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1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖEННЯ  
1.1. Садгвниче  об'еднання  «Трудовик» (надaлг  — «Об'еднання») е  неприбутковою  органгзацгею , 

' що  створена  шляхом  добровгльного  об'еднання  садгвничих  товариств  (далг  — «СТ» або  члени  
«Об'еднання»), що  територг aльно  розташованг  поряд, a  ix  межг  граничать  мгж  собою.  CO  «Трудовик» 
створено  на  пгдставг  ргшення  Конференцгг  вiд  20.05.1995р. та  зареестровано  ргшенням  виконавчого  
комгтетy БроварськоУ  районно? ради  Киiвськог  областг  вiд  13 липня  1995 року  №  124. 

1.2.  Ha  пгдставг  Постанови  Кабгнетy Мгнгстргв  Украiни  вiд  13 лмпня  2016 року  за  №440  «Про  
затвердження  порядку  ведения  Реестру  неприбуткових  пгдприемств, установ  та  органгзацгй , включення  
неприбyткових  пгдприемств, установ  та  органгзацгй  до  Реестру  та  виключення  з  Реестру», Податкового  
кодексу  Украiни  «ст. 133. п.п. 133.4.5. 133.4.», з  метою  приведения  Статуту  до  вимог  чинного  
Законодавства, затверджуеться  його  нова  редакцгя  на  Конференцг i. 

1.3. «Об'еднання» здгйснюе  свою  дгяльнгсть  вгдповгдно  до  Конститyцгi Украгни, Земельного  
кодексу  Украгни, гнших  законодавчих  актгв  Украiни  та  цього  Статуту. 

1.4. Доходи  (прибутки) «Об'еднання» використовуються  виключно  для  фгнанcування  
видаткгв  на  утримання  таког  неприбутковоi органгзацгУ, реалгзацгi мети  (цглей, завдань) та  
напpямгв  дгяльностг, визначених  й  установчими  документами. Забороняеться  розподгл  отриманих  
доходгв  (прибуткгв) «Об'еднання» або  ix  частини  серед  заcновникгв  (учасникгв), членгв  тако? 
органгзацгi, працгвникгв  (кргм  оплати  нхньоi працг, нарахування  единого  соцгального  внеску), 
членгв  органгв  упpавлгння  та  гнших  пов'язаних  з  ними  ociб. 

1.5. Членами  «Об'еднання» е  садовг  товариства, якi е  юридичними  особами . До  складу  кожного  
. CT,  що  е  членами  «Об'еднання», входять  фгзичнг  особи-садгвники, якi мають  статус  члена  CT  та  мають  

право  користyватися  послугами, що  ix  надае  «Об'еднання» садгвникам . 
1.6. Садовг  товариства, що  входять  до  складу  «Об'еднання» зберггають  за  собою  повну  

органгзацгйно -правову  самостгйнгсть, право  юридичног  особи  та  керуються  в  дгяльностг  своТми  
Статутам  и. 

1.7. «Об'еднання» е  юридичною  особою, яка  дге  на  основг  колективно? власностг, створено? за  
рахунок  надходження  коштгв  вiд  садгвникгв,якг  мають  статус  членгв  СТ,гнших  джерел  фгнансування  не  
заборонених  чинним  законодавством  (далг  - власнгсть), самоуправлгння  i самофгнансування , мае  
самостгйний  баланс, поточний  рахунок  в  банку, печатку  i штамп  гз  своею  нaзвою. 

1.8. Власнгстю  «Об'еднання» е  належнг  йому  основнг  фонди  i майно, необхгдне  для  виконання  
статyтних  завдань, будгвлг, споруди, транспортнг  засоби, грошовг  кошти  та  гнше  майно. 

1.9. Територгя  «Об'еднання» складаеться  з  земель  вгдведених  в  користyвання  для  CT  та  
закргплених  за  ними  вгдповгдними  Державними  актами  на  право  користування  землею. 

1.10. «Об'еднання» не  вгдповгдае  за  зобов'язаннями  своiх  членгв, a його  члени  не  вгдповгдають  
за  зобов'язаннями  «Об'еднання». 

1.1 1.Повна  назва  «Об'еднання» - Садгвниче  Об'еднання  «Трудовик». 
1.12. Скорочена  нaзва  «Об'еднання» -  CO  «Трудовик». 
1.13. Мгсцезнаходження  «Об'еднання»: 07412, Киiвська  обл., Броварський  район, село  Рожни, 

ВУЛЙЦЯ  ЦЕНТРАЛЬНА  , будинок  IA.  

~ 
2. МЕТА  ТА  ЗАВДАННЯ  «ОБ'ЕДНАННЯ» 
2.1. «Об'еднання» створено  для  захистy законник  прав  сaдгвничих  товариств  та  садоводгв, якi 

мають  статус  члена  CT,  соцгaльних, економгчних, творчих, вгкових, оздоровчих, екологгчних, 
садгвничих  та  гнших  спгльних  гнтересгв . 

2.2. Головним  завданням  «Об'еднання» е: виргшення  загальних  питань  з  благоустрою  територгi 
«Об'еднання» за  рахунок  надходження  встyпних  та  членських  внескгв  садгвникгв; забезпечення  
садгвникгв  електроенерггею  i питною  водою; будгвництво  та  пгдтримання  y належному  станг  доргг  
«Об'еднання»; центpaлгзований  збгр  побyтових  вгдходгв  та  ix  вивгз  на  смгтгезвалище, забезпечення  
нaлежного  сангтарного  стану; дотpимання  дгючих  екологгчних, епгдемгологгчних  та  протипожежних  
норм  на  територгг  «Об'еднання» i npunernux дглянках; сприяння  телефонгзацг i, газифгкацгг  масиву, 
створення  Iнтернет  мережг  i розвитку  торггвлг  харчовими  продуктами, побyтовими  товарами  першоi 
необхгдностг  та  медичними  препаратами  першоi необхгдностг  в  весняно-осгннгй  пергод; виргшення  
питань  забезпечення  садгвникгв  маршрутними  автобусами  та  гншим  транспортом ; забезпечення  охорони  
територг? спецгaлгзованими  органгзацгями  для  безпеки  садгвникгв; виргшення  гнших  важливих  питань  
для  ефективноi дгяльностг  «Об'еднання». 

2.3. Для  виконання  Статyтних  завдань  «Об'еднання» в  установленому  порядку: 
- координуе  дгяльнгсть  садгвничих  товариств  в  сферг  використання  земельних  дглянок  за  

призначенням; 
набирае  персонал  працгвникгв  для  проведення  необхгдних  господарських  робгт  для  

пгдтримання  житгездатностг  «Об' еднання»; 



може  об'еднуватися  у  спглки  з  гншими  органгзацгямы , або  вступатм  колективним  членом  
до  них; 

- разом  з  органгзацгями  охорони  природи  здгйснюе  серед  свогх  членгв  роз'яснювальну  
роботу  по  виконанню  Закону  Украгни  «Про  охорону  навколишнього  природного  середовища»; 

- мае  право  уклaдати  договори, угоди, вступати  в  цивгльно-правовг  вгдносини  з  гншими  
суб'ектами  права, як  в  Украгнг, так  i за  ii  межами, набувати  в  колективну  власнгсть  рухоме  та  нерухоме  
майно, утворювати  об'екти  культyрно-побyтового  призначення, здгйснюватм  гншг  види  дгяльностг, не  
забороненг  чинним  законодавством ; 

- мае  право  y встановленому  законодавством  порядку  захищати  законнг  права  та  гнтереси  
своiх  членгв, в  тому  числг  й  у  судовому  порядку. 

З. ПОРЯДОК  НАБУТТЯ  I ПРИПИНЕIIIIЯЧЛЕНСТВА  Y «ОБ'ЕДНАННI». 
3.1 .Членство  в  «Об'еднаннг» е  добровгльним, грунтуеться  на  засадах  визнання  цього  Статуту. 
3.2. Членами  «Об'еднання» можуть  бути  садгвничг  товариства, якг  розташованг  на  територг 'i 

«Об'еднання» та  визнають  Статут  «Об'еднання» i сприяють  в  його  дгяльностг . 
3.3. Прийом  у  члени  «Об'еднання» здгйснюе  Рада  «Об'еднання» на  пгдставг  письмовог  заяви  

голови  садового  товариства  та  протоколу  загaльних  зборгв  членгв  товариства, з  подaльшим  
затвердженням  на  Конференцгг. 

3.4. Член  «Об'еднання» може  бути  виключений  гз  «Об'еднання» за  умови: 
3.4.1. добровгльного  виходу  гз  «Об'еднання» на  пгдставг  поданог  заяви  та  протоколу  загальних  

зборгв  CT;  
3.4.2. за  несвоечасну  сплату  членами  CT.  членських  внескгв  та  гнших  платежгв, встановлених  

Конференцгею  «Об'еднання» бгльш  половини  членгв  CT;  
3.4.3. невиконання  Вимог  Статуту  Об'еднання  та  Ргшень  Конференцг i. 
3.5. Виключення  з  членгв  «Об'еднання» здгйснюеться  Радою  «Об'еднання» з  наступним  

затвердженням  Конференцгею . 
3.6. При  добровгльному  виходг  або  виключеннг  садового  товариства  з  членгв  «Об'еднання» 

встyпнг, членськг  , цгльовг  внески  та  майно  загaльного  користyвання  (трансформатори , свердловини  
тощо), яке  придбано  CO  «Трудовик» пгд  час  знаходження  CT  y складг  «Об'еднання», не  повертаються . 
На  протязг  10 днгв  вкaзане  садове  товариство  вгд'еднаеться  вгд  мереж  електро- та  водопостачання  CO  
«Трудовик». 

3.7. Суперечки, конфлгкти  y справах, що  виникають  мгж  членами  «Об'еднання», мгж  CT  та  
«Об'еднанням» виргшуються  Радою  «Об'еднання». Y paзi незгоди  з  ргшенням  Ради  «Об'еднання» таке  
ргшення  може  бути  оскаржено  i розглядаеться  Конференцгею . Ргшення  Конференцгг  може  бути  
оскаржено  в  судовому  порядку. 

4. ПPАВА  ЧЛЕНIВ  «ОБЕДНАННЯ» : 
4.1. Брати  участь  (через  свогх  повноважних  представникгв  ): 
- в  управлгннг  справами  «Об'еднання», обговореннг  i прийнятгг  ргшень  з  ycix питань  його  

дгяльностг, обирати  i бути  обраним  до  органгв  управлгння  «Об'еднання», бути  присутнгм  на  засгданнг  
Ради  «Об'еднання» за  попередньою  заявою; 

- в  роботг  Конференцгг, вносити  питання  до  порядку  денного  Конференцгг, висловлювати  
пропозицгг  з  будь-якого  питання  що  включено  до  порядку  денного, брати  участь  у  голосуваннг  на  
Конференцгг. 

4.2. Користуватися  майном, будгвлями, спорудами, електpомережею, дорогами, водопроводом  
та  гншими  об'ектами, що  належать  «Об'еднанню», або  розташованг  на  його  територгг. 

4.3. Одержувати  вiд  Ради  або  посадових  ociб  «Об'еднання» гнформацгю  з  будь-якого  питання  
дгяльностг  «Об'еднання» , вносити  пропозицгг  для  покращення  дгяльностг  «Об'еднання». 

4.4. Вимагати  в  установленому  порядку  переобрання  членiв  Ради  «Об'еднання», голови  Ради  
«Об'еднання» , скликання  позачерговог  Конференцгг  «Об'еднання». 

4.5. Подавати  скарги  на  незаконнг  дгг  членгв  Ради  та  Ревгзгйног  комгсгг  «Об'еднання» , якг  
розглядаються  Конференцгею . 

5. ОБОВ'ЯЗКИ  ЧЛЕНIВ  "ОБ'СДНАННЯ" 
5.1. Дотpимуватись  вимог  законодавства  Украгни, Земельного  кодексу  Украгни, ргшень  мгсцевих  

органгв  влади, Конференцгг  «Об'еднання», Ради  «Об'еднання», a також  вимог  Статуту  «Об'еднання». 
5.2. Дотримуватись  правил  i норм  поведгнки  в  «Об'еднаннг», не  допускати  вчинення  дгй, що  

порушують  нормaльнг  умови  працг  i вгдпочинку  на  сусгднгх  дглянках  CT.  
5.3. Самостiйно, або  за  участю  y спiльних  заходах  «Об'еднання», забезпечувати  екологiчну  та  

сангтарну  чистоту  територгг, a також  прилеглих  до  нег  зеленог  зони  та  рукава  p. Десни. 
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5.4. Приймати  участь  в  забезпеченг  своечасноi сплати  членських  внескгв, цгльових  та  гнших  
платежгв  садоводами  — членами  CT.  Рацгонально  та  ефективно  використовувати  та  утримувати  земельну  
дглянку  та  будгвлг  на  нгй, шляхи, водоймища, що  до  не? прилягають , y належному  станг. Дотримуватись  
протипожежних  правил. 

5.5. Брати  участь  в  органгзацг Y та  здгйсненнг  громадських  робгт  по  ремонту  шляхгв, огорожг  
тощо. 

5.6. Забезпечувати  дотримання  мгстобудгвних, екологгчних  i, сангтарно-ггггенгчних, 
протипожежнг  й  iншi вимоги  (норми, правила, нормативи) при  будгвництвг  i перебудовг  житлово 'i 
будгвлг, господарських  будгвель  та  споруджень  на  дглянцг, вгдповгдно  до  затвердженого  планування . 

5.7. Член  «Об'еднання» забезпечуе  «Об'еднання» гнформацгею  щодо  членгв  CT  та  гнформацгю  
про  можливгсть  зв'язку  з  ними  (по  телефону, за  допомогою e-mail  i т/п.) для  передачг  йому  
офгцгйног  гнформацг Y, а  також  при  змгнг  персональних  даних  (пргзвище, гм'я, по  батьковг ), адреси  
реестрацгт;, №№  телефонгв ,  e-mail  письмово  повгдомити  про  це  в  «Об'еднання» протягом  10 днгв  з  
моменту, здгйснення  цих  эм  in.  

5.8. Свогми  дгями  не  завдавати  шкоди  колективному  господарству  та  майну  «Об'еднання». 
5.9. Вгдшкодовувати  y встановленому  порядку  збитки, завданг  «Об'еднанню». 
5.10. Для  виргшення  поточних  питань  та/або  необхгдностг  обрання  чи  переобрання  кергвництва  

CT,  своечасно  проводити  загальнг  збори  CT.  
5.11. Своечасно  забезпечувати  садгвникгв  гнформацгею  про  ргшення  кергвних  органгв  

«Об'еднання» та  гнформацгею  про  стан  сплати  ними  всгх  видгв  платежгв  та  внескгв. 
5.12. Не  допускати  з  боку  садгвникгв  CT  самовгльного  захоплення  прилеглих  територгй, вулиць  

та  гнших  громадських  земель  та  будгвництва  на  них  споруд  або  огорож, насадження  дерев, кущгв. 
5.13. Вести  роз'яснювальну  роботу  по  своечасному  сплачуванню  членами  CT  членських, 

цгльових  внескгв, коштгв  за  використання  електроенерггТ, водокористyвання, гншик  цгльових  
надходжень. 

б. ЗАХОДИ  ВПЛИВУ  ДО  ЧЛЕНА  САДОВОГО  ТОВАРИСТВА, ЩО  ВХОДИТЬ  B 
«ОБ'ЕДНАННЯ», ЯКИЙ  ПОРУШУЕ  СТАТУТ, НОРМИ  ПОВЕДIНКИ, ПРАВИЛА  
ДОБРОСУС'ДСТВА. 

6.1. До  члена  CT,  яке  е  членом  «Об'еднання», який  порушуе  правила  i норми  поведгнки, не  
виконуе  ргшень  органгв  його  управлгння  «Об'еднання», можуть  бути  застосованг  такг  заходи  впливу: 

6.1.1. стягнення  компенсацгi за  використання  води  питног  якостг  на  полив  садгвничоi дглянки, 
порушення  правил  поводження  з  вгдходами  та  гншг  порушення; 

6.1.2. тимчасове  вгдключення  садовоi дглянки  вгд  електромережг; 
6.1.3. зобов'язання  вгдшкодувати  завданг  збитки. 
6.2. 3астосування  заходгв  впливу  до  членгв  CT,  якг  е  членами  «Об'еднання» здгйснюеться  за  

ргшенням  Ради. 

7. ВСТУПНI, ЧЛЕНСЬКI ТА  ЦIЛЬОВI ВНЕСКИ  
7.1. Всryпнг  внески  - це  грошовг  внески  новим  власником  садовог  дглянки, пгсля  ff придбання  

направляються  в  установлених  частинах  на  потреби  та  розвиток  гнфрастpуктyри  «Об'еднання» (дороги, 
мережг, майно  загального  використання ). 

7.2. Членськг  внески  призначенг  для  компенсацгг  витрат  «Об'еднання» на  оплату  працг  
працгвникгв, що  уклали  трудовг, цивгльно-правовг  договори  з  «Об'еднання», a також  на  господарськг  
закупгвлг  для  ремонту  i технгчного  обслуговування  об'ектгв  загального  користyвання  i гнших  поточних  
витрат  «Об'еднання». 

7.3. Цiльовi внески  - грошовг  кошти, внесенi на  придбання, створення  та  вiдновлення  об'ектгв  
загального  користyвання. 

7.4. Сплата  встyпних, цгльових  та  членських  внескгв, е  обов'язковою  умовою  членства  в  
«Об'еднаннг». 

7.5. Встyпнг, членськг  i цгльовг  внески  сплачуються  в  грошових  одиницях  УкраТни  - гривнях. 
7.6. Розмгр  внескгв, тарифи  на  послуги  для  членгв  «Об'еднання» визначаеться  Конференцгею  

«Об'еднання» . 
7.7. B paзi переоформлення  y порядку  спадкування , дарування  чи  y гнший  cпociб  садовоi дглянки  

на  прямих  нащадкгв  або  близьких  родичгв  (дгтей, онукгв, батькгв, членгв  подружжя, братгв, сестер) — 
встyпний  внесок  не  сплачуеться . 

8. ПЛАТЕЖ' ЗА  ЕЛЕКТРОЕНЕРГ IЮ  ТА  ПОСТАЧАНHЯ  НА  ДIЛЯНКУ  ПИТНОI ВОДИ  
8.1. До  передачг  на  баланс  енергопостачальнгй  компангТ  електромереж  i устаткування  

«Об'еднання» та  вгдповгдно  до  ргшення  ИКРЕ  Украгни  (лист  вiд  10.04.2003 №  05-39-11/1195) мае  право  
визначати  тарифи  на  оплату  електроенерггг  для  масиву  «Об'еднання». B основу  розрахунку  тарифу  за  
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використану  електроенерггю  на  масивг  закладаються  кошти  за  використану  електроенерггю  по  
показникак  приладу  загального  облгку  на  ТП  в  c. Лгтки  та  тарифу  на  електроенерггю  визначеною  
Державою  для  садгвничих  товариств . Тарифи, визначенг  Державою  для  сaдгвничих  товариств, 
збгльшуються  за  рахунок: втрат  у  мережах  масиву  та  трансформаторах, використання  електроенерггТ  
для  нгчного  освгтлення, споживання  електроенерггi не  облгкованоТ  лгчильниками  окремих  садоводгв. 

8.2. Подача  електроенерггi у  садовг  будинки  здгйснюеться  при  облгку  електроенерггi електронним  
лгчильником  марки  НIК,розташованому  на  електричнгй  onopi або  видимому  з  дороги  фасаду  будинку. 
При  порушеннях  облгку  може  здгйснюватися  тимчасове  вгдключення  садовоi дглянки  вiд  електромережг . 

8.3. Плата  за  використану  електроенерггю  проводиться  щомгсячно  та  включае  в  тариф: 
- за  фактичне  споживання  електроенерггi вгдповгдно  до  показань  приладу  облгку; 
- за  втрати  електроенерггг  в  трансформаторах  i в  лгнгях  10кВ  (зггдно  середнього  значення  

втрат  за  попереднгй  ргк); 
- за  втрати  в  лгнгях  ВЛ  - 0,4 кВ  - вiд  загальног  витрати  по  розрахунковому  гндивгдуальному  

л  iчильнику; 
за  втрати  в  гндивгдуaльних  електричних  лгчильниках; 
за  електроенерггю, використану  для  вуличного  освгтлення; 
за  електроенерггю, використану  для  подачг  питног  води; 
за  електроенерггю , не  облгковану  лгиильниками  окремих  сaдоводгв. 

Грошовг  кошти  за  використану  електроенерггю  по  покaзниках  приладу  загального  облгку  на  ТП  
в  c. Лгтки  ргвномгрно  розподгляються  мгж  споживачами  електроенерггг  масиву  та  роботи  свердловин, та  
електроенерггя  не  облгкована  лгчильниками  окремих  садоводгв . 

8.4. Розмгри  тарифгв  по  обов'язкових  платежах  е  единими  для  всгх  садоводгв  членгв  
«Об' сднання», затверджуються  щоргчно  на  Конференцгi. 

8.5. За  водопостачання  на  дглянку  питног  води  садгвник  вносить  щоргчну  плату  в  розмгрг, 
встановленому  Радою  та  затвердженому  Конференцгею . Використання  води  питноi якостг  на  полив  
садгвничо  дглянки  заборонено . На  порушникгв  цих  вимог  може  бути  накладено  штраф, або  вгд'еднано  
вiд  мережг  подачг  води. Розмгр  штрафу  та  порядок  вгд'еднання  вiд  мережг  затверджуеться  на  
Конференцгi 

9. ПОРЯДОК  СПЛАТИ  ПЛАТЕЖIВ  B "ОБ'ЕДНАННЯ". 
9.1. Члени  CT  «Об'еднання» зобов 'язанi своечасно  сплачувати  членськi i iншi внески, 

передбаченг  законодавством  Украiни  та  Статутом  «Об'еднання». 
9.2. Членськг  внески, цгльовг  та  гншг  платежг, розрахунки  за  електроенерггю  та  водопостачання , 

вносяться  членом  CT  «Об'еднання» через  касу  «Об'еднання», або  на  розрахунковий  рахунок  
«Об'еднання» через  банк. Датою  оплати  вважаеться  дата  зарахування  грошових  коштгв. 

9.3. У  paзi систематичноi несплати  членами  CT  внескгв  i гнших  обов'язкових  платежгв  на  
розрахунковий  рахунок  «Об'еднання», Рада  «Об'еднання» i  CT  зобов'язанг  вчинити  yci можливг  законнг  
заходи  для  погашення  заборгованостг  . 

10. ГРОШОВI КОШТИ  «ОБ'ЕДНАННЯ». 
10.1. Грошовг  кошти  «Об'еднання» формуються  за  рахунок  членських  внескгв, плати  за  

користyвання  об'ектами  гнфраструктyри, цгльових  внескгв  на  придбання  (створення ) об'ектгв  
гнфраструктури  i майна  загального  користування  «Об'еднання», благодгйних  внескгв. 

10.2. Грошовг  кошти  «Об'еднання» спрямовуються  на  yтримування  майна  загального  
користyвання  «Об'еднання» (дaлг  - [нфраструктура ). Майно  загального  користyвання, придбане  або  
створене  за  рахунок  коштгв  членгв  «Об'еднання» е  колективною  власнгстю  такого  «Об'еднання» як  
юридичног  особи. 

10.3. Грошовг  кошти  витрачаються  вгдповгдно  до  затвердженого  Конференцгею  кошторису  на  
настyпнг  потреби: 

- заходи  по  забезпеченню  колективноi безпеки, в  т.ч. пожежноi; 
- утримання  вулиць  i прЫздгв  у  межах  «Об'еднання»; 
- yтримання  лгнгй  електромереж; 
- утримання  земельних  дглянок  загального  корисryвання  з  елементами  озеленення  i благоустрою; 
- обстеження  стану  об'ектгв  загального  майна  i майна  «Об'еднання» як  юридичноi особи; 
- прибирання, вивгз  смгтгя; 
- податок  на  землг  загального  користyвання; 
- оплату  працг  oci6, що  залучаються  за  трудовими  i цивгльно-правовими  договорами; 
- забезпечення  дгяльностг  Ради, Ревгзгйнгй  кoмicii: поштовг  витрати  i nocnyru зв'язку, витрати  на  

канцтовари  i витратнг  матергали  для  орrтехнгки, придбання  орггехнгки, 
- консультацгйнг  послуги; 
- захист  законник  прав  «Об'еднання». 
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10.4. Рада  мае  право  схвалити  перевищення  витpат  по  окремих  витратних  статгях  прибутково- 

видаткового  кошторису  вгд  заплановано? суми, aле  так, щоб  не  перевищувати  сумарних  витрат  
прийнятиx Конференцгею. 

11. KEPIBHI ОРГАHИ  «ОБ'ЕДНАННЯ» 
11.1. Управлгння  «Об'еднанням» здгйснюеться  на  основг  самоуправлгння, широко? демократг?, 

гласностг, активно? yчастг  представникгв  CT  y виргшеннг  всгх  питань  дгяльностг  «Об'еднання». 
11.2. Кергвними  органами  «Об'еднання» е: 
- Конференцiя  повноважних  представникгв  членгв  «Об'еднання» ; 
- Рада  «Об'еднання»; 
- Голова  Ради  «Об'еднання». 
11.3. Вищим  органом  управлгння  «Об'еднання» е  Конференцгя  повноважних  представникгв  

членгв  «Об'еднання» (надалг  - Конференцгя ). 
11.4. Конференцгя  повновaжних  представникгв  членгв  «Об'еднання»: 
- затверджуе  Статут  «Об'еднання», Положення  про  Раду  «Об'еднання», та  гншг  нормативнг  

документи  локального  характеру, вносить  до  них  змгни  та  доповнення, затверджуе  нову  редакцгю  
вищезазначених  документгв; 

- обирае  термгном  на  3 (три) роки: Голову  Ради  «Об'еднання», Раду  «Об'еднанмя» y кглькостг  13 
(тpинaдцяти) членгв  та  обирае  Ревгзгйнy комгсгю  y кглькостг  3 (тpьох) членгв; . 

- затверджуе  ргшення  Ради  про  прийнятгя  в  члени  «Об'еднання» або  виключення  з  нього; 
- затверджуе  правила  i норми  поведгнки  на  територг? «Об'еднання»; 
- встановлюе  розмгри  щоргчних  членських, вступник  та  цiльових  внескгв, тарифи  на  

електроенерггю  та  водопостачання  i строки  ?х  внесения, якщо  гнше  не  передбачено  цим  Статутом; 
- затверджуе  проекти  забудови  «Об'еднання»; 
- затверджуе  щоргчно  кошторис  «Об'еднання»; 
- здгйснюе  розлорядження  майном  «Об'еднання» вгдповгдно  до  закону  та  цього  Статуту; 
- заслуховуе  звгти  голови  Ради  «Об'еднання» та  Ревгзгйно? комгсг? «Об'еднання», затверджуе  

ргчнг  звгти  i акти  ревгзгй; 
- розглядае  скарги  членгв  «Об'еднання» на  ргшення  Ради  та  Ревгзгйноi комгсг?; 
- достpоково  вгдкликае  членгв  Ради  i Ревгзгйно? комгсг?; 
- виргшуе  питания  припинення  дгяльностг  «Об'еднання», об'еднання  його  з  iншимм  

органгзацгями  та  виходу  з  них; 
- здгйснюе  контроль  за  дгяльнгстю  Ради  «Об'еднання», в  тому  числг  i Голови  Ради. 

12. ПОРЯДОК  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦП. 
12.1. Конференцгя  «Об'еднання» е  щоргчною  звгтною, яка  скликаеться  один  раз  на  ргк, звгтно- 

виборною, яка  скликаеться  один  раз  на  3 (три) роки  та  позачерговою . 
12.2. Щоргчна  звгтна  та  звгтно-виборна  Конференцгя  скликаeться  Радою  «Об'еднання» . Про  

скликання  щоргчно? звгтно? та  звгтно-виборно? Конференцг? Рада  «Об'еднання» повгдомляе  членгв  
«Об'еднання» не  пгзнгше  нгж  за  45 днгв  до  дня  скликання  Конференцг? шляхом  розмгщення  
повгдомлення  на  дошцг  об'яв, i/або  поштового  повгдомлення  на  адресу  члена  «Об'еднання». При  
проведенг  звгтно-виборно? Конференцг? прeтенденти  на  обрання  Голови  Ради  об'еднання  не  пiзнгше  30 
днгв  до  початку  Конференцг? направляють  на  адресу  Ради  CO  «Трудовик» автобгографгю  з  зaзначенням  
освгти, мгсць  роботи  та  Програми  дгяльностг  на  посадг  Голови  Ради.  

Претендент  на  посаду  Голови  Ради  повинен  бути  з  числа  голгв  CT,  мати  вищу  освгтy, досвгд  
роботи  на  кергвний  посадг  не  менше  2-х  рокгв  i не  повинен  мати  судимгсть. 

12.3. Позачергова  Конференцгя  скликаеться  на  вимогy Ради  «Об'еднання» y випадку  
дострокового  склaдення  повновaжень  головою  Ради  «Об'еднання» (заява  про  звгльнення  за  власним  
бaжанням, y зв'язку  з  хворобою) або  його  смертю, за  ргшенням  Ревгзгйно? комгсг?, якщо  зловживання  
посaдових  ociб  пгдтверджено  незалежним  аудитом, або  на  вимогy не  менше  50% членгв  «Об'еднання», 
якi представляють  гнтереси  не  менше  50% членгв  CT  якщо  ргшення  про  це  прийнято  загальними  
зборами  кожного  CT.  

Iнгцгатор  скликання  позачергово? Конференцг? повгдомляе  Раду  «Об'еднання» про  необхгднгсть  
проведення  позачергово? Конференцг? шляхом  подання  письмового  звернення  та  документгв  вгдповгдно  
оформлених, якi обгрунтовують  необхгднгсть  проведения  позачергово? Конференцг?. Рада  «Об'еднання» 
призначае  дату  проведения  позачергово? Конференцг? протягом  термгнy необхгдному  для  перевгрки  
достовгрностг  докyментгв, якi поданг  гнгцгатором, але  не  пгзнгше, чим  60 днгв  з  моменту  отpимання  
письмово? вимоги  гнгцгатора  проведення  позачергово? Конференцг? i повiдомляе  членгв  «Об'еднання» 
про  скликання  позачергово? Конференцг? не  пiзнiше  нiж  за  30 днiв  до  дня  скликання  позачергово? 
Конференцг? в  порядку  та  y спосiб  визначений  п.12.2. цього  Статуту. 
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12.4. Щоргчна  звгтна, звгтно-виборна, позачергова  Конференцгя  е  правомочною  якщо  на  
Конференцгi присyтнг  бгльше  50% членгв  «Об'еднання», якi представляють  гнтереси  не  менше  50% 
членгв  СТ. 

12.5. 3 метою  дотримання  принципу  ргвного  права  голосу  кожного  члена  «Об'еднання» 
представником  на  конференцгг  вгд  CT  е  голова  правлгння  СТ. При  вгдсутностг  Голови  CT  з  повюкних  
причин  Мандат  видаеться  його  заступнику, повноваження  якого  повиннг  бути  пгдтвердженг  нотаргaльно  
посвгдченою  довгренгстю, виданою  Головою  СТ. 

12.6. Ргшення  на  Конференцгг  приймаються  шляхом  голосування  вгдповгдaльних  представникгв  
членгв  «Об'еднання» за  кожне  питания  порядку  денного  шляхом  вгдкpитого  або  таемного  
голосування. Y необхгдних  випадках  голосування  може  проводитись  методом  заочного  письмового  
опитyвання. Порядок  голосування  виргшуеться  Радою. 

Ргшення  КонференцгТ  вважаються  прийнятими, якщо  за  них  проголосувaли  бгльш  як  50% 
присyтнгх  представникгв  членгв  «Об'еднання», якi мають  мандат  ,що  представляють  бгльш  як  50% 
членгв  СТ. Пгдрахунок  голосгв  представникгв  членгв  "Об'еднання ", якi мають  мандат  та  голосгв  членгв  
CT  на  КонференцгТ  здгйснюеться  лгчильною  комгсгею, яка  результати  голосування  оформляе  
протоколом. 

12.7. Щоргчну  звгтну, звгтно-виборну, позачергову  Конференцй  вгдкривае  голова  Ради. Голова  
КонференцгУ  та  секретар  Конференцгг  обираеться  вгдкритим  голосуванням  гз  числа  Голгв  CT  або  його  
застyпникгв. Пгсля  обрання  голови  Конференцгi останнгй  продовжуе  роботу  Конференцгн. 

На  Конференцгг  обираються  робочг  органи  : Голова  та  секретар  Конференцгг  (президгя ), лгчильна  
комгсгя . 

12.8. Голова  CT  або  його  заступник  мають  право: 
- брати  участь  y Конференцгг; 
- голосувати  на  КонференцгY; 
- подавати  пропозицгi, висловлювати  думки, заувaження  щодо  порядку  денного, проектгв  ргшень, 

будь-яких  питань  що  обговорюються  на  Конференцг 'i; 
- оскаржувати  ргшення  прийнятг  на  КонференцгТ  y порядку  встановленому  законодавством  

Украiни. 
12.9. Голова  CT  або  його  заступник  зобов'язанг: 
- зарееструватися  на  участь  y Конференцгт; 
- дотримуватися  порядку  проведения  Конференцг?; 
- не  порушувати  загaльних  принципгв  морaлг  та  взаемоповаги, ввгчливостг . 
12.10. 13 paзi порушення  порядку  скликання  та  проведення  Конференцг i, який  визначений  

пунктами  12.2, 12.3, 12.7, ця  Конференцгя  вважаеться  такою, що  не  вгдбулась, a ргшення, прийнятг  на  нгй  
- недгйсними . 

13.РАДА«ОБ' ЕДНАННЯ». 
13.1. 13 пергод  мгж  конференцгями  вищим  виконавчим  органом  в  «Об'еднаннг» е  Рада, яка  

пгдзвгтна  Конференцггг. 
13.2. До  складу  Ради  входять  13 (тринадцять ) членгв, що  обираються  на  Конференцг 'i, якi 

виконують  сны  обов'язки  на  громадських  засадах, за  виключенням  Голови  Ради  CO  «Трудовик». Члени  
Ради  обирають  зг  свого  складу  заступника  голови  Ради  та  секретаря  Ради. Не  може  одночасно  бути  
членом  Ради  та  найманим  працгвником  одна  i тaж  особа. 

13.3. До  компетенцггг  Ради  належать: 
a) органгзацгя  виконання  ргшень  Конференцг i; 
б) реaлгзацгя  проектгв  забудови  територгi «Об'еднання» i yтримання  господарських  об'ектгв  

«Об'еднання» в  нaлежному  працездатному  станг; 
в) розроблення  кошторису  «Об'еднання», прибутково-видаткових  кошторисгв, якi 

затверджуються  на  Конференцг i, затвердження  штатного  розпису  та  посадових  окладгв  працгвникгв  
«Об'еднання», посадових  гнструкцгй, положень  про  матергальну  вгдповгдaльнгсть, пропозицгй  щодо  
розмгру  встyпних  та  членських  внескгв; 

г) розрахунок  тарифу  на  електроенерггю  та  штрафних  санкцгй  за  порушення  y використаннг  
електроенергг i, води  та  поводження  з  вгдходами; 

д) вжитгя  заходгв  впливу  на  неплатникгв  за  спожитy електpоенерггю, водопостачання , за  
несплатy членських  внескгв, невиконання  ргшень  Конференцгг'; 

ж) здгйснення  контролю  за  виконанням  садгвниками  i  CT  ргшень  КонференцгУ  i Ради, правил  та  
норм  поведгнки, своечасностг  виконаних  робгт  та  внесення  встановлених  платежгв. 

13.4. Рада  «Об'еднання» виргшуе  також  гншг  питания, якi подаються  на  ii  розгляд  членами  Ради, 
Ревгзгйноi комгсгi, членами  «Об'еднання» або  садгвниками, якщо  цг  питання  вгдносяться  до  
компетенцг►. 
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13.5. Плановг  засгдання  Ради  вгдбуваються  за  необхгднгстю  але  не  ргдше  1 (одного) разу  на  
квартал . Про  питания, якi плануеться  розглянути, повгдомляеться  членам  Ради  за  тиждень. Ргшення  Ради  
правомочнг, якщо  на  засгданнг  Ради  беруть  участь  не  менше  50% членгв  Ради. 

13.6. Ргшення  Ради  ввaжаеться  прийнятим, якщо  за  нього  проголосувало  не  менше  75% вiд  
присутнгх  на  it  засгданнг  членгв  Ради. 

13.7. Рада  «Об'еднання» несе  вгдповгдальнгсть  за  правильнгсть  прийнятих  ргшень  i втглення  х  в  
житгя . Не  менше  одного  разу  на  ргк  Рада  звгтуе  перед  Конференцгею  про  свою  роботу. 

13.8. Рада  «Об'еднання», при  необхгдностг , призначае  гнвентаризацгйну  комгсгю  «Об'еднання» в  
складг  трьох  ociб  i контролюе  if  роботу, приймае  звгт  комгсгУ, затверджуе  складенг  актм  i вгдомостг , a 
також  затверджуе  нарахування  амортизацгТ  на  вартгсть  основних  засобгв  <Юб'еднання». 

14. ГОЛОВА  РАДИ«ОБ'ЕДНАННЯ». 
14.1. Голова  Ради  «Об'еднання» керуе  поточними  справами  «Об'еднання». 
14.2. Голова  Ради  обираеться  на  Конференцгг  строком  на  три  роки. 
Голова  Ради  в  свогй  дгяльностг  керуеться  Конституцгею  Украгни, ргшеннями  державних  

виконавчих  органгв  та  гншим  чинним  законодавством , ргшеннями  КонференцгТ, Ради  та  Статутом  
«Об'еднання». 

14.3. Голова  Ради  «Об'еднання» керуе  роботою  Ради  по  виргшенню  в  повному  обсязг  питань  
згiдно  дгючого  Статуту, головуе  на  if  засгданнг  та  керуе  роботою  персоналу  найманих  працгвникгв, що  
перебувають  в  трудових  вгдносинах  з  «Об'еднанням». 

14.4. Голова  Ради  мае  право: 
a) розпорядчого  пгдпису  та  без  довгреностг, вчиняти  дii (правочини ) вiд  гменг  «Об'еднання», 

зокрема: укладатм  угоди, договори, контракти  (y тому  числг  купгвлг -продажу, оренди, про  надання  
послуг, виконання  робгт, та  вчиняти  гншг  правочини) якщо  кошторисом  передбачено  фгнансування  
витpат  щодо  ix  виконання; видавати  гншим  особам  довгреностг  на  вчинення  дгй  вiд  гменг  «Об'еднання»; 
чинити  гншг  юридичнг  дii вiд  гменг  «Об'еднання» в  частинг, що  не  суперечить  положенням  цього  
Статуту  та  чинному  законодавству  Украiни; 

б) здгйснювати  заходи  по  вдосконаленню  роботи  найманих  працгвникгв, в  межах  затвердженого  
кошторису; 

в) доводити  до  вгдома  завдання  та  ргшення  Ради  з  питань, якi стосуються  житгедгяльностг  членгв  
«Об'еднання»; 

г) здгйснювати  пiдбip кандидатур  на  штатнг  посади; 
д) в  установленому  порядку  призначати  та  звгльняти  працгвникгв, притягати  винних  ociб  до  

дисциплгнарноi та  матергaльноi вгдповгдальностг ; 
e) розподгляти  обов'язки  мгж  найманими  працгвниками ; 
е) виконyвати  ряд  гнших  найбгльш  вaжливих  кергвних  функцгй, якi в  необхгдних  випадках  

нaдаються  Радою  або  Конференцгею  «Об'еднання» . 
14.5. Розпорядження  та  доручення  Голови  Ради  «Об'еднання» (в  тому  числг  i уснг) пгдлягають  

oбов'язковому  виконанню  штатним  персоналом  «Об' еднання». 
14.6. Голова  Ради  несе  вгдповгдaльнгсть: 
a) за  неякгсне  або  несвоечасне  виконання  ргшень  КонференцгТ  та  Ради, бездгяльнгсть  або  

невикористання  наданих  йому  прав; 
б) за  додержання  трудовоУ  та  виконавчог  дисциплгни  найманими  працгвниками  «Об'еднання»; 
в) за  повнотy та  достовгрнгсть  надано? гнформацгт  та  форм  звгтностг , a також  за  гншг  найбгльш  

вaжливг  питання  , якi випливають  гз  вимог  Статуту  «Об'еднання». 
14.7. Голова  Ради  забезпечуе  виконання  та  контроль  за  нaлежним  збергганням  основних  та  

поточних  документгв , a також  документгв  сувороi звгтностг  «Об'еднання». 
14.8. При  збгльшеннг  ргвня  мгнгмальноi заробгтноТ  плати, або  гнших  змгн  y фгнансових  

вгдносинах  держави, Голова  Ради  «Об'еднання» самостгйно  вносить  змгни  до  штатного  розпису  
«Об'еднання» в  межах  кошторису. 

14.9. Y paзi дострокового  склaдення  повновaжень  голови  Ради, тривaлоi хвороби, смертг  голови  
Ради, повноваження  голови  Ради  здгйснюються, особою, обраною  Радою  «Об'еднання» з  членгв  Ради. 
Така  особа  здгйснюе  повноваження  голови  Ради  до  обрання  нового  голови  Ради  на  Конференцг i. 

Голова  Ради, y випадку  закгнчення  термину  його  обрання, виконуе  обов'язки  голови  Ради  до  
його  переобрання  на  Конференцгт. 

15. ТРУДОВI ВЩНОСИНИ. 
15.1. Трудовг  вгдносини  працгвникгв  «Об'еднання» виникають  на  пгдставг  трудового  договору  

(контракту, цивильно-правовоi угоди) i регулюються  законодавчими  актами  Украiни  про  працю. 
15.2. «Об'еднання» самостгйно  визначае  порядок  прийнятия  працгвникгв, форми  та  системи  

оплати  працг, розпорядок  робочого  дня, змгннгсть  роботи  та  порядок  надання  вихгдних  днгв  та  вгдпусток, 
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'4. 

'х  тривалгсть. Цей  порядок  затверджуеться  на  Конференцг '. Укладання  трудових  договоргв, контрактгв  з  
найманими  працгвниками  «Об'еднання» вгдбуваеться  пгсля  проходження  ними, як  правило, 
випробувaльного  термгну. 

~ 15.3. Найманг  працгвники  пгдпорядковуються  безпосередньо  Головг  Ради  «Об'еднання». 
15.4. Найманг  працгвники  приймаються  та  звгльняються  з  посади  на  пгдставг  КЗпП  Укра'ни. 

16. PEBI3IЙHA KOMICIЯ  
16.1. Ревгзгйна  комгсгя  на  своему  засгданнг  обирае  Голову, заступника  Голови  i секретаря  комгсг 'i. 
16.2. Ревгзгйна  комгсгя  в  сво'й  дгяльностг  керуеться  цим  Статутом  i положенням  про  Ревгзгйну  

комгсгю  та  пгдзвгтна  Конференцг' повноважних  представникгв . 
16.3. Ревгзгйна  ком  iсiя  здгйснюе  перевгрки  господарсько -фгнансово' дгяльностг  Лравлгння  

«Об'еднання» та  його  пгдроздглгв, в  необхгдних  випадкax при  наявностг  актуaльних  питань  обгрунтовано  
вимагае  вiд  Ради  скликання  позачергово' Конференцг '. 

16.4. Ревгзгйна  комгсгя  своечасно  доводить  до  вгдома  Ради  результати  проведених  перевгрок  та  
ревгзгй  y формг  актгв, доповгдних  та  повгдомлень, якi пгдлягають  обов'язковгй  реестрацг ' y секретаря  
Ради. 

~ 

16.5. Ревгзгйна  комгсгя  мае  право: 
a) одержувати  вiд  Голови  Ради, та  пгдпорядкованих  йому  працгвникгв, окремих  посадових  ociб  

нaлежнг  матергали, бухгалтерськг  та  гншг  документи  протягом  5 (п'яти  ) днгв  пгсля  отримання  ii  
письмового  запитy; 

б) отримувати  вiд  працгвникгв  «Об'еднання» та  членгв  Ради  пояснення  з  питань, що  належать  до  
'х  компетенцг '; 

в) залучати  до  свое' роботи  фахгвцгв  — експертгв, якi не  займають  штатних  посад  в  «Об'еднаннг»; 
г) порушувати  питания  про  вгдповгдальнгсть  найманих  працгвникгв  «Об'еднання» в  paзi 

зловживань  або  порушення  ними  Статуту, морально-етичних  правил  поведгнки  та  посадових  
гнструкцгй . 

16.6. Ревгзгйна  комгсгя  готуе  висновки  за  результатами  перевгрок  ргчного  звгту  та  балансу  i подае  
'х  Радг  «Об'еднання». Без  висновкгв  Koмici' Рада  не  може  затверджувати  ргчний  кошторис  та  баланс. 

16.7. 3асгдання  Ревгзгйно' комгсг' вгдбуваються  за  необхгдностг, але  не  менше  одного  разу  на  
квартал. 

16.8. Розбгжностг  мгж  Ревгзгйною  комгсгею  i Рaдою  «Об'еднання», як  i скарги  на  'х  дг', 
виргшуються  Конференцгею  повноважних  представникгв . 

17. ОБЛIК  I ЗBITНICTЬ  
17.1. «Об'еднання» здгйснюе  оперативний  та  бухгалтерський  облгк  пгдсумкгв  свое' дгяльностг , a 

також  веде  статистичну  звгтнгсть, y том  числг  звгт  про  використання  поверхневих  та  пгдземних  вод, i 
подае  П  y встановленому  порядку  i обсязг  органам  державно' статистики . 

17.2. Бухгалтерський  оперативний  та  статистичний  облгк  i звгтнгсть  в  Радг  «Об'еднання» 
ведуться  за  нормами, що  дгють  в  Укра'нг. 

17.3. Вгдповгдальнгсть  за  стан  облгку, своечасне  подання  бухгалтерсько' та  гншо' звгтностг  
покладаеться  на  бухгалтера  «Об'еднання» та  Голову  Ради, компетенцгя  яких  визначаеться  чинним  

~ законодавством  Укра'ни  та  цим  Статутом . 
17.4. Ргчний  звгт  по  дгяльностг  «Об'еднання» та  баланс  складаються  бухгалтером  y встановленг  

законодавством  Укра'ни  термгни  i з  висновками  Ревгзгйно' комгсг' подаються  на  затвердження  
Конференцг '. 

17.5. Рада  «Об'еднання» i посадовг  особи  y встановленому  законодавством  порядку  несуть  
вгдповгдальнгсть  за  достовгрнгсть  показникгв  ргчного  звгтy i балансу. 

18. ПОРЯДОК  ВНЕСЕНИЯ  ЗМIН  1 ДОПОВНЕНЬ  ДО  СТАТУТУ  «ОБ'СДНАННЯ» 
18.1. Змгни, уточнения  i доповнення  до  Статуту  затверджуються  тгльки  на  Конференцг '. 
18.2. Питания  про  змгни  i доповнення  Статуту  гнгцгюють  не  менше  50% членгв  «Об'еднання», a 

також  Радою  «Об'еднання». Ргшення  про  змгни  i доповнення  до  Статуту  вважаються  прийнятими, якщо  
за  них  проголосували  не  менш  як  половина  присyтнгх  на  Конференцг' повноважних  представникгв  
членгв  «Об'еднання», що  представляють  бгльш  як  50% членгв  CT.  

18.3. Про  змгни  в  статyтних  документах  «Об'еднання» Голова  Ради  повгдомляе  в  визначений  
законодавством  термгн  реестрацгйний  орган  для  внесення  необхгдних  змгн  до  Реестру. 

18.4. Ргшення  Конференцг' про  внесения  змгн  до  Статуту  «Об'еднання», a також  щодо  змгни  
Голови  Ради, якi подаються  державному  реестpатору, повиннг  бути  оформленг  y виглядг  Протоколу  
Конференцг ', який  посвгдчуеться  печаткою  «Об'еднання», до  якого  обов'язково  додаються  документи, 
що  пгдтверджують  повноваження  представникгв  вiд  CT  (для  Голгв  CT  або  Голгв  правлгння  CT  - 
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нaлежним  чином  засвгдчена  копгя  ргшення  загальних  зборгв  CT,  для  застyпникгв  Голгв  СT - ориггнaли  
нотаргально  посвгдченик  довгреностей, виданих  Головами  CT).  

' 19. ПРИПИНЕННЯ  ДIЯЛЬНОСТI «ОБ'ЕДНАННЯ» 
19.1. Припинення  дгяльностг  «Об'еднання» здгйснюеться  за  ргшенням  Конференцг i, за  яке  

проголосувaло  не  менш  нгж  '/4 голосгв  вгд  загaльноi кглькостг  повноважних  представникгв  або  за  
ргшенням  суду. 

19.2. Лрипинення  дгяльностг  «Об'еднання» проводиться  призначеною  Конференцгею  
лгквгдацгйною  комгсгею, a в  paзi лгквгдацгг  «Об'еднання» за  ргшенням  суду  — лгквгдацгйною  комгсгею, що  
призначаеться  ним. Суд  встановлюе  порядок  i термгн  лгквгдацii «Об'еднання» 

19.3. 3 дня  призначення  лгквгдацгйноi комгсгТ  до  не  переходять  повновaження  щодо  yправлгння  
справами  «Об'еднання». Лгквгдацгйна  комгсгя  несе  вгдповгдaльнгсть  за  збитки, заподгянг  «Об'еднанню» 
та  третгм  особам, внаслгдок  ii  дгяльностг . 

19.4. Про  початок  лгквгдацгi «Об'еднання» та  термгн  подання  заяв  про  претензгг  до  нього  
лгквгдацгйна  комгсгя  сповгщае  в  порядку  встановленому  законодавством . Термгн  для  подачг  заяв  — 
претензгй  не  може  бути  меншим  двох  мгсяцгв  з  моменту  оголошення  про  припинення  дгяльностг  
«Об'еднання». 

19.5. Лгквгдацгйна  комгсгя  оцгнюе  наявне  майно  «Об'еднання», виявляе  його  кредиторгв  та  
дебгторгв  i розраховуеться  з  ними  , вживае  заходгв  щодо  сплати  борггв  «Об'еднання» третгм  особам, 
складае  лгквгдацгйний  баланс  та  подае  його  Конференцгi або  органу  , що  призначив  лгквгдацгйну  
комгсгю. 

~► Y разг  припинення  юридичног  особи  (в  результатг  й  лгквгдацг i, злиття, подглу, приеднання  
або  перетворення ) активи  передаються  однгй  або  кгльком  непpибутковим  органiзацгям  
вiдповiдного  виду  або  зараховуються  до  доходу  бюджету. 

19.6. Лгквгдацгя  «Об'еднання» вважаеться  завершеною, a «Об'еднання» таким, що  припинило  
свою  дгяльнгсть, з  моменту  внесення  запису  про  це  до  державного  реестру. 

20. ПPИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ  
20.1. Якщо  одне  з  положень  цього  Статуту  e або  стае  недгйсним, то  це  не  е  причиною  для  

припинення  дг  решти  його  положены . 
20.2. Цей  Статут  вступае  в  дгю  з  моменту  його  державноТ  реестрацгi y вгдповгдностг  з  чинним  

законодавством  Украiни. 
20.3. 3мгни  та  доповнення  до  Статуту  вносяться  за  ргшенням  Конференцгi повноважних  

представникгв  CT  i набувають  юридичног; сили  з  моменту  iix державноY реестрацг? y вгдповгдностг  з  
чинним  законодавством  Украiни. 

20.4. Цей  Статут  склaдено  y двох  примгрниках  украгнською  мовою, кожен  з  примгрникгв  мае  
однакову  юридичну  c 

20.5. У  ~~ q 
законодавство  

Голова  Ради  

~v 
 ~дунТисргкдцгйний  код  

'23355.671.69  

iн  

\
иë e врегульовано  цим  Статутом, слгд  керуватися  чинним  в  Украiнг  
\~в  

► `\ ~~ ~ 
~ Jf,  К̀иричук  Н.М. т  
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Мгсто  Ки- 
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гв, Украгна  
двадцять  четверте  грудня  двг  тисячг  дев'ятнадцятого  року. 
Я, Евмгна  1.Л., приватний  нотаргус  Киiвського  мгського  нотаргaльного  округу, засвгдчую  

справжнгсть  пгдпису  Голови  Ради  САДIВНИЧОГО  ОБ'ЕДНАННЯ  «ТРУДОВИК» Киричук  Hiuu 
Миколаг•вни, який  зроблено  y моТй  присутностг . 

Особу  представннка  встановлено , його  дгездатнгсть  та  повноваження  перевгрено . 

Зареестровано ,в  реестрг  ~a .N'b  
Стягнуто  плати  y гривняк  у  cyMi зггдно  зг  ст. 31 Закону  Украi'ни  "Про  нотаргат". 

~.. 

Приватний  нотаргус  -; 

~ 
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