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1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Статут комунального пщприемства «Мюький футбольний клуб 

«Металург» (дал1 -  Пщприемство) е новою редакщею статуту комунального 
шдприемства «Центральний стадюн», заснованого на власносп територ1ально1 

громади м. Запор1жжя i створеного на пщстав1 р1шення Запор1зько1 MicbKoi' 
ради вщ 11.01.2002 № 16 «Про створення комунального шдприемства 
«Центральний стадюн», затвердженого на шдстав1 рпнення виконавчого 
комггету Запор1зько1 MicbKoi' ради № 107 вщ 28.03.2002 «Про затвердження 
Статуту комунального шдприемства «Центральний стадюн» та первинно 
зареестрованого у в щ д т  реестрацп та единому pe'ecTpi Запор1зько1 мюько! ради 
08.04.2002 за реестрацшним номером 0010615.

Вщповщно до р1шення Запор1зько1 мюько!' ради вщ 31.05.2017 № 35 «Про 
змшу найменування комунального шдприемства «Центральний стадюн» на 
комунальне пщприемство «Мюький футбольний клуб «Металург», комунальне 
пщприемство «Центральний стадюн» змшюе найменування на комунальне 
пщприемство «Мюький футбольний клуб «Металург».

Пюля державноТ реестрацп hoboi редакцп Статуту комунального 
п1дприемства «М1ський футбольний клуб «Металург», попередня редакщя 
Статуту втрачае чиншсть. *

1.2. Найменування Пщприемства:
- повне найменування украГнською мовою: комунальне пщприемство 

«Мюький футбольний клуб «Металург»;
- скорочене найменування украшською мовою: КП «МФК «Металург»;
- повне найменування росшською мовою: коммунальное предприятие 

«Городской футбольный клуб «Металлург»;
- скорочене найменування росшською мовою: КП «ГФК «Металлург».
1.3. Мюцезнаходження Пщприемства: 69006, м. Запор1жжя, 

вул. Валер1я Лобановського, 21.
1.4. Власником та Засновником Пщприемства е територ1альна громада 

мюта Запор1жжя в oco6i Запор1зько! мюькоТ ради (надал1 -  Власник, Засновник).
1.5. Органом управлшня майном Пщприемства е Департамент спорту, 

ciM’i та молод1 Запор1зько1 MicbKoi ради (надал! -  Орган управлшня майном).
1.6. У сво1Й д!яльност1 П1дприемство керуеться Конститущею Украши, 

Господарським, Цив1льиим, Бюджетним, Податковим та шшими кодексами 
Украши, Законами Украши, шшими чинними нормативно-правовими актами 
Украши, ршеннями ЗапорisbKoT MicbKoi’ ради, рЫеннями виконавчого ком1тету 
3anopi3bKoi мюькоТ ради, розпорядженнями Запор1зького м1ського голови та цим 
Статутом.

1.7. Все майно Пщприемства е власшстю територ1ально1 громади мюта 
Запор1жжя в oco 6 i Запор1зько1 MicbKoi' ради та закршлюеться за П1дприемством 
на прав1 господарського вщання.



1.8. Пщприемство мае самостшний баланс, розрахунковий, валютний та 
mini рахунки в башавських установах, а також рахунки в шших фшансових 
установах вщповщно до законодавства, круглу печатку з власним 
найменуванням, штампи, бланки, знак для товар1в та послуг, власну емблему, 
шшу атрибутику юридичноУ особи. Пщприемство е юридичною особою. Права i 
обов’язки юридичноУ особи Пщприемство набувае з дня йога державно!' 
реестрацп.

1.9. Участь Пщприемства в асощащях, корпоращях, концернах та шших 
об’еднаннях здшснюеться виключно за згодою Засновника.

1.10. Пщприемство несе вщповщальшсть за своши зобов’язаннями в 
межах надежного йому майна згщно з чинним законодавством Укра'ши. 
Пщприемство не несе вщповщальносп за зобов’язаннями Засновника, 
Засновник не несе вщповщальшсть за зобов’язаннями Пщприемства

1.11. Пщприемство мае право вщ свого iMem укладати угоди, договори, 
контракта, набувати майнов1 та особисп немайнов1 права, нести обов’язки, бути 
позивачем i вщповщачем в судах.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДШЛЬНОСТ!

2.1. Метою д1ялыюс'п Пщприемства е отримання прибутку за рахунок 
здшснення не заборонено'1 чинним законодавством Укршни господарсько!' 
д1яльност1 в iHTepecax територ1ально1 громади м. Запор1жжя та яка спрямована 
на задоволення потреб громади у заняттях футболом, ф1зичною культурою та 
спортом, оргашзацп дозвшля населения.

2.2. Предметом д1яльност1 П1дприемства е:
2.2.1. Ф1зкультурно -  оздоровча та спортивна д1яльн1сть:

- орган1зац1я та проведения спортивних занять та заход1в;
- д1яльшсть з п1дготовки спортсмешв до змагань з р1зних вщцв спорту, 

визнаних в УкраУн1.
2.2.2. Оргашзащя i надання послуг у сфер1 ф'гзичноТ культури i спорту.
2.2.3. Створення та забезпечення д1яльност1 футбольно'1 команди в MicTi 

Загюр1жж1, включаючи и утримання та вдосконалення, для и участ1 у змаганнях 
з футболу р1зного р!вня.

2.2.4. Створення та утримання на 6a3i i п1д логотипом КП «МФК 
«Металург» аматорських футбольиих команд КП «МФК «Металург» р1зних 
в1кових категорш (чолов1чоТ футбольпоТ команди, футбольиоТ команди U-19, 
футбольно'1 команди U-17, футзально!' команди, ж1ночо1 футбольно1 команди). 
Придбання та забезпечення аматорських футбольних команд КП «МФК 
«Металург» (чолов1чо1 футбольно!' команди,- футбольно'1 команди U-19, 
футбольноТ команди U-17 футзально'1 команди, жшочо'1 футбольно'1 команди) 
спортивним 1нвентарем, спортивною формою, одягом та спортивним взуттям.
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2.2.5. Участь футбольних команд КП «МФК «Металург» в футбольних 
спортивних змаганнях, я id оргашзовуються гид епдою Федерацп Футболу 
Украши, ПрофесшноУ ФутбольноУ Jlirn, Асощацп Аматорського Футболу 
Украши, Дитячо-Юнацько!' Футбольно!' Jlirn, Асощацп Футболу Жшок i шших 
оргашзацш, що мають право проводити змагання з футболу та сплата вступних 
внесюв за участь в змаганнях.

2.2.6. Проведения навчально-тренувальних збор1в за участю команд 
створених на баз1 КП «МФК «Металург».

2.2.7. Створення та/або утримання спортивно!', навчально-тренувально'1 
бази для пщготовки футбольно'1 команди, проведения змагань та масових занять 
грою в футбол.

2.2.8. Розвиток системи пропаганди i популяризацп футболу, сприяння 
розвитку дитячого та юнацького футболу.

2.2.9. Сприяння финансовому, матер!ально -  техшчному, шформацшному, 
кадровому, нормативно -  правовому та шшому забезпеченню розвитку футболу 
у MicTi Запор1жжь

2.2.10. Оргашзащя туршр1в, матч1в та шших заход1в.
2.2.11. Надання послуг спортнвно-оздоровчого характеру населению, а 

також шшим тдприемствам та орган!зац1ям.
2.2.12. Надання та отримання послуг спортивно-оздоровчого характеру 

персоналу КП «МФК «Металург».,
2.2.13. Виробництво спортивних товар1в.
2.2.14. Прокат спортивного швентарю.
2.2.15. Оренда спортивних споруд.
2.3. Основш функцн шдприемства:
- отримання послуг медичного характеру з метою проведения 

вщновлення, лжування та реабЫтаци футболют1в КП «МФК «Металург»;
- надання послуг по оргашзацп вщпочинку, культурно-видовищних, 

спортивних заходi в, орган1зацп спортивних клубi в та i'x ф!л!й;
- надання туристичних послуг, оргашзащя вщпочинку турист1в;
- 1 ур'го во-р о з др i б 11 а торпвля;
- створення за клад! в iopi iBjri та громадського харчування, кулгнар1я;
- оргашзащя в1деосалон1в, вщеопоказу;
- проведения грошово-речових лотерей;
- рекламно-шформацшна д1яльшсть;
- надання транспортно-експедиц1йиих послуг;
- проведения аукщошв, виставок-иродаж та шших заход1в;
- iHma д1яльн1сть, дозволена чинним законодавством.

2.4. Зовшшньоеконом1чна д1яльшсть:
2.4.1.3овшшиьо-економ1чна д1яльшсть зд1йснюеться на принципах 

вал юти оТ самоокупност1 та с а м о (|) i и а н су в а н н я.
2.4.2.0сновними напрямками зовн1шньоеконом1чно1 д1яльносп 

Ц1дприемства е:
- проведения м1жнародних сем!нар1в;
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- проведения д1яльност1 на трансферному ринку в cnopTi;
- експорт та iMnopT товар1в, роб1т, послуг.

2.4.3. Зовшшньоеконом1чна д1яльшсть здшснюеться на таких 
принципах:

- валютш кошти формуються у вщиовщност1 з д1ючим законодавством 
Укра'ши;

- валютна виручка зараховуеться на валютний балансовий рахунок i 
використовуеться пщприемством самостшно;

- пщприемство несе вщповщальшсть за здшснення 
зовшшньоеконом1чно1 д1яльност1 у вщповщност1 з д1ючим законодавством 
Укра'ши.

2.5. Види д1яльност1, що пщлягають лщензуванню, здшснюються тел я  
отримання вщповщно1 лщензп в порядку, визначеному чинним законодавством 
Укра'ши.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ШДПРИ€МСТВА

3.1. Права Пщприемства:
3.1.1.Пщприемство самостшно плануе свою д1яльнють, визначае 

стратепю та основш напрямки свого розвитку.
3.1.2. 3 дозволу Власника може брати зобов’язання по кредитах та 

позиках у грошових одиницях Укра'ши та в шоземнш в а л к т  вщповщно до 
чинного законодавства Укра’ши та гарантувати виплату будь-яких запозичених 
коптв . 1ноземна валюта зараховуеться на баланс i використовуеться 
Шдприемством за дозволом власника в межах повноважень.

3.1.3. Пщприемство здшснюе матергально-техшчне забезпечення 
власно'1 господарсько'1 д1яльност1 через складання господарських угод в межах 
наданих повноважень та свое'1 компетенц1'1 як в Укра'пп, так i за и межами.

3.1.4. Пщприемство надае послуги за цшами i тарифами, як1 
встановлюються ним самостшно з урахуванням кон’юнктури ринку та умов 
економ1чно1 д1яльност1, на догов1рн1й o c h o b I, а у випадках, передбачених 
законодавством Укра’ши,- за фжсованими цшами та тарифами.

3.1.5. Отримувати субвенцп, субсидп, дотац1'1, фшансову допомогу.
3.1.6. Самост1йно брати участь у зовшшньоеконом1чнш д1яльност1.
3.1.7. За погодженням з Органом управлшня майном визначати фонд 

зароб1тно1 плати, структуру управлшня.
3.1.8. Вчиняти будь-яю дп та набувати будь-яких шших прав i 

обов’язк1в,що входять до повноважень юридично'1 особи зпдно з .чинним 
законодавством Укра'ши.

3.2.Обов’язки Пщприемства.
Шдприемство:

- забезпечуе своечасне виконання зобов’язань перед бюджетом ycix 
р1вшв;
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- здшснюе бущвництво, реконструкщю, а також каштальний ремонт 
основних фощцв;

- купуе необхщш матер1альш ресурсн у ф1зичних та юрндичних oci6 
незалежно вщ форм власност1, вщповщно до законодавства у сфер1 закушвель;

- створюе умовн для високопродуктивноТ пращ, забезпечуе дотрнмання 
законодавства про працю, правил та норм охорони пращ, техшки безпеки, 
сощального страхування;

- в межах чинного законодавства Укра'ши здшснюе заходи по 
вдосконаленню оргашзацп пращ пращвниюв' з метою пщвищення l'x 
матер1ально1 защкавленост] як в результатах особистоТ npani, так i в загальних 
пщсумках робота Пщприемства;

- забезпечуе цшьове використання закршленого за ним майна та 
видшених з бюджет1в кошт!в;

- здшснюе заходи з удосконалення оргашзащ!’ робота Пщприемства;
- виконуе норми i вимоги щодо охорони довкшля, ращонального 

використання в1дтворення природних pecypciB та забезпечення еколопчно'1 
безпеки.

3.3.Пщприемство здшснюе бухгалтерський, оперативний облш та веде 
статистичну зв1тшсть зпдно i3 чинним законодавством Укра'ши.

4.УПРАВЛ1ННЯ ШДПРИСМСТВОМ

4.1. Управл1ння Пщприемством вщ iMem територ1ально1 громади м1ста 
Запор1жжя здшснюеться Засновником, Органом управлшня майном, 
Директором пщприемства, зпдно даного Статуту з урахуванням inrepeciB 
трудового колективу, закршлених в Колективному договор!.

Пщприемство пщпорядковуеться Органу управлшня майном, який 
визначаеться ргшенням Виконавчого ком1тету Запор’гзькоТ мюькоТ ради.

Поточне (оперативие) управл1ння Пщприемством здшснюе директор 
Пщприемства, який призначаеться розпорядженням мюького голови на пщстав1 
укладеного контракту в'щпов1дно до чинного законодавства Укра'ши. Директор 
Пщприемства самостшно вир1шуе питания д1яльност1 П1дприемства, за 
винятком тих, що вщнесеш цим Статутом до компетенцп Засновника та Органу 
управлшня майном.

4.2. Директор Пщприемства:
- самостшно BHpiniye питания д1яльносп Пщприемства за винятком тих, 

що вщнесеш цим Статутом виключно до компетенцп' Засновника та органу 
управлшня майном;

- затверджуе склад, структуру i компетенцию органу управлшня 
пщприемством за погодженням з Органом управлшня майном зпдно з порядком 
встановленим чинним законодавством Укра'ши;
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- несе вщповщальшсть за стан i результата д1яльност1 Шдприемства, 
дотримання фшансовоУ, трудовоГ i догов1рно1 дисциплши згщно з ддачим 
законодавством Украши;

- вщповщно до дшчого законодавства Украши укладае трудов! договори, 
договори цившьно-правового характеру, контракта 3i спортсменами, тренерами, 
лжарями та необхщними пращвниками з визначенням необхщного р1вня 
3apo6iTHo! плати для повного функщонування КП «МФК Металург»;

- у встановленому порядку Bnpiinye питания щодо придбання 
Шдприемством майна у процес! здшснення господарсько!' д1яльностц

- Д1е без дов1реност! вщ iMeHi Шдприемства, представляе його у 
вщносинах з yciMa установами, пщприемствами, оргашзащями, об’еднаннями 
громадян та громадянами;

- призначае i звшьняе з посад пращвниюв Шдприемства;
- розпоряджаеться коштами та майном Шдприемства вщповщно до 

чинного законодавства Украши та вщповщно до фшансового плану 
погодженого з органом управлшня майном;

- укладае договори, видае дов1реносп, вщкривае в банювських установах 
та шших фшансових установах розрахунков1 та iHmi рахунки вщповщно до 
законодавства;

- несе вщповщальшсть за формування та несвоечасне надання 
фшансових плашв (звтв)* виконання фшансових плашв;

- без доручення виконуе дп вщ iMeHi Шдприемства, у тому чишн укладае 
правочини (угоди та договори тощо), представляе його штереси у вщносинах з 
ф1зичними i юридичними особами, органами державно!’ влади i органами 
мюцевого самоврядування, судовими органами та шшими установами, 
оргашзащями та пщприемствами;

- видае доручення;
- приймае р1шення, розпорядження, видае накази що е обов’язковими для 

Bcix пращвниюв Пщприемства з оперативних питань д1яльност1 Шдприемства, 
затверджуе Правила внутршнього трудового розпорядку Шдприемства, 
Положения по оплап пращ та iHmi локальш акта, укладае з трудовим 
йэлективом вщ iMeHi Власника Колективний Догов1р тощо;

- пщписуе Bci правочини (договори, угоди тощо), позовш заяви, 
апеляцшш та касацшш скарги, претензн та iHmi документа;

- разом з головним бухгалтером мае право пщпису Bcix докуменпв 
грошового, майнового, кредитного характеру, з в т в , балашлв та шших 
документа;

- застосовуе заходи заохочення та накладае дисциплшарш стягнення 
зпдно з правилами внутр1шнього трудового розпорядку та чинним 
законодавством;

- приймае рш ення про вщрядження пращвниюв Шдприемства по 
територп Укра'ши та за и межами.

4.3. До компетенци Власника належить:
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- прийняття ргшення про визначення роз\пру статутного катталу, про 
змшу (збшыпення або зменшення) розм1ру статутного катталу;

- встановлення порядку вщчужеиия та списания майна Пщприемства;
- затверджеиия Статуту Пщприемства, внесения змш та доповнень до

■ нього;
- прийняття ршення про припинення д1яльиост1 Пщприемства в 

порядку, визначеному чинним законодавством Укра'ши;
- вир1шення питания про отримання Пщприемством кредит1в;
- встановлення для Пщприемства розм!ру частки прибутку, яка 

пщлягае зарахуванню до мюцевого бюджету;
- вир1шення вщповщно до законодавства питания про створення 

Пщприемством спшьних пщприемств, у тому числ1 з 1ноземними швестищями;
- прийняття р1шення про створення фшш, доч1ршх пщприемств, 

вщокремлеиих структурних пщроздипв Пщприемства;
- iHmi повноваження, встановлеш чинним законодавством Укра'ши.

4.3.1. До повноважень Органу управлшня майном пщприемства 
вщноситься:

- погодження фшансових плашв та зд1йсиення контролю за l'x 
виконанням;

- погодження структури, складу i компетеицй' органу управлшня 
пщприемства; „

- iHmi повноваження зпдно з чинним законодавством, ршенням м1ськоТ 
ради, piшeнням виконавчого ком1тету, розпорядженням м1ського голови;

- Власник та Орган управлшня майном, мають право делегувати 
Директору Пщприемства право виршення окремих питань, вщнесених до 
компетенцп Власника та Органу управлшня зпдно з цим Статутом i чинним 
законодавством, кр!м тих, т о  належать до i'x виключно'1 компетенцп.

4.4. Компетеншя, права, обов’язки i - вiдпoвiдaльнicть Директора 
визначаються цим Статутом i укладеним BiflnoBiflHO до чинного законодавства 
Укра'ши порядку контрактом.

4.5. Контроль за ефектившстю Д1яльнос'п Пщприемства зд1йснюе 
• Власник через Орган управл1ння майном.

5о ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

5.1. Трудовий колектив Пщприемства складають пращвники, яю своею 
працею приймають участь в його д1яльност1 на пщстав1 трудового договору 
(контракту, угоди), а також шших форм, т о  регулюють вщносини прашвника з 
Пщприемством зпдно з чинним законодавством Укра'ши.

5.2. Трудовий колектив Пщприемства:
- розглядае i затверджуе проект колективного договору;

розглядае i BHpimye зпдно Статуту пщприемства питания 
самоврядування трудового колективу;
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- обирае (вщкликае) представниюв трудового колективу;
- бере активну участь у матер1альному i моральному стимулюванш пращ.
5.3. Повноваження трудового колективу реал1зуються загальними 

зборами (конференцию) та Тх виборним органом, створеним вщповщно до 
чинного законодавства.

5.4. Захист та представництво штерес1в пращвниюв покладаеться на 
профспшковий ком1тет, якщо шше не буде передбачено ршенням загальних 
36opiB (конферешдн) трудового колективу Шдприемства.

5.5. Пращвники Шдприемства пщлягають сощальному страхуванню, 
сощальному заохоченню в порядку, який встановлений для пращвниюв 
Шдприемства. Пщприемство сплачуе внески по сощальному страхуванню, 
сощальному забезпеченню в порядку та розм1рах, яю встановлено. чинним 
законодавством Украши.

5.6. На Пщириемстш може застосовуватись контрактна форма трудового 
договору з пращвниками згщно законодавства.

5.7. Трудов1 суперечки, яю виникають м1ж пращвниками i адмшютращею 
Пщприемства, виршуються через комю1ю по трудових спорах у випадку и 
створення.

5.8. Пщприемство мае право у необхщних випадках залучити для роботи 
украТнських, шоземних фах1вщв, самостшно визначати форми, системи i 
розм1ри оплати i'x пращ згщно чинного законодавства.

5.9. У необхщних випадках для виконання конкретних po6iT i послуг 
Пщприемство мае право залучити громадян, виробш™, творч1 та iHmi 
колективи, фах1вц1в п1дприемств i орган1зац1й на пщстав] договор1в п1дряду, 
трудових договор1в, контракту, доручення, MiHH та шших форм угод, 
передбачених чинним законодавством Украши.

5.10. Форми, системи та розм1ри оплати пращ пращвниюв Шдприемства 
визначаються при укладанш трудових договор1в (контракта) з ними на o ch o b I 
чинного законодавства i колективного договору з урахуванням результат1в 
тсподарсько! д1яльност1, фонду оплати npau,i та трудового вкладу кожного 
пращвника П1дприемства

5.11. М1шмальний розм1р зароб1тно1 плати не може бути нижчим вщ 
офщшно встановленого державою м1н1мального розм1ру зароб1тно1 плати.

5.12. Трудов1 вщносини в Пщприемств1 визначаються i припиняються 
вщповщно до колективного договору, Кодексу закошв про працю, а також 
Правил виутр1шнього розпорядку Шдприемства, Положения про оплату пращ 
та шших локальних акта.

5.13. Колективний догов1р вщ iMeHi Засновника укладаеться директором 
Шдприемства з первинними профспшковими оргашзащями, а у pa3i i’x 
вщсутност1 - з представниками, вшьно обраними на загальних зборах найманих 
пращвниюв або уповноважених ними оргашв.

5.14. Пщприемство забезпечуе для Bcix працюючих безпечш та 
нешкщлив1 умови пращ i несе вщповщальшсть у встановленому 
законодавством порядку за шкоду, заподцяну i'x здоров’ю та працездатиост!.

9



6. МАЙНО ШДПРИеМСТВА
10

6.1. Майно Пщприемства становлять основш фонди та оборотш кошти, а 
також mini щнносп, вартють яких вщображаеться в самостшному баланс! 
Пщприемства. Для забезпечення статутно1 Д1яльност1, у порядку, передбаченому 
законодавством та даним Статутом, Пщприемство формуе статутний Karri тал.

6.2. Розм1р статутного катталу складае 70 000,00 грн. (с1мдесят тисяч 
гривень 00 копшок). До складу статутного кашталу Пщприемства за 
встановленим чинним законодавством Укра’ши порядком можуть бути також 
включеш будинки, споруди, обладнання, мехашзми, транспорт! засоби та iHmi 
матер1альш цшност!, цшш папери, земельш дшянки вщповщно до Земельного 
кодексу Укра’ши, права користування водою та шшими ириродними ресурсами, 
будинками, спорудами, обладнанням, а також iHmi майнов1 права (в тому числ1 
на штелектуальну власшсть), rpomoBi кошти, в тому чиcлi в шоземнш валютг

Розм1р статутного катталу Пщприемства визначаеться р!шенням 
Засновника. PiniemM про зм1ну (збшыпення або зменшення) po3M ipy статутного 
кашталу приймаеться Засновником.

Забороняеться використовувати для формування статутного Karri талу 
векселе кошти, одержат в кредит та пщ заставу.

Статутний каштал комунального Пщприемства пщлягае cnnari до 
зак1нчення першого року,з дня державно!' peecTpan;i‘i Пщприемства.

6.3. Джерелами формування майна Пщприемства е:
- майно та кошти передан! Засновником;
- бюджетш кошти, що надходять на реал!защю та здшснення програм 

затверджених Запор1зькою мюькою радою згщно pinieHb власника та 
виконавчого KOMiTeTy 3anopi3bKoi MicbKoi' ради;

- доходи отримаш в1д здшснення власно!' господарсько!' д!яльност!;
- доходи вщ  ц1нних nanepiB;
- кредити банюв i !нших кредитор!в;
- надходження вщ продажу (здач! в оренду) майна, придбання майна 

шших суб’екпв;
- безоплатш та благодшн! внески, иожертвування, ф!нансова доиомога;
- каштальш вкладення та дотац!!' з бюджету;
- придбання майна шшого пщприемства" оргашзацп та громадян у 

встановленому чинним законодавством Укра'ши порядку;
- iHmi джерела, не заборонеш чинним законодавством;
6.4. Майно передаеться Власником Пщприемству на npaBi господарського 

вщання. Здшснюючи право господарського вщання, П1дприемство Bonoflie, 
користуеться та розпоряджаеться закршленим майном, вчиняючи щодо нього 
будь-як! дн, якi не суперечать чинному законодавству та Статуту Пщприемства 
в межах повноважень, наданих Власником та Органом управлшня майном.

6.5. Власник майна, закршленого за Пщприемством на прав! 
господарського вщання, здшснюе контроль за використанням та збереженням



майна через Орган управлшня, не втручаючись в оперативно -  господарську 
дшльшсть Пщприемства.

6.6. Пщприемство зобов’язане забезпечити збереження майна, переданого 
йому Власником, та використовувати зазначене майно вщповщно до його 
цшьового призначення.

6.7. Пщприемство здшснюе списания майна зпдно з чинним 
законодавством УкраТни та вщповщно до Порядку списания майна, яке 
належить на прав! комунальноТ власносп територ1альнш громад! м. Запор1жжя, 
затвердженого вщповщним ршенням мкько! .ради та за згодою Органу 
управлшня майном. Пщприемство здшснюе передачу майна в оренду зпдно з 
чинним законодавством та вщповщно до Порядку передач! в оренду об’екив 
права комунально! влас ноет! територ!ально! громади м. Запор!жжя, 
затвердженого вщповщним р1шенням мюько! ради та за згодою Органу 
управлшня майном. Кошти, одержан! вщ продажу майнових об’екпв, що 
належать до основних фоцщв пщприемства, використовуються зпдно з чинним 
законодавством та вщповщно до Порядку, затвердженого р1шенням мюько! 
ради.

6.8. В i дно сини Шдприемства з шшими пщ прием ствами i громадянами в 
ycix сферах господарсько! д!яльност1 зд!йснюються на пщетав! правочишв 
(угод, договор!в i контракпв тощо).

6.9. Пщприемство^ розпоряджаеться прибутком, отриманим вщ 
господарсько! д!яльиост!, зпдно з чинним законодавством, вщповщно до 
Порядку, затвердженого вщповщним ршенням виконавчого ком1тету мюько! 
ради та ф!нансового плану пщприемства.

6.10. Кошти Пщприемства одержан! вщ фшансово-господарсько! 
д!яльност! збер1гаються на вщповщних рахунках в установах банюв. 
Пщприемство зд!йснюе розрахунки за сво!ми зобов’язаннями перед !ншими 
пщприемствами, оргашзащями, установами та громадянами у встановленому 
законодавством порядку.

6.11. Пщприемство здшснюе володшня, користування землею i шшими 
природними ресурсами вщповщно до мети свое! д!яльност1 та чинного 
законодавства.

6.12. Збитки, завдаш Пщприемству в результат! порушення його майнових 
прав громадянами, юридичними особами i державними органами, 
вщшкодовуються Пщприемству в порядку передбаченому дточим 
законодавством Украши.

7. ВЗАСМОВ1ДНОСИНИ 3 ПРОФЕСЮНАЛЬНОЮ ФУТБОЛЬНОЮ 
Л1ГОЮ ТА ФЕДЕРАЩеЮ ФУТБОЛУ УКРАШИ

7.1. Пщприемство регулюе сво! вщносини з ОФК «Професюнальна 
футбольна л!га Украши» та ВСГО «Федеращя футболу Украши» на основ!
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взаемно'1 поваги. чесностц справедливое^ та вщповщно до чинного 
законодавства забезпечуе:

- дотримання вс1ма спортсменами тренерами та офщшними особами 
клубу установи их та регламентуючих документ1в Ф1ФА, УСФА, ФФУ, ПФЛ i 
репонально'1 федерапп футболу, своечасну сплату внесюв та mini платеж! у 
встановленому порядку;

- визнання юрисдикцп Спортивного арб1тражного суду у Лозанш 
(Швейцар1я), як не визначено у вщповщних положениях Статут1в Ф1ФА та 
УСФА;

- участь у змаганнях, що проводяться ПФЛ;
- дотримання принцишв чесноУ гри, необхщносп бути лояльним, чесним, 

Поважати суперниюв;
- дотримання дисциплшарних правил ПФЛ та ФФУ;
- сшвпрацю з ФФУ, ПФЛ з ycix питань, що стосуються професюнального 

футболу;
- не поширення ведомостей, що складають конфщенцшну шформащю 

ФФУ та ПФЛ;
- шформування ПФЛ про змши у сво'Гх установчих документах;
- визнання юрисдикцп Спортивного М1жнародного арб!тражного суду 

(КАС), як це визначено у вщповщних положениях Статут1в Ф1ФА та УСФА;
- виконання piuieHb, прийнятих органами правосуддя ФФУ i иалати ФФУ з 

вир1шення cnopiB.
7.2. Пщприемство здшснюе пщготовку тренерських кадр1в зпдно вимог 

УСФА та ФФУ.
7.3. Пщприемство здшснюе пщготовку спортсмешв для участ1 у 

чемпюнат1 Укра'ши з футболу.
7.4. Пщприемство мае також iHmi права, визначеш законодавством 

Укра'ши, Статутом i нормативно - правовими документами ПФЛ та ФФУ.

8. ОБЛ1К ТА ЗВГГШСТЬ

8.1. П1дприемство веде бухгалтерський, оперативний та статистичний 
облж, складае ф1нансову, статистичну та шшу зв1тн1сть зпдно з чинним 
законодавством Укра'ши та нормативно-правовими актами мюцевого 
с амоврядування.

8.2. Перший фшансовий piK починаеться з дати реестрацп П1дприемства i 
завершуеться 31 грудня цього ж року. Наступш фшансов1 роки визначаються 
вщповщно до календарних роюв.

8.3. Порядок o6iry документ1в у Шдприемств1, його доч1ршх 
п1дприемствах, фш1ях та пщроздшах, встаиовлюються Директором 
П1дприемства.

8.4. Вщповщальшсть за стан облшу, своечасне подання бухгалтерськоТ та 
iHmoi' 3BiTHocTi покладено на головного бухгалтера Пщприемства, компетенщя
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якого визначена чинним законодавством. Ведения бухгалтерського облшу та 
складання бухгалтерськоУ зв1тност1 здшснюеться бухгалтер1ею пщприемства на 
чол1 з головним бухгалтером вщповщно до чинного законодавства.

8.5. Пщприемство та його посадов! особи несуть встановлену 
законодавством вщповщальшсть за достов1рнють даних, що мютяться в р1чному 
з в т  та балансь

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ Д1ЯЛБНОСТ1 ш д п р и с м с т в а

9.1. Пщприемство припиняеться в результат! передач! всього свого майна, 
прав та обов’язюв шшим юридичним особам - правонаступникам (злиття, 
приеднання, подш, перетворення) або в результат! лжвщащ'У за р1шенням 
Засновника, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за р!шенням 
суду.

9.2. Реоргашзащя та лжвщащя Шдприемства в!дбуваеться за р!шенням 
Власника, суду та в шших випадках, передбачених законодавством УкраУни. 
Лжвщащя та реоргашзащя пщприемства проходить у порядку, який 
встановлено чинним законодавством УкраУни.

9.3. Вся сукупшсть прав та обов’язюв Пщприемства при реоргашзащУ 
Пщприемства переходить до його правонаступниюв.

9.4. Майно, яке залишилось июля розрахунюв з бюджетом, задоволення 
претензш кредитор1в та член1в трудового колективу, використовуються за 
ршенням Власника.

9.5. Порядок i строки л!кв!дац!У П!дприемства встановлюються згщно 
чинного законодавства УкраУни.

9.6. Порядок санащУ Пщприемства визначаеться чинним законодавством 
УкраУни.

9.7. Пщприемство вважаеться таким, що припинило свою д!яльшсть, з 
дня внесения до Сдиного державного реестру юридичних oci6, ф!зичних oci6- 
пщприемщв та громадських формувань запису про його припинення.

10. ЗАКЛЮЧЕН ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Положения цього Статуту мають юридичну силу з моменту його 
державноУ реестращУ.

10.2. y d  змши i доповнення до цього Статуту викладаються у письмовш 
форм! i рееструються в установленим законом порядку.

10.3. При виршенш питань не врегульованих цим Статутом, внутршшм 
локальними актами П1дприемства, Пщприемство керуеться чинним 
законодавством УкраУни та ршеннями оргашв м!сцевого самоврядування.

10.4. Питания, як! не знайшли свого вщображення у Статут!, регулюються 
чинним законодавством УкраУни.
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