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1. Загальнi поло,кепня

1,1, Державне пiдпри€мсво,,Укра]Ъський авiацiйяий метеоролоr;чя!й
!еFгр" (дdi - Пiлпри.vстоl { спечiепiтваним держшниw пiдпри{мсIвом l
метеорологiчноm обслуговувмяя авiацii, я9лехить до сфери управлiяв,
Державяоi сл}тб! Украiпп з надзвичайнйх ситуацiй (ддi Уповноважевий
оргая управлiння) та с провайдером мФоролоfiчrого обслуювувавяя
шивiльноi aBiaUii, Прмвi. еrономiчн:, ор.анiФiйнi l coцialbнj )vови

законодавством Украiя!, Еорматrвяшп аюами деркавяп opmнiв та цим
Стат}том,

L2. Лiдприсмство створене Ha@ov МIнlсlерсъа еколоIiirа прироDнич
pecypciB Украiни вiд 9 ,Фвтня 2002 року Nq З94 шляхом реорйяiзацii та злитгя
УкраiЪськоrc дiдц;йяого метеорологiчяою центру та авiацiйяоi
меrеорологiчяоi стмцii цивiльяоiКиiЪ,

1,З. Пiдпр!€мство ма€ яазвуi
украiяською мовою| дерхавяе пiдпр!€мство "Украiнський зiацiйяrй

мет€оролоfi чяий цеятр";
росiЙською мовою| государствеяяое предпрлятие фУкраияскиЙ

авrац!ояяый метеорологический цевтр";
ая.лiйською мовою: state епlегргЬе "ljkпiлiап aeronautical meteoюlogical

сепtге'!,
ПiдприемсDо ма€ скорочеьу язву|
ухраiнською мовою: ДП "УАМЦ',
росiйською мовою| ГП .,УАМЦ";
аяглiйською мовою| SB "UAMс".

1.4, Дiло!одсво яа Пiдп!и€мствi ведеться держsяою мовою Украiни,
при взасмовiдяосинах з iноземн!ми партяерами англiйською або росiйсБкою

1.5, Дu забезпечення господарськоiдiяльяостi Пiдприсмствастворевrй
Статутний фояд, Заш!н!й розмiр Стfl)тяою фонду становить 784 l 8З (ciмcoт
вiсiмдесят чотир, псячi сто вiсiмдесят ти гривнi) 00 копiйок,

1,6. МiсцезнахоФ{tеяня Пiдпр!Фства - аеропор, вул. Бориспiль_7,
с, Гора, Бориспiльсьхий район, Киiвська область, У&раiяа-

2. Меп i палрямп дiяльвоФi Пiдприсмства

2,1. Меrýю дiяльяостi Пiдприемства е метеорологiчяе обслуговуваян,
JивIльноi aвiauil та еr\ пегименrаjьноi dBiaUii. надання vеlеоро,о,iчl|о]
iяформацii та iяшп послуг у сферах гiдрометеороло.iqпоi та аеронавiгацiйноi

МФою мФеорологiчвоrо обслуговуваяяя дiацii е сприявяя безпечнiй,
реryлярнiЙ та ефеюивнiй аероямiгацii,

tIl мФа досяга€lъся меreорологiчноi iнформацii в
райоЕц аеродромiв Кл'iвБориспiль, Киiв/Жуляв!, КиlЫДнтонов_l i
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КиirАятонов-2 експлуатштN, екiпмiв, оргаtам
обслуговуваяяя повiтряного p)ryy, орmнам пошуково-рятувальяоi сr}*би,
адмiнiстацiям @ропортiв m iншим орmяiзацiям,

2,2, Основвrми яапрпами дiяльностi Пiдприсмства як аеродромного
м.теорологiчяоrc оргаЕу €:

2,2,l, Проведення комшексу чеrcоDолоl iчяиr i спец;алiзоваяи\ авiаUiйниr
спостережень та сво.часне надilння споживачаv v(lеоролоliчьоi iнформа]ti. в

mму ч!слiпро вебвпечяi i сиiЙяi,вища по!ýди.
2,2,2, Сма,qання i доведення до споливs{;в прогчозiв логоди i

попередженъ про яебезпечяi яв!ща погод! ва аеродромах Киi'вБориспiль, Киiв/
Хупяи, Кя]Ъ/Аtiтонов-l, Киiв/Аятовов-2, повiтряя!х трасах в межц yкpaiв!
ra мiжна!одних. вмючаючи viжKoHMHeHlMbHi. га ) sи]наlенш районd

2.2,З. Проведеяня iяcTpyKTMiB, надшш метеоролоriчвих коясультацiй,
пiд'lmвка la надання польоlно] метеорологiчноi доку\tен lmIi членаv льоlно]о
екiпажу тrабо iяшому Фiацiйвому персоналу, пов'язаяому

2,2,4, надаяня хfiматпчяо_довiдковоi iяформацii !а
аеродромах за запmом спох вачlв,

2,2.5, Вивче!ш фiзпко-географiчн,х i клiматичяп особл@осreй aBiaтpac i
sеролромiв, проведеню реlонUьни\ до(лiл*ень i випробуваtsь нових vero,qiB
гiдроvФорологiчяях. спелiаjьри\ авi.Uiйнич спосlерезень .d пропоliв з
мfiою удосконменш ve lеорологiч ного T вбезпечен н с aB:Bцii,

2,2,6. Аншiз m удоскояшеяяя reхяологiй от}tмання, обробки i
викорисrання авiацiйяп vегеоролоl iчних,Oе/х. конlроль вiлповiдьос.i la
жocli авiамеЕоролоl iчноi jяфорvш:] виvогам нормапsни\ доrученliв
нФiонмьного та мiжнародяого piBHiB. а rвкож cIaHJ.D]av сисrеми ) правлIннq

2,2.7, Методвяе забезпечеям MepeХi авiаметеорологiчних станцiй,
орlшilацiЛ тs установ l пиIrнь меreоро lо,lчноlо обсл}lов)ванья l /вiльiоi
авiацii,

2,28, Ро,роблення 1а ремi]а1_Iя прогрш еконочlчноlо .d .oUiалbbo.o
роlвитý Пiдпри(I{Фва. уча(ть ) розробцi i реФil.цii про?ам ро,виrку
системи метеорологiчного обслуговування,

З. ЮрпдrчDпй cftTyc Пiдпрпемства

З,l. Пiдприемство € юридrчною особою, Лрза i обов'язки юрrдичноi
особи Пцпря(vство набуqо з дня йою держ, BHoi ре.с тшIi,

3,2. Пiдприфство у своfi дiяльностi керусться Констптуцi€ю Украiяи.
чинним iаконодавсlюv Украiни. мами ) повновазеноrc oplaH) ) прамidня в
iнши норчатпвно правовими аmvи } сферi liцроvflеоролоliчноi la
аеронавiгацifutоi дiшьностi, цим Статутом i забезлечуе ix безумовне викояаннr.

З,З., Пiдпрпсмство веде самостiйяий балавс, ма€ розрахуяtовиlj
взлютяий та iltmi рц}ъки у фiямсов!х установа.\ Украiи!, rербову печатку та
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блаяки зi cвoik найменуваняям i е дерхавяим комерцiйнпм пйпр!емством.
З,4. Пiдпрп€мсm яесе вiдповiдальйиъ за cBoiм! зобов'язмнями в

межц вцежяого йому майна згiдяо з чияяим зжоЕодавством,
Пiдприсмсm ве яесе вiдповjдальностi за зобов'язаявм, держави та

Уповяоважевого органу уfiрамiяяя, Дтж8а в Уповяоважеt!й оргая
управлiяня ве яес}ть вiдповiддьвостi за зобов'язаннями Пiдгtрясмсm,

З.5, Пiдпри€мство ма€ прм ушадаш доmвори (контракти,
прФоФяи), набувати Marmoвi та особистi вем!йяовi права, обов'язк!, 6)ти
позпвачем i вiдповйачем в судi,

3,6. Дtя коормЕувмш дiй в галузi метеороло.iчнопо обслуговуваяня
польотiв Uивiльноi авiацii Пiдпри.мсlво ча. прдо вчодиrи в асоцiаUii.
конUерни la ]нш: о6'сднаяня }а гмуrевим гринципоv дт ]ахисD cвoi\ прав ]а
поmдженшм i] Уповновsеним ollaHoM )правлiняя la вiлповiдно до чинного
закояодавства УItpаiни,

' 4. Мдйпо Пiдлрrсмства

4.1, Майяо Пiдпри€мспа стаяоыять осяовнi фояд! та обircвi кошти, а
також цiняостi, BapтicTb як}iх вiдобра)касгься у самостiйному бшаясi

4,2, МФiяо Пiдпри.мсrва, jержавною власысrc i lаi?iшюl lbcq d ним
па правi господарського Ъiдаяя!.

4,З. Джерелам! формування майяа Пiдпрп€мства е|

грошовi i Marepiшbнi цiнностi, переданi Уповноважеяим органом
управлiвш у повяе господарське вйшш;

доходи вй го.подарськоiдiялъяостi;
шaia за передаяе в ореяду майfiо;

щедr@ баякjв та iклЕх кредmорiв;
доходli вiд цiяяп пшерiв;
капiтшьнi вкладенlя i дотацiI з бюджФiв;
бФоплатнi або блаlодiйнi внески. ло.+ерrвуваtsнс орtsнilвUiй.

лiдприсмств i громадяя;
придблdпере!ане майчо iнших пiлпри.vсtв. орlмilаLiй з вiлома

Уповвоважеяого оргаву управлiннr:
iяшi Ф(еr,€ла, яе заборояеяi зжояодФством Украitи.
4.4. У встановленому порядку Пiдпри€мство може здiйсяюват, по

вИяошенIlю до вказаного майна, а також проAчкцilihослуг, отримших доходjв,
cl ворювалп фондiв будь{кiдi". не @бороненi 1цонодшс.вом i поlоJхеяi iз
Уповноважевш органом управлiння.

4,5, ПИприсмсгв) нале,{ить право вололiння. корисг}вdнря 1s

рзпорядженrrя створеяими за рахунок йою доходiв /прибуткiв/ фондами,
об'сктами та матерiальними цiнностями згiдно з чиннпм закояодФсвом,

4,6. Вiдýхеяня Пiдприсмством основв!х фоядiв (засобiв), здiйснюеться
лиlце на конкуреляих засад за поmджеяяям з Уповвоваrrенrм органом
упраш,ям впорядrт, встаяовлеЕомузакоЕодавством,
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4,7. Вилуqеям у Пiдпр!фства його Komiв та майна, цо е державвою

шасяiстю та закрiплеяi за Пдпри€мством, може здiйсвюватися за погоджевшм

з Уповновап<енпм оргавом упраыiяш та у порядку, встаноыеяому чияяш

4.8, Пiдгlриемство весе вйповiдшьнiсть за поруlllеяня договlряй
обов'язкiв, Федиmо-розрахуяковоi i податковоi системи в рамках lmежiоm

4.9- ПИпр!емство мЕ право зs згодою Уповновмеяого орrану

упрашiяяя в устаноменому порядку здаваm в орея,ry, а також списуваm з

балансу вiдповiдно до ч!яtого закояодавства устатк}ваяlя, танспортн1
засоби, iявектар та iвшi матерiальнi цiнностi, якi йому ядежать,

4.10. Збитки. заDданi Пдприсмству в результатi поруIIIевяя його

майнових i неvайнович прsв ФRичничи. юриличниvи особши, оержавяими

орвяшr. громадськими формуваяяямt' тощо вiдшкодовуються Пiдпрйсмству

' 
4.1i. Доходи Пiдпри€мства вшючаюъ в себе суму доходiв вiд ocвoвHoi

дiяльвостi, яеосвовних робiт та послуг довiдкового та консультатив!ого

хара(-теру, яадаяп яаселеняю i спохивачам та iяшi доход! вiд проваджевЕя

вл;своi господарськоi дiяльяостi. Амортизацiйнi вiдрахувавш tа повяе

siдновленм основних фондiв ак}м)лююrься ьа бмаiсович рач)нлах
П,Oпри.мства,

4-12. Iз доходiв Пiдприсмсва вiд!пкодовуlоться вliтати осяовно,

.пЬльностj. в;д отриvцоlо бдФсовою прибутý внос9,ься подзви до

деркавяого m мiсцевого бюджегiв, Частriяа прибутку, що заJIишаФся в

розпорядженнi Пiдприсмства пiсля вiдшкодувавш в,трат дiяльяостi, сплатл

податкiв m iяшrх обов'язковц виппат до бюджету надход{ть у повяе

розпоряджеяяя Пiдприфства i вил}ченяю пе пiдлягае. Напрямки використаяяя
qcmio прlrбrтку ;"**"-*"" Пiдпри€мством самостiйно вiдповiдяо до

4,1З. У разi передачi Пiдприсмства до сфери управлiяш iнlпою
Уповяовахеного органу управл;яш, Пiдпр!сметво зберiга€ право

гýсподарсъкоm вiдаяы на закрiплепе за н,rм майяо. Пiдпр},смсм в

усгаяовленому законоддвством порядrа забезпечуе оформленпя та державЕу

р-rр"цiю p*o"rr* прав яа об'еmи, права ва якi пiдлягакft дерхавяiЙ

ресстацп,
4.14. Пiдприсмство ве ма€ права безоплатяо передавати ншежне иому

rайtо iншим юридичвrм особам, KpiM випадкiв, передбачеЕих закояом,

5. Права та
5.1 , Права Пiдприсмсва:

Uбов'я!ки Пiдприсм(.вя

шану€ овою дiялъвiсть у вiдповiд!остi з
вапрямкамй, вiдповiдяо до гмузевих i
гЦрометеорологiчноi дiяльвостi з урмуванням

визмченою метою, предметом t

наукою-техяiчяих програм
екояомiчноi ситуацii;



6

впроваФiу€ цiнову полiтику, що }згоджеяа з Rовlюнктурою
рия(а! з дотримаяням державяоi дисц!плiя! цiн та дiючог0
в!зяачеяяя вартФтi посл}т;

яада€ спецiалiзовану iнформацiю та iяшi послу.и сложивачам за плату;
орmнjюsу. .пiдвицjеянq ffвdiфirацi1 прJцiвникiв. c,ax)B;HHq,

коясультацIl та ]ншl нзвчшьнi ]аняmqi
бере у в(lшовлено!а порядьу )ча\ть в дуhUIонsх, коркурсьич loplax,м(lдreY. hФlомхюнференUiях. в vlжьароднлх cev;Hap* i яаlалахз пиlмь

обс,])юв}ъsню авiацii. експл)аmцii меrcороло":чноJо
оDладнанля та лриродоохорон Hoi дiqл bHocтii

створю.! у випадку яеобхiдностj та у порядку, передбачевому
захонодФсвом УкраiЪ,. за погоджен}Lqм з Ул;в,.,ажЙ" .р"аяо;
управлiяяя фйii, представяицтва, вiддiлеяяя з окрем!м, правами юридичвоi
:оби lа iншi вi!особленi пiдр]дiли з вirлрfrям лоючних iроlоаrункових

лоложення про них, викоF]r. cyvicHy лiя rbHicTb дтя
l чgrcоролоl iчноло обсlуювування польоlIв;

бере rrасть у викояаянi науково_дослiдвиi роО;т та розробчiнормагивних доrfvенliв, лроведеннi випробувань нович меrодiв
плромеlеоDологl |чиr сго.тереYечь m грогно]iв,

,дiйсню. iHUJy дiяпьнiсlь, fiе rабороьену чинним rжонодавсlвом,

5,2, Обов'язк, ПiдприЫства:
Пiдпр!фство:
зdбеlпечу, меrcорФогiчье обФ)lовуваiш польоl:в !ивilьiоi sвjdцi" ,а

:1:"rу",":,," авi,цiйно-ý гран.порry iнформшrю про фslичний ,аочIýвмиЙ стая поrоди на ловiтяних фас в межsч держsви Ja чi)дьародни\,

:Y.1:.у* ":}l""]"*".-bнi. в райояах sеродрочtв киiв ьориспilь,
киlв л(ушни. Киiв/Днlонов_I i Киiв qHroHoB_2, а гаr,ож iнших аероаромая
посадкп iзапасвrх та визяачеfirх райоя польоllв;

яада€ яеобхiдну iпФормацiю органам обслуmвувмяя повiтряною рухул,q vетеоролоt iчного обсlуrcв)ванdя на чаршр)lI 
" зо"l 

"iд"Ь"iдм",ii"iрионною , испетчелського центруi
п!оводит! метеорологiчяi, Фiаметеорологiчяi та радiометеоl)олоriчнi

_ rабе]reчу( еtsсплуаlsнтiв, екjлажi повiгряних с)ден. сл}а].6и аеролор,:в,

спожшачlв док)ченвчj.ю шодо Mer еорологiчяоl о обсл}Jов)ванн, лольоriв, аъкожfiада,,чформачiю la ьонс)лыd!iilа ]аплUч;
здiйсяю€ нФежву експлуатацiю технiчнпх зrcобiв, впровадх7е сгlаснi

технологii. пов'яrанi l н,лрqvками йою дiяльчосl i:
бФе rlасть у розробцi проеmiв яорматrвно_праювих документiв. що

регламев1)lоть мФеорологiчяе обслуговувшяя авiацii;
, проводигь зивчеtsня фi]и(о_lеотsф:чнич i rliмат/ччич особливосlей

азIатрас l аеDоJгочiв, вiдгов:днi pe]ioHaJbлi до.лiдкеннq шодо вивченья
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вебезпечя!х i ст!хiйних явищ логодr! бФе участь в яауково_дослiднш роботах
з пиънь )досконмення vФорологiчяою обсл) гов)ванш авiацii;

свою дiяьяiсть здiйсяюе у вiдповiдностi з визначеними метою i
папрямкам! на ocнoвi плайв роботи, якi затвердхуються Уповноважеяим
органом улравлi!Еяl

звiту€ перед Уповяовменим оргдом управлiння з пmаяь фiнаяфю-
госпо!арськоi дi,льностi, гiдроvеторол ol iч но' д;яльносr i;

здiйсню€ брfалтерськ!й облiк, подае фiя@сову. податкову, статrстичяу
ъ iнUli вид, звiвостi до вiдповйяп органiв;

бере участь в метод!чяих iяспекцiях m комплексяих перевiрках Mepexi
авiацiйtих мФорологiчя!х станцiй;

1абвпечу. (воtчасну сшаry подdпIs ra iнчJил вiдрd)вань r,iдно з
чиlя!м законодавством;

забезпечуедотриммtядержавяоi, службовоiтаi(омерцiйноiтаемницi;
здiйсmс заr(одr iз мобiлiзацiйяоi пiдютовки;
здiйснюе будiвяrцтво, реко!струкцiю, а також капiтапьяий ремоят

ocнoвHl-ix фондiв, забезпечус сво€часяе введення в дiю пр!дбаного обладяання;
здiйсню. vsrер;Фьно.regi"че ибеlпеченнс.во.iдiлльносli;
придбдва€ необхiднi матерiальяi ресурс!;
створю€ нмежяi умови дш високопродуюиввоi працi. забепечус

дотимаяш закояодавства про працю, правил m !орм охорони працi, безпеки
працi, ФiаIiйяоi безпем, ;оцiаjrьяо.о стахувsня;

забезпечус екоЕомяе i рацiояальне викорисmння фояду заробiтноi платп i
.BoФacнi розрахунш з працiвникам! ПйпрпФства;

розробляе та заверджус в устшовленому порядку плмл оршiзацi'i
роботи та дirльностi;

забезлечуе в!кояання зцодiв щодо запобiгаяш та протидii корупцi];
оргдiзову. ведеяш дiловодства та арiвяе зберiгаян, докумеmiв

вiдповjдно до всmЕоыевrх правилj
забезпечуе доступ до гryблiчноi iнформацii вiдповiдно до

экояодавства з цього пmаяня;
здiйснюе плаЕуsання професiйяоi пiдготов@ (перепiдmтовки) та

пiдlrцення квмiфiкацii працiвяикiв;
здiйсяю. технiчний з*!ст iнформацii у власяIlх iяформацiйних,

Ьформдцiйно"reлекомунiкацiйвих та слецiдiзованлх сйсЕмахi
виконус прав!ла пожежноi безпеш m вимоги ч!вяого закояодавсв! з

шfrапь забФпечеявя пожежяоi безпеки,

6. Упрsвлiяпя Пiдлр}смсrвом i сдмоврядуs!вdя tруловоло хФеmпву

б,l, Упрашjявя Пiдгlри€мством здiйсяю€ться диреmором, з якrм
уоовноважеяий opl ан }тtравл iння ) мадаг контаю ) Bi д повi дрос I i до дiючо, о
irонодакmа Украiни, Пдприlv.Jво сшосliино виliача. la rаlвердж)l
Фmнilацjйщ стукгуру. таничIl) члсФьн .ть. шlарий роjпис
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_ 6,2, Дирекmр ПдприNfiва самостiйtо впрiшуе питанш дiяльностi
Пiдприсмства за винятком тих! цо вjднесеяi до компетеяцii Уповноваженого

Д{ректор Пiдприемсва:
несе вйповiдалъяiсгь за влконаяш поrлмепих на яього завдань, що

в,значеяi Статутом, контрактомj
дi€ без довiреtостi вiд iмеяi Пiдпр!€мства, предсmшяс йоrc в устаяовах

ро,}порялмсться vайноv вi!ловiдно до чиьвого

ъrвер!хryl оргаяiзаUiйну сф}ктуру, чи(Фьнiсть
Ilrдприсмства:

уклада, лJгоsори, sилj. roBiDёHocTi, вЬкрива.
рзрахуяковий та iяцi рах}нI\.п]

та tцтатяпй розпrс

в устаяовах банfiв

,, несе вiдпов,дмьнiсгь ra Фор!увdнш 1IaH) дIяльfiос]i та

керуе усiею поючною дiяьнiсrc Лiдприфства i йоm персоналом;

_ сФрю( необхiднi )4qови для пршильноm веденш булlФtр(ькою
облjý. ],беrпеч)с нелиlьне виконаянq всiча пrлрозлiлами та'лрачiвiикаvи,
причетнriм! до бухгалтерського облiiу правомiрнь< вимог 6).{.алтера цододоlрDм нс пормrу оформlення m пола"ня до облiк) первирч}.хrоrynlснliв:

заоеrпечyf еФек|ивне викорисlанря ra береження майна. переJяно,о
Пдприсмсв!i

орmнiзову€ сшадапнr, подаЕ!, фiнавсовоi звiтяостi вiдловiдяо до
lакож tабвпечу. Фереrення оброблечих первинни\

лок}-{еmlв. регklрiв ; rвiпocт: просmм )сlsновленого терviну, але не менше

забезпечу€ органiзацiю m здiйсяеяЕя попередньоrо i поточного
,в}трiшяьФо фiнаясовою контролю, розглд Maтepimiв коятрольних зfuYодiв;

забезпечуе дотимаяня закояодавства з пmаяь запобiгання та пропдii

тiйсню. iншj дIi вiдповiJно ло cBT}ry i дI,очою lsrонодав. lBa } краiни,
_ 6,З, Грудовий колекlив Пiдпри(чсlм (r оыять Bci rlом.лячи, якi
Ьер)'ъ r]асть у його дiяпьносгi ia ocHoBI т}дового доювору, а ,акож iнших
Форм. IlJo реryлоюrь Фудоsi вiдвосини лрацiвника l Пiдприryсвом,

6.4, Повновsжеяня Фудового колеrгив) Пiдприфсrва решiзуюldяrагмьним! зборами (кояференцiею), а в перервах Mi" ",", - ЙО*ii*"-
rолективу строком яа 5 poкiв бiльшiсто голосiв,

6,5. РПлеЕяя соцiшьно_екояомiчних пигдь, цо стосуоться дiяльностi
Пiдрисм( r sа. l отуюъся jлриймаюlкя йоrc Kep]BH"*.",,u;"",. т}r"".rоюлективу та уповЕов!же!l!х яим оргацiв.

6,6, Право укладеям доювору вiд iмeяi роботодавця
&ада.r bcq директор) Пiдпри.vствd. а Bj, iveнi грудовоlо rо-е1.1ив)



\ п.3нозатеноNу |iим оргаt),

7. Гослодарська та соцiп,rьяа дiяльяiсть Пiдпрпемства

_л,._,7,2, 
ЧФтиm чисlого приблк} Пiдлриtvсrва. qкий ]влишsl lbcq пiсшлокрипя матерiзльних тs прирiвмних до яихo'ar и iяфорWuii * I",;, *",i,. Б-" - xl,ixil ;,i, il",1,1ii,lx'.lxНввесенш reредбsчфих l -вь" 

""*,,i"* ," 
"#,i

ооов'лlком\ ллатЕжЬ до бюдхе гу ро,подiля, rьсл вЦ*"r*" 
". 

r","T"*."il'"

__. 7,З, ПiлпрЙмспо vоже уlворюsаrи IJlльовi фонди, приlначевi 4qяпоФипя ви тsт. пов'язаних зi своф дiяьн!см,
Фоцд розвгпi) виробнfi цтва]
Фонд споживаяяя;
Резервний фоядj
Дморulзацiйний фонд.

* Поря.Oоt.влкорисlання Uих фондiв ви]начs.lься вlдповiдно доlаrвердленою фiяаясойю ллап
. 7,з,I. Фоfiд po""u*y 

"просп"цrчо "..rоiФахуваш вд *"-; 
";;бу;;,- ; ;;;ffiч:,,";"l1:l;" 

'lll;,,;llхонодавством-

7,1, Фiяаясовлй плая

Осяовним яагмыtююч!м
Пйприсмства с лрибrтк,

7,6, ВИносини Пiдпри.мства
.IгаяiзацЬми i фjзичяими особам! в
rrсгавi дого!орiв (правочинiв),

Пйприемства затверджуегься Уповяовжеяим

покаяиком фiнансови\ результатiв

7,3.З, Резервний фонд форму€ться заЕнrченому ) р;нансовому nru"iпionou."., 
"" 

Р*ЛОК ПРiбУrЧ В PolMjPi'
?,4, длерелом a"p,iy"*- бi"*"""* ,ro'' иlацiйн ;jдрахй;н; Б;;;j й]"";:;{i;;""::"#l;ýi""';ffi"lirмекгхву. пiдлрислств, орIанiзацiй. mомадян Ja iншi надчодження,,,J 

" Еlиансовому лланi затвеDлжWr*блкуl якi *"р"*;;*;;-;;;;т?,;.хЫ1" ;L';lbж Ч;ФжФного бюджету Укра]ни,

у porмipsx, якj визначаюъсл ]гiдно

tоаодавсвом, тудовi. фiнан.оsj lа соцiдьно_пооловi лiл"ги для .Boirтшзникiву колекти вному до говорi
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_ 8. Уповновджсвий оргап }прдвлiння
8,l, Уповноважений орlш )лравлiння вiдповiдно до лошадених на нього

пр!ймае рiшеяня про утвореяня, реорганiзац;ю i лiквiдвцю пдпри€мсгва
'порядкт 

передбачеяомучияяим законодавством:
пршвача€ m поса,ry та звiльня€ з посади керiвяика mдпр!Фства"

'тлада€ 
i розр,вае з керiвяиком Пдпрпсмства конт*,, ,шl*r. *.Ь-" 

"ulюдержаннш вимо. коmраюу;
ьерiвниrа Лlдприфства у

здiйсню. контоль ]а

оргФiзовуе i провод!ть колкрс iз визвачеям
Еqпадка! передбачених ч!яним закояодавсвом;

затвердду€ Стат}т Пjдприсмсва, змiЕ! до вю.о.
додержаннш цьоrо Сm"rту;

веде облiк о6'Ф;в державноi &пасЕостi, що перебувають у його
у,равлiннi. ]дiйсяю. кон гроль ra ефеllтивнiсIю викор/сlаннq ,а збереженнятакп о6'.kтiп,

. ът,трз)r]с фiнsнсовi ts iнвесгллiйнi ,lлани lI]длри(м(lва, а lаколвесrиDlйнl ллани на сере!яDостоков) пФслекlив} l1_5 рокв], ]дiйснюс
rо}гфоль ]а ix виконшнqм } всlановленоvу поря!r):

проводm монiторинl фiяансово-l дiqlьяос,i. зокреvа в/коiання
ЕоказяикЬ фiнаfiфвих ллаяiв Пiдпри€мства, та вживас заходiв щодоDоФащеяЕя його робоп;
_ забеrпеч}. прведення шор;чн/х не]аjежних аудиlорсыих перевiрокIUлрисvства) випмкл передбачен/х дiючиv rаконолавсrвоv УьрЫниl

у pai змiви керiвним Пiдп!!€мства забезпечу€ проведення позаплмовоi
о.р€вф@ фiнаrcФо_rФподароькоi дiяльностi ПiдЙисмс.* у,ор"Й,передбаченому закоЕом;

,, розрбtrс ra ттвердж}с сlраrcгiчнi плаяи
Цlясню€ коктоль зэ ]х виконаяшмi

проводить внутрiшнiй
пдrриФства;

.удиr фiнавсово_господар.ььоi лlяльнчстi

розвmку Пiдпрfiфства,

забезпечу. пр!ведеЕш у вiдповiдяiсть iз вимоrыи закояодавства
рmновчихдокумепiвта вя}.трiшяiх положеяь Пiдпри€мства;

поюркуе доmвори про спiльну дiяльнiсъ, доrcвори комiсiй, дорреЕшla упрФлiнш майяом, змiви до я!х та копlролю€ виконання умов цих

забезпечус вiдповiдно до встановленого КабiЕетом
о.рr-цЦ вьрАрьл до деDжавiо,о бюдтеry Украiни
lдоходу) пiдприсмствri

вrишяс деркавне майяо, яке тимчrcово не використовусться! та вЕоситБ
]опозицii щодо умов його подальшого використшяяi

* 
нljа. lгод) на вйчухення. оренду, передачу

здiйсяюс iншi Функцii, передбачеяi чпияим закояодавством,
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9. Персоядл, органiзацiя та оплrп прдцi
q,l, Виробничi i грудовi вiдносини Пдпри.v(тва. пиlsчня охорони

щацi, соцiмьнФо розвиrry коле@ву реry заководавством
Ухрiни, колек"тивним договором та цим Статлом,

9.2. Оплата лрацi здйсяю.ъся вiдловiлно до ч!яного зконодавства
УФ.]Ъи. правови\ sктiв Уповновахеiою оргая) )травл;ню
,romвopy яа Пiдflриемствi,

9.З, Дкерелом коштiв на ошаlу працi працiвникiв Пiдпр!Фства.
!rа.тиЕа дохоry, одержшого в результатj його юсподарськоi дiяльяостi.

Форм, i сисreмп оплати прiцi, !орми працi, розцiвкп, тдрифнi сiтки.q.ми посадових охладiв, }а{ови запров!джеtrЕя та розмiри яадбавок, доплат,
пtЕмiй, винагород та iвшп заохочувшьяих, компЪясацiйних i mрантiilяпххIшат встшоыlюються Пiдпри.мством у колектпввому договорi з
rоФ!маяяям норм i гарантiй, пе!едбачеяrх законодавством, гвнерuьяою,
г.,Iузев!ми i територiалья!ми угодам!,

Мiнivдьчi роlмiри (тавоr ioMaJiB) заробirноi плstи, як Miнiмajbнi
ттал ii в оплагi працi. визначаюlься lенермьнош ) rcлою,

_ Положенш про прем;юваняя працiвникiв пiдприсмсва розробля.ться
РОбоrодавUеv або уповновJченlм ь/м opmнoм. ) ,годжуmьсq з проq.пiOковою
оlгая| ]dцiсю та. доддвом до колекlчвноlо доIовOD\,

_ Умоs/ оплsти прап] oup"Klopu П ллри*","i ви]нача.rь(я в KoHTaкli.Еfi )клмаmся } Уловноважелич оDmном )прsвлii
9,4. Дя коятракпrоi посадах та обов.rзках i

riшовiдзльностi Фrорiя реryлюс.ься вiдповйними вормативяо-лравовими

l0. ']овнiшньоекояо i.lн, дiяльнiпл Лiдприl vс|sа
lo l

Пеяiчlньоеlоноviчн) дiяльts сть на ocPoвi )м.деннq lоспоJsрсь"их договорiв
tr.IDoBlдHo до чинного 1аконодавсlвd Уьраiни i vi)hьародного права

l0,2, зовliшньоекояомiчна дiяльяiсть Пiдпрп€мства в лерurу uep.y
ýйснюmься в галузi метеорологiчяо.о обслуговуsшяя як реryлrрвих, так i
фегулярьп повilрянич переве]еньсложивsчjв на {омерJiйнiу осчоs., а lsrол
. шmrх l &ryяr. шо виьикаюr ь в резу, blar i йою лiqlbнoc,i
__ I0,], В ме} rpaв, орtJнdми vкрайи га
Уmвяоваженич органом упDавrih"q. Пlдпр/.чс|во чоже lдiй("юв"lи за
TroHoM комерцiйнi, кредитяi, вексельнi та iншi юридичвi операцii та
Fрах}а,ки l iноземними авjаiочrвчiqми, аеропорrши r, iншиvи юриOичниwи
Фзми з питань сво€i дiмьностi.

_ I0,4 ВФOна sирлка rapa\oв), Iьсq HJ вмю|нi рsхунhи ПjлlрiсмсJва вErаr , виl'оDисгов)t lьсr dич caмocIiilнo для Фбеlле,енм cвoli
Еодарськоi дiяльяостi,
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_ l0,5, Вмютнi вiдрахування i ix ставки яа користь державною таriцевогобюджетiв встаяовлююъся i регулююlься чиЕвпмзаконодФствюм,

_ ]аборонмься iнш; вил)ченш ваштвих коштiв 1 приб)тiв
| ЬдIри6rства без йоm ]юди,

-лrотнlх{ заоцаджеяь,
l0.7, Пiдприсмство може отримуваv

.]Фмдти на с€бе та видавати вiд своф ]MeHitmrим закоЕодавством та за погодженшм

_ 10.6, Пiдпри(мсlво вjJшrодовуt битtJi в разi
поов яззнь, а ъкож виплач). iнозеvчом) парнер)

lевиконаяяя договiряпх
штрафи за рахувок своl'х

кредиm в iноземнiЙ валlотi.
грошовi зобов'язаяя, згiдво r

з Уповяоважеяйм оргаяом

ll. Облiк, звiтfiiсть i коfiтроль

_ lt,l, Пiдпрrемство здiйсяюс 6}агштерськrй облiк результатiв сво€i
ra_ rьвоФi, ск,Iаде фiяшсову, податкову, статистичву та iнцi в,д, звiтвосd уr.повiдяостi до сиilяого закояодавсва,

l1,2, Аудит Фiвансовоi дiял!ностi Пiдприемства здiйсшФься згiдно з
Ф}!{ закояодавспом.

* Il,J,коvплексн' ревi.iя Фlнsнсово.-юслоrарсььоi дlqлDьосli.rлрисмсlвs проводиться l в лома }ловровменофоогdн) )прав,rjнм,
_ ,Il4, Лцпри.vс во ldбеrlеч), очорон) mо,l юvерulяю' rашнилi,(ýaJ i обсяг вiдоvосrcй, шо ,,ановляь ьомерчiй"1 ,".M"nuo Лlлпрu.r",ва,
-рrдок fu захисry, визначаються вя).рiш!iми аmами Пйпри€мства,

I1,5 ВiлповiдФьнi(lь 1а розlолоlJJення вiломосlеи, -rо.'ановля ьерцiйя) lа(мниL!о Пiдлриl ч\ |sа. всlаьомюстьс, дiючим ]аконодФсlвоv
] t:6, коятроль за дiяльяiстю Пiдприсмства здiйсtюс Уповповажеfiийт.н управлiяня у спосiб, що лередбачей чишим
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