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1. зАгАлънI поло}кЕння
_ ко\ryнАлъниЙ зАклАд оБухIвськоi мIськоi рАди ,,цЕнтр ФIзичногоj__, РОВ Я IJАсЕлЕннЯ "сгIорт длЯ ВСIХ"(лапi - I_{ен,гр) с кЬмуна,rьний зокjlil,],- :__.r-riзована бкlдrке.rна неприбl,ткова органiзаltiя , що на-цежить до сtРери фiзичноi:,-., _]_\pl]. рекреацii iмасового спорту, с правонас].уп]{икОМ },cix майнових та нсь,tайнових

-:-15 комунАльного .. пIдприсмс,гвА оБухIв-ськоi MICbKoi рдди"l_}Б}-хIвСъкиЙ мiсъкиЙ спортивниЙ комплЕкс IMEHI володимирд),iЕ.lьникД", пiдпорядкований та пiдзвiтний Обухiвськiй мiськiй радi КиТвськоТ об:rастi. j]
Зi](.'lН[lвчОму KoMiTeTy та вiддiЛу молодi, фiзичноТ культури та спорту виконавчого KoMiTe.ty
l_t]., xiBcbKoi MicbKoi ради.

1.2, Повна назва КОМУНАЛЬНИЙ ЗАкJIАд оБухIвськоi MIC6KO1 рдди
]1EI{TP ФIзичнОго здорОв,я нАсЕлЕння,,спортдля BCIX,,

l.З. Скорочена назва кзомр "IJEI,ITP Фзн "спорт дJtя BCIX.,
1,z1. Засновником IleHTpy с Обухiвська MicbKa РаДа Киiвськоi об,lrастi.
1,5, I_{eHTp утворений та заресстрований у порядку, визначеному законами УкраТtlи.

_IIt,l рег}люють дiяльнiсть вiдповiднот неприбутковот органiзацii.
1,6, Управлiння дiяльнiстю I_{eHTpy здiйснюс Виконавчий KoMiTeT ОбухiвськоI MicbKoi::_lll та вiддiЛ молодi, фiзичноТ культури та спорту Виконавчого KoMi.ieTy ОбухiiзськоТ,,: ,bKoi ради.
1,7, l_[erlTp с юриличною особокl. \IaC самостiйний бiлтанс. рах\,нки }] ),с,гаIlовах]е1"+,авного казначейства, печаткУ iз зобрахtенняМ f]сржавного ,aрЪu Украiни r.a своiпt.эiirтенуванням, штампи, бланки, емблему.
1,8, Щiяльнiсть I]eHTpy регламентусться чинним законодавством Украilrи:\:trнституЦiсю та Законами Украiни, актами Президента Украiни, Кабiнеr.у I\4iHic1piB\'краiни, нак;Lзами, розпорядЖеннями, iнструкiивними та методичними пtатерiа-папли

\IiHicTepcTBa молодi та спорту Украiни, упрйi"пя молодi та спорту Киiвськоi oб.lacitcli'
_lep,;ttaBHoT адмiнiстрацii'. рiшеннями Обухiвськоi пricbKoT ради та i]'виконавчоI-о копli.гс,гу.
:lt]3IlОРЯlЖеннямИ ОбухiвсьКоI,о MicbKol,o гоjlови та illrпими докумеIlтаN'lи. циl\{ (_'гатутоir,,t.

1,9, Мiсцезнаход}кеtlня I{eHTpy: YKpaiHa, Киiвська область, iгtдекс 08700. м. Обухiв.зr.l, Киiвська, 142 -А.

2. ОСНОВНА МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДIЯЛЪНОСТI ЦЕНТРУ

2,1, MeTolo дiяльнОстi l{eHTpy с ствоРен}{я сгIриятливих умов для реа.;liзацii права
].Ll\Ja.i(я}I lla заIIя.l"гя фiзи.lнок] куJIьт)рою icttopToM. задово.i]сtlня Тх потрсб rt оздорсrочu"
, _,u-,l\,г&х за мiсцем проживання та у мiсцях масового вiдпо.lинку насеJlенIiя.

2.2. основними напрямками дiяльностi I{eHTpy с:
залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих та фiзку,пь,гурtlих],lнять) наданнЯ фiзку.Tьтурно-спортивних послуг, посднання масових та iriдruiдуu,,-rп,r""

l ']р\1 органiзацii фiзкульТурно-споРтивноi роботи за мiсцем про}l(ивання .га в плiсцях
],1 -]aового вiдпочинку населеFIня ;

формування у громадян потреб руховоi активt]остi та створення умов дjIя\ ]i1_,1оволення;

просвiтницька робоr,а з питань оздоровJIення населення засобапли
. . зичноi кулы,ури i спорту;

органiзацiя та проведення змагань, KoHKypciB, показових виступiв,
*,естивалiв, спортивних свят, iнших видiв заходiв та свят за мiсцем про}киванtlя i в плiсцях
\1ilсового вiдпочинку населення;

1,Iроведення змаганЬ серед молодi, доросJIих, ди,гячих позашкiльгtих. шlti.llьних
,"K.ll-t.'liB. пiдllрисмств i органiзацiй;

брати учас,гь у мiських. об.пасних, ресlrуб_lliканських. мiжнародних з]\,1аганIlях та
CI]t]PTI{BI{O-MaCOBИX ЗаХОДаХ, ВКЛIОЧаЮЧИ СеМiНаРИ, НаРади, фесr,ивалi ,га iншtих виilах заходiв:

формувати та забезпечувати участь збiрних поruпд MicTa в обласних, реr,iональtlих.Bcer краiнських, мiжнародних змаганнях, чемпiЬнатах. TypHipax, кубках та захолах:

i-



оо,lаднання та утримання фiзкультурно-оздоровчих i спортивних споруд за мiсцем
, - -' ::;iВаIIНя Та В мiсцях МасоВоГо вiдпочинкУ насеЛенНя.

3. Функцli цвнтру
З, 1 . IJeHTp, вiдповiдно до покладених на нього завдань, викону€] TaKi функrtij':
розробляс та реалiзовус програми з розвитку фiзичноi культури i спорту у MicTi;
впроваджуе соцiальнi стандарти, HoBi форми i методи, iнновацiйнi r.ехнолоl.ii

, ,_,_,ровчоi, рекреацiйноТ та реабiлiтаuiйноТ роботи вiдповiдно до державних стаrtдар,гiв;
органiзовус i проводить мiсцевi та MacoBi фiзкульт,урно-спорr,ивнi заходи, nonnyp.n.,:чiри, ,rемпiонаТи, кубки, показовi виступи, ,рaпir,.r,-Ъariпар", фестива.lri, спортивнi,:,,bT\ptlo - мистеLlькi, молодi>ltнi та культурологiчнi заходи за мiсцем про}I(иванIlя та в,,:..-,ях \{асового вiдпочинку населення,
здiйснюС iнформацiйно-темат'ичну дiя;lьнiсть з питаI{ь фiзичноТ куJlьтури i ctlop.ry.

l..t]рового способу життя та патрiотичного виховання молодi;
проводитЬ соцiа"rьний монiториНг щодО рiвнЯ залученнЯ рiзних груп насеJIення лс)

:;Ня-Гь масовим спортом та розробляе пропозицiТ з активацii цiсi роботи:сприяс змiцненню та розвитку матерizutьно-технiчноI баiи, здiйснюс бу,лiвнич1во .га
, ,,;]\lilllня фiзкуrrьтурl{о-оз/-(оровLlих та спортивIrих споруд за Mict{eM прох{ива}Iня.га в мiсi{ях,.: _:. Jвого вiдпочинку насеJIення;

здiйснюе обслуговування рiзних груп населення шляхом надання Тм оздоровt{их,
--t]РТI{ВНих, рекреацiйних, реабiлiтацiйних, консYльтативних iнформаuiйних пос,цуг у сферi-;зtiчноТ культури i спорту;

створю€ умовИ для заJ,Iучення населення до занять фiзичrrою культурою та спортоi\{ за
"1i!-Це\{ проживання та В мiсt{ях масового вiдпочинку населення;

забезпечуС широке залучення дiтей та мо.,iодi до систематиIIIIих заlllяl.ь сРiзичнокl
:i",lьгуроЮ i спортоп,t за мiсцем проживанIlя та в пtiсцях масового вiдпочинку насеJIенIIя;

створюс умови для задоволення llотреб в оздоровленнi рiзних груп tiасе,пеIlня з\,-rа\\,ванням iх iHTepeciB та уподобань;
за мiсцем проживання та в мiсцях масового вiдпочинку населення забезliе.tчс,

l[jcTyпHicTb спортивних споруд, iнвентарю та обладнання;
надае реабiлiтацiйнi послуги за мiсцем проживання та в мiсцях масового вiдпочинкч

ti_].,с.-]ення;

здiйснюе формуванrlя зIlаI{ь, lrMiHb та навичок Здорового способу }ки'тя 1, рiзtlих l.ру,гi
: l,lCc'.-Ie Н I{Я i

залученнЯ во.лонтерiВ для фiзкУльтурIrо-оЗдоровчоi та спортивttоi дiя.llьtlос.гi рiзttихгlr'п цaqgлення за мiсцем прох(ивання та В мiсцях масового вiдпочинку населення;
налагодх(уе та пiдтримуе мiжнароднi зв'язки, укладас вiдповiднi угоди;
розробляс календарний план проведення сIIортиtsно-масових заходiв у пlicr.i та подасi,1 затвердження MicbKoMy головi;
спрямовуе MicbKi та залученi матерiальнi ресурси на забезпече[lня фiзкуль.гу,рно-СГtlРТИВ}{Их заходiв, передбачеIlих календарним пJIаном спортивно-N,{асових захtlдiв;
проводить роботу по прилбанню спортивIlого iнвен,гарrо. спорl.ивirоi форми для

,, :]trВеДеIIНя навчальНо-тренуваJtьноi, оздоровчОi роботи та учас,гi у aruaunn"*;
проводитЬ спiльнУ спортивнУ та оздоровчу роботу з пiдприсмствами, органiзацiяпtи.

н,lвчLцьнИми заклаДами, спортивними клубами, товаристваNIи, командами та сlIортсменаN,lи
за видамИ спортУ згiдно договорiв та законодавства Украiни;

органiзовус та проводить культурно-масовi au"одu, заходи пов'язанi з гуризм()м.
t] ] _ 1l)ровленням, ;ti кувац ьно-оздоро вчою дi яльн iстю,

з. tiйctlK,lc ltрилбанtrЯ гt_lварiВ l оспоJарсЬКОi. .1iя_rtьttосr i:

-- --: 
проводитЬ роботУ по створеНню паркУ ,tрансllортних засобiв та механiчних знарядь

ПL'ац1;

спiвпрацюс у межах cBoix повноважень з мiсцевими органами виконавчоi в,цади.с'lрГ&Н?Ми мiсцевого самоврядування, громадськими об'€днаннями, пiдtlрисмствами.



',,,,-,:trВ?\'и та оргаНiзацiямИ Bcix форм власностi, фiзичними особами з tIитань оздоровлення::_:,r-,]сння засобами фiзичного вихоtsа}{ня та спорту;
llроводи"гЬ роботУ I]o створенню спор'ив}{их секЦiй, оздоровчих груII серел лiтсй r.a"._:;;:;i.Ji';#;, а ТаКОЖ ПРОВОДИТЬ НаВЧаЛЬНО-ТРеНУВа'ьну роботу з ви:tiв спорту та
проводить роботу по органiзацii дитячих спортивно-оздоровчих таборiв;\jтриму€ та сприяе розвитку матерiапьно-ra"пi"пот та спортивноi базиlформус та, забезпечуе yuu.r" збiрних команд MicTa в обласних, регiональних.:-е,, краiнСьких, мiжнародНих змаганНях, чемпiонатах, TypHipax, кубках та заходах;забезпечус окремих спортсменiв, збiрнi ;;;";" MicTa та команди якi llредставляк]ть

. ,:.].j,Т,?|'iЁТ"Т,r}iil|Г;".'".-'ТТаРеМ, ПОкривас транспортнi витрати та tsитра.ги на
]:,1вч;LlЬНо_тренуваJIьних зборiв, 'no'n 

оплачу€ rIроведення тренувального гIроцес), 1,L1

веде облiк даних по фiзичному стану та спор,гивним результатам спорlсN,{енiв. яlti с:,lена\Iи збiрних команд MicTa та спортсменами яlсi представл"rrо-'*iarо о об.;lасних:lегiонацьних, всеукраiъських, мiжнародних змагання_ Yi:I1.,o -:б:]u""""':,l\r_]_]зх, 
Пr'rllrgУvЛПzr'\ JlИаlаННЯХ' ЧеМПlОНаТаХ, TYPHipax, кубках .га

llроводитЬ спiльнУ роботу по проведенню ycix видiв заходiв та свят, а тако}к заходiв r.a',:,1],]Нь серед дитячих ttозаlпкiльних, iпкiльп"* ,unnooiu, uiдпр"aмств та орг.аrriзацiй Micr.a;забезпечуС, пiдтримус та розвивае роботу пiдлiткових клубiв фiзкультурно-спортивноi.. -гя-\Iованостi за мiсцем проживання:
оздоровчих видiв руховоi активностi пiл керiвttицтtзом

органiзовус фахiвцiв, якi надають допомогу у cTBopeHHi та дiяльностi неформапьних,]'r:HaHb за спортивнимИ i*,r.p"ca*' iru-"npo;.i'u"" bnopr""nrx спору/Iах за MiclieM.:]al,.{\lltsання та в мiсцях масового вiдгIочинку;
здiйснюс iHrшi функцii вiдповiдно до ,,onnuo.nnx на нього заtsдань.
l14' i, Самостiйно вирirrrУс ."",u"1;I',*"}Ji#I|r о"- дiяльностi з вiлповiдllиN'и,_]L-]ганамИ державноГо управлiння фiзичною культурою i спортом, громадськими:,эганiзацiями, юридичними та фiзичниr" ойоurr,
4,2, Уклада€ в установленому порядку договори про спiвробiтниц.гво, надання tlослчг

,'*,,'r"О;ТJ:*Ъ1; J";Ъ"."ri'", 'iППuДu'". Органiiацiями, спортивними к:rубами та

.,..,n.r]n'ur|n'"nu' 
В УСТаНОВЛеНОМУ ПОРЯДку наради з питань, що наце)Itаl,ь ло його

-1,4, Створюс допомiжнi пiдроздiли, заклади, парк транспортних засобiв та мехilнiчних] jlfряJь працi, згiдно з чинним законодавством.
-{,5, Riдряджа€ команди та спортсменiв на змагання, семiнари, наради тоIцо згiJlно з:,_]liJTOPI,'C?Mи та вiдповiдними локументами, забезпечус спортивr{ою формою та iHBeHTapeM,:, I L] о водить 

.навчально-трен уваль н i збори.

,.,.,_,.'iu]rl.Здiйснrос 
придбання iнвентарю, спортивIlоТ форми, обладнаrIня. трtlнсI]ор'них

+ ?' С;;'::'#'"'*:il}:Ёi}йнУ 
роботу за виi,{ами спорту ].а груl]и озltоровчоi.-:,]п]]ав-lеностi серед дiтей, молодi,u 

"u.an.nn"N{l.ru.4,8, Проводить нагородження та премiювання перемоrкцiв змагань, KoHKypciB., ecTltBaliB, iнпlих заходiв, кращих спортсменiв та органiзаторiв фiзкульт.урtlо-масовоt.;1.-,1i.-l111.

_1 9, Проводи,Iь ,га 
фiнансус семiнари, тренiнги. сгlортивнi вечори. чеп,tlliсtttitти. турнiри.

";i:lj:]li'r"Ji."^1?rT;ff;:un", 
КОНЦеР'И, феСТИвапi га iншri заходи згiдно з коu.l.ориса^'и

,.ло"о]ul3;flо#'"оВУ€ 
Та фiнансУс дитячi сПортивно-оздоровчi табори згiдно з tiин}iим



-l,l l, У,гримус будiвлi та споруди, що переданi йому в оперативне управлiння, сприя._',_']BilTK\ ьtатерiально-технiчноi та спортивноi бази ОбухiвськоТ-.ffiopia,,rbHoi громали.1,12, У межах своеi компетенцii видас накази та iнструкцii.
4'1З, ВИСТУПае ОРГаНiЗаТОРОМ фiзкультурчrо-о.ооро"чих заходiв та iнших захолiв.

5. структурА цЕнтру
5,1, СтруК,гура та шIтатна чисельнiсть I{eTrTpy затверджусться рitленням Обухiвськоr.",:lcbKoi ради" .Вiдповiдно пункти 5.1. та i",rri .ýuuJ,.u." на один.5.2. l_(eHTp очолюе директор, який призпuчua.оaо на посаду та звiльнясться з посади:",]зпорядЖенняМ мiськогО головИ вiдповiдн-О до укладеного с.гроКовоI.О труловогО договOр),КОНТРаКТУ)' За ПОДаННЯМ НаЧаЛЬНика вiддiлу молодi, фiзичноI культури .га спортузjlконаВчого KoMiTeTy обУхiвськоТ MicbKoi ради 

'
5'З' ЩИРеКТОР [{еНТРУ ЗДiйСНЮС КеРiвництво його дiя,пьностi вiдповiдно /lo гIокJIадених,1,1 НЬоГо завдань, несе персонаJIьну вiдповiдальнiсть за реалiзацiю завдань ,га 

функltiй.::. 1 J l I iltiзс вiдповiдацьн icTb Його працiвникiв.
5.4. !иректор Щентру:
забезпечуС рацiона,тьНий добiР i розстановку кадрiв, створення нfuтежних умов /(.Jlя

;JlТ'lТ::ЪР#ШН'J;;JО"u'ВНИПiu. У u"unoure'oMy порядку призначас но поса;fу т?
забезпечуе та контролюс здiйснення фiЗкl,льтурно-оздоровчоr' дiяльнос.гi IlelrTpy т,а;1"1_]аННЯ I_{eHTpY якiсниХ фiзкультурно-спортивних послуг в.частинi фiзкультурно-оздtоровчоl'_ - я,-l bHocTi, дотримання виконавськоi та фiнансовоj' дlисциплiни ;розпоряд}касться в установленому порядку майном i коrштами i{ен,гру, вiдкривас:.1\\ IIки в органах flерхсавноi казначейськоi служОи Украirrи;затверджУе у ме}ках визначеноi струкТури, граничt'оl' чисе.llьностi праriiвникitз l.aРОНД}' ОПЛаТИ ПРаЦi' В УСТаНОВЛеНОМУ ПОРЯДКУ ШТаТНИй розпис l {еrлтру з вiдttовiдtlим:lогодженням iз засновником ,u по.uдо"; iнструкцii працiвникiв IleHTpy;забезпечус дотримання вимог та полiпrпення

'-'сподарськоТ дiоп"пЬ.,i,- ;;;;;"о-гiгiснiчних, ;r"Ъ"f;;:-',i"J"i;J',"'Ljr*'";:;LT.;]гtекll та несе за t{e вiдпо"iдаrонiс..u;
вида€ у межах cBol.x повttоважень накази,
формус та розформовуе MicbKi збiрнi no*urrr" MicTa по видах спорту;встановлЮе у межаХ фондУ оплатИ працi надбавки iрозгляда. r,п,,оп"" U{о/lо надання"trП-.'аТ, премiй i MaTepia,TbHoi допомоги працiвникам i_{eHTpy. застосовус iншi заходи]:iО\ОЧеННЯ Та НаКЛаДае ДИСЦИПЛiНаРНi ar"rr.nrr" на працiвникiв t{eHTpy вiлповiдгlо iltlч.l нного законодавства Украiни;
\/кJIадас догоtsори про спiвробiтництво, надання послуг тоLцо, забезгlе.tус rlридбання

":зйна 1,а iнвентарЮ у межаХ асигнувань, а також iнlших nuo*oorna"u r{a проведення_.._iпtlвiдних спортивних т,а iнrпих заходiв;
без довiреностi представляс I{eHTp в органах державноi tsладил ус.гановах.;'РГаНlЗаЦiЯХ, ПiДПРИСМСТВаХ ПРИ Розг-гlялi й вирiurеннi питань, Iцо входя.гь ло йогtlко\{петенцii, або уповноважуе на lе вiдл931дrо оо""пrого законодавства iнших працiвникiв;бере участь у заходах з питань, rцо вiднесенi до компетенцii I]eHTpy;

. ,...r..iiiХ:"#;:^1il;Ъff;:'ження будiвель та iнrпого майна, п.рйпо.о ts оператив'{е

з.liйсtrюс iнпli повноваження. передбачеtti законсlдавством.
6, ФI нАнсо в о-госполrсь кА дlяльнr сть .l.д мдт.!]рI дJIь но-ТЕХНIЧНА БАЗА ЦЕНТРУ6.1. ФiнаНсово-госпОдарська дiяльнiстЬ ц];;рУ проводи.гьсЯ вiдповiдно доj,lKoHoJaBcTBa та Статуту.

6'2' ФiнансУВаннЯ I-{.HTPY зДiйснюсться за рахунок бюдхtетних Kol.iTiB та irtrпихr/ЫePe.l. не заборонених чинним закоFtOдавством.
6,3, IleHTp у процесi провад)кенrrя rРiнансово-господарськоi дiяльностi мас право:

l .t,



розвивати власну MaTepia[bнy базу,
во,подiти, користуватися i розпорядя(атися майном

законодавства та Статуту;
вlдповlдно до чинного

виконувати iншi дii, що не суперечать законодавству та Статуту,
б,4, Матерiа,тьно-технiчна база L{eHTpy включас: нерухоме майно (земе;tьнi лi.ltянки.бl-tiв,ri, iнше); споруди, обла;Iнанн".,u.об" зв'язку та орI,техIliки. транспор,rнi засоби таrtexaHi,lHi знаряддя праui, rчо перебувають у його u"nop".ruHHi т.а iнше.
6.5. /{ля здiйснення фiзкультурно-оздоровчот та сtIортивноТ роботи I{eHTp1, :]авiдс},тнiстю власнот спортивноi бази мохtуть надаватися в користування безкоштовIlо або ltaпi-:tьгових умовах спортивнi об'€кти (спортивнi спорули) вiдповiдно чинного законодавства.
6,6, I]eHTp здiйснюС облiК результатi" робоir, контролЬ за фiнансово-господарськоIо:iя-цьнiстю, веде бухгалтерський i arur"ar"чний облiк, склада€ звiти i пода6 Тх вiдtIсlвiдгlиморганам у визначенi строки, забезпечус лостовiрнiсть звiтiв i баrансiв.
6,7, Ревiзiя фiнаrrсово-госl]оларськоТ /Iiяльностi L{eHTpy здiйслlюсться I]иконавчимкоrIiте,гом Обухiвськоi MicbKoT рuд" ,а iншими ревiзiйними органами.
б,8. Доходи або майно I{eHTpy не пiдлягають розподiлу MirK iхзасновниками або працiвниками, посадовими особами та не можуть викорисl,овуватися д"цявIlгоди будь-якого окремого засновника закладу, його працiвникiв та посадових осiб (KpiM

t-lП-l&ТИ ix працi та вiдрахувань на соцiальнi заходи).
6,9, !оходи I {eHTpy використовуються виключно для фiнансування вида,гкiв на\ грl1\{аннЯ закладуl реалiзацii мети, завданЬ та функuiЙ, що визначенi цим С.тату.гом.

7. упрАвлlння тА контроль

7,1, Загальне керiвництво та контроль I_{eHTpy здiйснюс Обухiвськоi lricbKoT ралаKrrl'BcbKoi областi та iT виконаВчий KoMiTeT, вiддiл' мололi,фiз"чпЬi культури та спор,г\зIlконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради, у ]\Iежах повноважень, що вi:tповiлно-lереJбаченi Законом Украiни кПро мiсц."..Ьrоuрйуuuп"" в YKpaiHi>i та lIоложенням Ilpo
з.___ti.-r.

7.2. БезпоСереднС керiвництво L{ен.гру здiйснюс: лиректор.

8. змIни тА доповнЕння до стАтуту,
рЕоргАнIзАцIя тА припинЕння дIяльностt цвнтгv

8,1, l]eHTP припиня€ свою дiяльнiсть за рiшенням Обухiвськоi MicbKoi Ради.8,2, Змiни та доповнення до Статуту мохtуть бути BHeceHi за рiшенням Обухiвськоi,,: ;"коi'ради.
8,З, ГIрацiвникаМ I{eHTpy, tцо звiльняютьсЯ у зв'язку з tlрипиненняпл lliяльtlос.гi абсl',J :],эI]iзацiТ, гарантусться дотриманItя iх прав iiHT,epeciB r.iдпо, ,"nn"no зако}Iо,](авсll]ом"8.4. У разi припинення юриличноi особи (у результатi i] лiквiдацii. з,циття. гtо;liлу,.,_:;:'Jнання або перетворення) передбачасться 

- 
пЪр.дuчu активiв однiй або Ki.'tbKoпt:;']:I1б\,ТКовим органiзацiяМ вiдповiднОго видУ або зарахУваннЯ до доходу бюлже.гу).
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