB;

l]риOуl,ку

- здlйснюс IHIUI i]овноваженLiя, Biдtlecetti закоIIодавсl,t]ом, дка:iсмiсrо. цим
Ста,гутом i контрактом до комIlетенlцiТ директ.ора.

7.7. [\ИРеКТор здiйсгttос управ.ltiлltrя lliдlгrрисмством. t]iH [tcce rIepcolIaJlbt{y
вiдповi/{а;rьнiсть за c],al{ та дiяltьt-tiсr,ь l Iiдприсмства, за збсрсжеt{Ilя та оIIlа/IJlиI]е
викорисl]ання майна ГIiдlприсмства, забезгIечеIIIIя пожеrкноТ безltеки йоl,о об'скr.iв.
а такоЖ створенFIя IJалежНих соlIiально-llобутових умов IlJtя ,груlIовоI,о коJIекl,иву.
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7.8. lJиректор зtзiт,ус гrро фillансово-господарськ} /liяt.ltl,triс,гь IJi/lltрисмсr,tза
перед Науковою установоIо т,а AKa/teMicto в ycTalIoB.ltctti ,геlэмittи.

7.9. Головний бухга;rтер I[i2lприсмс,гва IIризFIаLIас,гI)ся }{а I]ocally 1,а
звiльняе,гься з посади лирек,гором ГТiдприемс,гва за [IоI,о/lжеItlJям :J llpe:]иllcll1,oM
АкадемiТ.

Застуtlники директора ,га гоrlовнi сгtеttiалiсr,и IIризIIача]оI,ься на посаJIу i

звiльняlотl,ся з неТ дирекl,ором I Iiдприсмс,гва за tIо[,о/lженIlям з FIayKoBoto
ycTaнoBoIo, якiй ГIiлприсмство гriдгrоряltкованс. IHltli ttраlliвttики [-Iiдгtрисмст.ва
ПРИймаю'ГЬся на роботу i звi-itьtляtоться з tleT в загаJIьllому ttоряi{ку, псрелбачеtrому
чиIJним законодавством.

7.10. ТрУловий коJlектиI] IIiдприсмс,гва с,гаtlовJ]я,гь yci грома/]яI-1и, якi
ЗНаХОдIяТЬся з Пiдпри€мстRом у трудових вiллlосиllах ],а cBoclo праLlсlо беру,гь
участь в його дiяльнос,гi.

7.11. З метою врегулюванFIя виробничих, ,Iруд(ових i соt{iа.lтьно-екоtlомiчttих
вiДносигt та узгодження iн,герссiв трудового коJ]ективу i :tирсктора, lзiдповil{но lto
законодавства УкраТни, укJIадаеться коJlективний zto1,oBip.

7 .l2. ГIовновахtення трудового колекl]иRу [ Iiлllрисмс,гва реапi:зуло,гься
загальними зборами (конфереrrrцiсю) через Тх виборtli оргаrtи.

7.13. IнтересИ трудовоI,о коJlсктиву преllс,гавляс виборчий opl,aн ltервиt-tt-tоТ
ПРОфСПiлковоТ органiзаrtiТ I1iлпри€мства, який обирас,гься i дiе зr,iдriо з l{иIjI,{им

законодавсfвом.

7.14. РiшеIIня з соlIiа-llьно-екоFIомiчllих пи,t,а]lь, II{о сl,осую,гься :]iяльltосr,i
ПiДПРИСМСТва i його коJlектиIзу, готуIоться i rtриймаю,гься l{ирек,l,ором зз yr;ng,r,o
трудового колек]]иву i вiдображаIоться в коJIек.гиI]IIому ;tоl.оlзорi.

Ко:rек,гивним договором ,гакож 
рсI,уJIюIоl,ься lIи,ганt{я охороllи lrpalti.

виробничi та трулоlзi вiлтrосини труj{ового коJIск,гиву з адмittiс,граlliсl<l
Пiдприсмства.

Колективний логовiр [Iiдприсмс,гва укJIа/Iас,гься зr,iдлrо з поря/lком,
гlередбаче}{им законодавством, i пiдrrисус-гься уIIо]зtIоваженими I]ре/IставIIиками
cTopiH.

8. I'оспоllарська та соцiа"llьна lliяllb1-1icтb

8.1. IIiдприсмство пJIаIIус свою дiя",lьглiс,гl, i tзизttачас lrсрсIlек,гиl]и розI]и.гку,
виходячи з програм Ilауково-/_(ослiдlних робiт [,IayKoBoi усl,аIiови, якiй Bot{o
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пiдпорядковане та з укладених госIrодарських л,оговорiв, якi rtapiBHi з

вiдповiдними IJорматиI]но-правовими актами с праI]овою осI]овою /tiлових
вiдносин з iнtлими суб'ектами господар}овання.

ПропозиlliТ НауковоТ ус,ганови Пiдприемсl,r]у llpo укла/lсIIгlя доt,оворiв, якi
випливаюr,ь з iT науково-дослillгtих IIрограм, € ll.jlя l Iiltприсмст,ва обов'язковими,
aJle гtовиннi бути взасмоtsигiдttими. Пiдlrриемс,гво, yKJ]ailaIoLIи такi lloI,ol]opи,
забезпе.rуе першIочерговiсть у видi.шеннi ус,гаповi земельних /ii;tяttок, робочоТ си:tи,
,гехнiки, добрив, насiння, сi.ltьськогосподарських твариrI, KopMiB, iгtших необхiiцrих
засобiв виробництва дJIя прове/]еIrFIя науково-/Iос.ltiдttих робi,г, з урахуванLIям
обсягiв робiт та посJIуг, погодI}кених з I Iаукоlзою устаIlовою, ст,рокitз викоtiан}iя,
цiн i порядку розрахункiв.

8.2. Пiдlrрисмство, здiйсtttоtочи забезпечеIIIlя I{ауково*/lос:tiдних ,га iнlttих

робiт,, несе вiдrtовiдальнiстт, за свосчасL{е i якiспе i'х llpoBottellHя. IJпроtза/tжсi{Ilя
наукових розробок у Гliдгrрисмс,гвi здiйснюст,ься lriд ав,горським наIIяJtоN,{

FIаукових працiвникiв FIауковоТ установи.

8.3. Пiдlrрисмс,Iво, забезпечуlочи ]lрове/lеIJня виробничоТ перевiрки IIових
наукових розробок, оргаttiзовуе I]a cBot'x IIоJIях гtоказовi lttl.1liгоttи ilJIя Jlемоlrс,граltiТ
FIових високоефек],ивних I,ехLIоJIоI,iй ,га iнlltих наукоI]о-l,ехIli,-ltтих /1осяI-I]сtIь.

8.4. llоказники виробни.lо-фitrансовоТ дtiя-llьгlос,гi lli7lrlрисмс,Iво гIоl,о/tжус з

FIауковоlо устаI{овою, якiй пiдгrорядкова[Iе, ,г& /lово/lит,ь Тх до вiдома Дка;lемiТ
(вiдповiлних rriдрозztiлiв). 11ри LtboMy I]oFIo керуеться lrеобхi:ltliс,гlо
першочергового виконання своТх гоJIовI]их зпвдэtll,, а l,акож I]овI{ого заi{овоJIенIlя
гrо,греб у вJIасному Hacillrri i забезпсчеt,tt-li ,гвариIlIlиLll,ва нсобхi:trrими кормами.

11iдприсмство самосr:iйгIо визIIача€ Ki:rbKicтb r,оварноi ci:lbcbKot,oclloJ(apcbKoT
пролукцiТ для виконання KoEITpaKTiB i вi;lображас rl' в бiзrlос-t1.1tаtti екогtомiчноl-о
розвитку 11iлприемства.

Rироблену продукltiю IIiдгlрисмстi]о можс ,lрода,ги iнtt.tим lriдгIрисмствам,
органiзацiям та господарствам незаJlежt{о Bi:t iх форми власttосr,i, а також через
'горговi бiржi, FIa ринку, через B:racHi магазиtlи ,га здiйснити решriзаriirо rticT
гrродукцiТ на iншlих умовах, якi tle суперечаl,ь LIиt,I]-IoN,{y законоltавс]]ву.

8.5. Узага-пьнюIочим показником фiнаttсових резу.ltы,а,гiв госгlо/lарськоТ
дiяrlьностi I'Iiдrrрисмс,IRа е прибуток.

Прибуток, який заJIиlI]аеться гtiс"itя спJIати передбачеIJих законоltавс.гвом
податкiв ,га iнпrих ltлат,ежiв до бюдже"I,у, заJIиLшас,гься у поl]пому розпоряJlжеlтtti
Пiдприсмства i використовус,гься ним самостiйно на lli.1,1i, визIJачсtIi rlим Ст,а.гуr,ом.
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8.б. Спецiальнi (uiльовi) фонди та резсрвний фоrrzt IIiJtltрисмсr,ва

утворююl,ься за paxy}loк гrрибу,гку дJIя гIокри,г],я ви,граl, (збиткiв), гtов'язаних з

го сп одар с bKoIo дiяльtt iс,гю Il i :-tгt р и cN,{ с,гва,

8.7. Сi_lrьськоr,оспоllарськi уl,izt.ltя, зайrtяr,i се.пскt{iйними та irllttиM1,1

лрiбнодi"т]яt{ковими дос.lIiдlrtими посiвами) твариiIи, IJlo утримуIоl,Lся t{a

фiзiологiчних /Ir]opax, в iзо:tя,горах, а також о;lIсрж&Il& rзiд Iлих llро;lукrliя
вкJIIочаються в llJ]allи i звiтнiст,ь Iliдгrрисмства окремим ря/tком.

8.8. Забезпечення Пiдприсмства матерiа;tьtlими ресурсами i гtовою ,гсхl,tiкою

здiйснrост,ься згiдно з /tiючим поряl{ком, а ,гако)It IIIJIяхом rtри.Цбаttгlя ма,герizuIьtIо-
,гехitiчlлих pecypciB на бiрrках, за прямими itоговорами з ttiлtlрис]мсl,вами-
вигоl]оIзJ]IоваI{ами у вс],ановлсI-1ому чинним закоIlо/tавс,гвом УкраТни поря/lку.

8.9. У гzurузi капi,гыrьtrоl,о булiвниц,tRа rra IIiдприсмство tIоIцирtос,гься /tiя
законодавчих aKTiB, поста}Iов i наказiв АкадсмiТ та }[ауковоТ ус,гаtIови, I]1o

стосуються питаI]ь булiвниuтва сi.llьськоI-оспоJlарських ltiltllрисмlств i орt,анiзаltiй.
вимоги державIrих будiве"lIьIJих IJopl\,I i ttрави"lt.

8.10. lI;lани капir,а.llьtlого булiвниrl,гва ТIi.rllrрисмс,гва формlrс BiдrroBiitllo ;to
затверджених обсягiв капiта.llьt]их вкJIадеItь.

8.11. Пiдlrрисмст,во забезпечус I{iJ]boBe I]икорис,гаIIня фiitансоlзих засобiв,
здiйснlос заходи rцо/]о l]икоIIанIIя фilта1-1совоI-о IlJIally, своечасно ]lрово,циl,ь

розрахунки з бrодже:l,ом, банками, rtраlдiвrtиками, гlостаI]альIJиками, пillря:ttlиками
та iH.

8.12. fiжереJIами формува1,1rrя фiнансових pecypciB Пiдгrрисмства с гtрибу,гок,
амортизацiйнi вiдрахування, коlti,ги, одержанi Bili про/(а}ку l(iгtl-tих гlапсрiв ,га itItIti
FIадходженFIя, шlо не суперечи,гь чиI{ному законодавс,гву.

8.13. ГIитання соцiальноI,о розl]и,гкуо в,гому числi tto.ltiгlttletlIlя умов праtti т,а

здоров'я працiвt-lикilз, вирiпrуrоl,ься труilовим коJIскl,ивом за учас1,}о /lирсктора
Пiдприсмсl,ва на ocHoBi коJIек,гивI,IоI,о дlоговору 1,а чиtItlоI,о закоIrо/lавс],ва.

IleHcioHepи та iнва-гIiли, яl<i ltрацюва]]и до вихоJ(у tta tlettcilo у lIiлlIрисьцсr,вi.
корис,l,уIоться HapiBHi з його праlliвtlиками tIаяв]lими N4ожJlиI]остями N4еjli.lч}]оI,о

обс;rуговува}Iня, забезшечеI{I{я житJlом, lтуr,iвками в оз/lоровчi тa просРi"lrакт,и,лtti

заклади i itrшими соl_1iаlьними посJIуI,ами та lti:t1,1,aMtt,

8.14. Пiдприсмс,гво здiйснrос зовнitltнl,оекономi,лtlу /_tiяльttiст,ь вiдповittно ,lto

чи 1lного закоIIодIавства.

8.15. Ревiзiя (переrзiрка) лiя:lьrrосr,i ['[i:rrrрисмс,гRа l]роljо/lиl,Iэся Акалсмiсtо,
Науковою устаFIовок), якiй воно безгlосере/(Iiьо пi/tllорядковаtIе, а також
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фiнансовими та iншими контроJIюючими органами вiдповiдгtо до покJIадеFIих на
них законодавством функшiй щодо контролю за дiяльнiстю пiдприсмств,
органiзацiй, установ.

9. Лiквiдацiя i реорганiзацiя Пiлприсмства

9.1. Лiквiдацiя та реорганiзацiя Пiдприемства здiйснюю,гься за рirшеннями
ПрезидiТ АкадемiТ з урахуванням приписiв Закону УкраТни <Про особливостi
правового режиму дiяльностi Нацiона-гrьноТ академiТ наук УкраТни, нацiоналыlих
галузевих академiй наук та статусу Тх майнового компJlексу) у встановлеIlому
законодавством УкраТни порядку.

9.2.лiквiдацiя Пiдприсмства здiйснюеться "rliквiдацiйною комiсiею, яка

утворю€ться Науковою установою,

9.3. Порядок i строки проведення лiквiдацiТ, а також строк для заяви
претензiй кредиторiв визначаються Науковою установою з урахуванням вимоl,
чинного законодавства.

9.4. З моменту призначення лiквiдацiйноТ KoMioiT до неТ переходять
повноваження з управлiння Пiдприемством. Лiквiдаrtiйна комiсiя дiе вiдповiдно до
законодавства та постанови дкадемiт; зокрема вона складас лiквiдацiйний балаrlс
Пiдприемства, lrодас його Академii. Кредитори та iHrrli юридичнi особи, якi
перебувають у договiрних вiдносинах з Пiдприсмством, повiдомляються про
лiквiдацiю у пиаьмовiй формi.

9.5. При реорганiзаuiТ або "lriквiдацiТ Пiлгтрисмства працiвникам, що
звiльняються, гарантусться додержання TxHix прав та iHTepeciB вiдповiдtlо до
трудового законодавства УкраТни.

9.б. Майно, що заJIишаеться пiсля задоволення претеllзiй кредиторiв i ч"rtеlriв
трудового колективу, використовуеться за рiшен1-1ям [IрезилiТ АкадемiТ.

9.7. Пiдприемство вважа€ться таким, що припиниJIо сво}о дiяльнiсть, гtiсltя
здiйснення заходiв щодо його лiквiдацiТ i з дня внесення до Сдиного доржавFIоl,о
реестру запису про його припинення.

9.8. У разi визнання Пiдприсмства банкрутом порядок .rriквiдацiТ
Пiдприсмства визначасться вiдповiдно до законодавства УкраТни про банкрутство.
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