


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нову редакцію Статуту ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ЖИТОМИРСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД"
(далі -  Статут) розроблено на заміну Статуту ДЕРЖАВНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА "ЖИТОМИРСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД", 
затвердженого Розпорядженням Керівника Державного управління 
справами від 8 серпня 2014 року № 142.

1.2. Цей Статут регулює та визначає загальні організаційні, правові та
економічні засади діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
"ЖИТОМИРСЬКРІЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД"
(далі -  Підприємство).

1.3. Підприємство засноване на державній власності та належить до 
сфери управління Державного управління справами (далі -  Орган 
управління майном).

1.4. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями 
Керівника Державного управління справами, а також цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Повне найменування Підприємства:

українською мовою: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ЖИТОМИРСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ 
ЗАВОД"

англійською мовою: The State Enterprise "Zhytomyr liquor and vodka
distillery factory”.

2.2. Скорочене найменування Підприємства:

українською мовою: 
англійською мовою:

ДП "ЖЛГЗ" 
SE "ZLVDF".

2.3. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 10008, м. Житомир, 
вул. 1 Травня, 38.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Підприємство створено з метою здійснення виробничої та 
комерційної діяльності та одержання прибутку (доходу).
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3.2. Предметом діяльності Підприємства є; 
дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв; 
виробництво та реалізація горілок, горілок особливих, 

лікеро-горілчаних виробів, алкогольних напоїв, іншої продукції;
виробництво та оптова торгівля спиртом, спиртом етиловим 

ректифікованим, спиртом етиловим -  сирцем, спиртом етиловим 
технічним, спиртом етиловим денатурованим, маслом сивушним, фракцією 
головною етилового спирту, холодоносієм для низькотемпературних 
промислових та побутових установок "ХН-1", спиртом ректифікованим для 
парфумерно-косметичної продукції, парфумерною основою згідно з 
технічними умовами, парфумерними виробами (напівфабрикатами і 
готовою продукцією);

роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; 
роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих 

магазинах;
роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих 

магазинах;
роздрібна та оптова торгівля горілками, горілками особливими, 

лікеро-горілчаними, алкогольними напоями, тютюновими виробами, 
продуктами харчування, промисловими товарами;

виробництво, оптова та роздрібна торгівля виноматеріалами 
плодово-ягідними, соками зброджено-спиртованими і спиртованими для 
виробництва виноматеріалів, соками і морсами плодово-ягідними 
спиртованими для виробництва лікеро-горілчаної продукції, бальзамами; 

виробництво солоду;
оптова та роздрібна торгівля солодом житнім сухим ферментованим і 

неферментованим;
виробництво, оптова та роздрібна торгівля винами плодово-ягідними, 

виноградними, харчовими есенціями;
виробництво, оптова та роздрібна торгівля слабоалкогольними і 

безалкогольними напоями;
виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; 
виробництво інших основних органічних хімічних речовин; 
розробка і створення нових видів конкурентоспроможної продукції з 

новими якісними характеристиками, високоестетичним зовнішнім 
оформленням;

упровадження прогресивних технологічних процесів, технічне 
переоснащення і модернізація виробництва;

організація і здійснення фірмової торгівлі через мережу фірмових 
магазинів;

організація та провадження комісійної торгівлі; 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
комерційна та посередницька діяльність, здійснення 

торгово-закупівельних і бартерних операцій як на території України, так і за
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11 межами, ЗГІДНО з чинним законодавством;
рекламна діяльність;
вантажний автомобільний транспорт;
виконання вантажних перевезень автотранспортом, у тому числі 

спеціальних вантажів (за наявності відповідного дозволу, ліцензії);
провадження діяльності митного перевізника;
діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та 

промисловими хімічними речовинами;
діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими 

товарами;
оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами 

для тварин;
оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою;
оптова торгівля фруктами й овочами;
оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями 

та жирами;
оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, 

ракоподібними і молюсками;
оптова торгівля напоями;
оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними 

продуктами;
неспеціалізована оптова торгівля;
здійснення інших видів діяльності та надання платних послуг, що не 

суперечать чинному законодавству України.
3.3. Види діяльності, які підлягають патентуванню та (або) 

ліцензуванню, можуть здійснюватися Підприємством після отримання 
відповідних патентів та (або) ліцензій у порядку, передбаченому чинним 
законодавством.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Підприємство є юридичною особою. Підприємство набуває 
прав юридичної особи і несе обов’язки з дати включення його до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -  підприємців.

4.2. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до 
законодавства та цього Статуту.

4.3. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний 
та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, 
необхідні штампи, бланки та інші реквізити. Підприємство може мати знаки 
для товарів та послуг, зареєстровані відповідно до законодавства.

4.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в 
межах належного йому на праві господарського відання майна згідно із 
законодавством.

4.5. Держава та Орган управління майном не несуть відповідальності
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за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених чинним 
законодавством.

4.6. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави 
та Органу управління майном.

4.7. Підприємство є самостійним учасником господарської діяльності, 
може створювати філії та представництва з правом відкриття поточних і 
розрахункових рахунків, затверджувати відповідні положення.

4.8. Підприємство має право укладати договори, угоди, контракти, інші 
правочини, набувати майнових і немайнових прав, нести відповідальність, 
бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді згідно із 
законодавством.

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства становлять оборотні та необоротні активи, а 
також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в 
самостійному балансі Підприємства.

5.2. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за 
ним на праві господарського відання. Підприємство володіє, користується 
та розпоряджається майном, закріпленим за ним Органом управління 
майном, з обмеженням розпорядження щодо окремих видів майна за згодою 
Органу управління майном у випадках, передбачених чинним 
законодавством.

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є: 
майно, передане Органом управління майном;
продукція, вироблена Підприємством у результаті господарської 

діяльності;
доходи, одержані від реалізації цродукції, а також від інших видів 

фінансово-господарської діяльності;
кредити банків та інших кредиторів; 
капітальні вкладення і дотації з державного бюджету; 
майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та 

громадян у встановленому законодавством порядку; 
інші джерела, не заборонені законодавством.

5.4. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому 
майно іншим юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених 
законом. Підприємство має право відчужувати (продавати), віддавати під 
заставу, надавати в оренду майнові об’єкти, що належать до основних 
фондів, лише за попередньою згодою Органу управління майном у порядку, 
встановленому законодавством.

5.5. Підприємство здійснює користування землею та іншими 
природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності й чинного 
законодавства.

5.6. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів.
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інших необоротних активів, передача майна, а також прискорена 
амортизація основних фондів Підприємства можуть проводитися лише за 
згодою Органу управління майном та в порядку, визначеному чинним 
законодавством.

5.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його 
майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 
відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Статутний капітал Підприємства становить 6 659 600 (шість 
мільйонів шістсот п’ятдесят дев’ять тисяч шістсот) гривень.

6.2. Рішення про зміну (збільшення, зменшення) розміру статутного 
капіталу Підприємства приймається Органом управління майном шляхом 
внесення змін до Статуту.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Підприємство має право:
визначати основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих 

науково-технічних прогнозів, пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції 
(товарів, робіт, послуг);

реалізовувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за 
цінами, що формуються на умовах та в порядку, що визначені цим 
Статутом, відповідно до законодавства;

будувати, придбавати, наймати необхідні для своєї діяльності 
матеріальні ресурси, рухоме та нерухоме майно у підприємств, установ, 
організацій та фізичних осіб у встановленому законодавством порядку, бути 
позивачем, відповідачем, третьою особою в судах;

на договірних засадах використовувати об’єкти інтелектуальної 
власності;

набувати майнових та особистих немайнових прав, укладати з іншими 
суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами -  підприємцями 
господарські договори, зокрема: купівлі-продажу, підряду, страхування, 
поставки, зберігання тощо, договори з державними, приватними та іншими 
організаціями для ремонту та обслуговування виробничо-технічного та 
побутового обладнання, а також на інші види діяльності, що не суперечать 
законодавству.

7.2. Підприємство зобов’язане:
виконувати розпорядчі акти Органу управління майном;
приймати та виконувати доведені до нього в установленому 

законодавством порядку державні замовлення, враховувати їх при 
формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого 
економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, складати і
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подавати на затвердження Органу управління майном річний з 
поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік в 
порядку та за формою, встановленими чинним законодавством, а також 
виконувати фінансовий план;

при закупівлі товарів, робіт чи послуг застосовувати процедури 
закупівель у порядку та у випадках, що передбачені чинним 
законодавством;

виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання і відтворення 
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

видавати необхідні довідки та інші документи на вимогу Органу 
управління майном;

інформувати Орган управління майном щодо укладених 
Підприємством договорів або інших правочинів на суму понад 5 000 000 
(п’ять мільйонів) гривень з одним контрагентом на придбання товарів і 
послуг для виробничих цілей і реалізації Підприємством своєї продукції не 
пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору або іншого 
правочину;

розробляти і подавати на розгляд Органу управління майном 
пропозиції щодо раціонального використання та розпорядження майном, 
яке перебуває на балансі Підприємства;

забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно із 
законодавством;

здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести фінансову та 
статистичну звітність згідно із законодавством; 

додержуватися фінансової дисципліни;
створювати належні умови для високопродуктивної праці, 

забезпечувати додержання законодавства про працю, правил і норм 
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

проводити інвентаризацію належного Підприємству майна для 
забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової 
звітності та статистичної інформації згідно із законодавством;

додержуватися вимог законодавства про державну таємницю.
7.3. Підприємство погоджує з Органом управління майном: 
укладення договорів, контрактів, угод та інших правочинів, якщо їх 

загальна сума перевищує 5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень, крім 
правочинів щодо придбання товарів і послуг для виробничих цілей та 
реалізації Підприємством своєї продукції;

укладення договорів або інших правочинів про отримання (надання) 
фінансової допомоги Підприємством, якщо її загальна сума перевищує 
5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень;

укладення кредитних договорів, а також зміни до них; 
призначення на посади та звільнення з посад заступників генерального 

директора та головного бухгалтера Підприємства;
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створення філій, представництв з можливістю відкриття поточних і 
розрахункових рахунків.

7.3.1. Підприємство погоджує з юридичною службою Органу 
управління майном:

кандидатури претендентів на посаду керівника юридичної служби; 
укладення мирових угод, стороною в яких виступає Підприємство, 

відмови від позовів, зміни предмета позовів.

8. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

8.1. Управління Підприємством здійснює генеральний директор 
Підприємства.

8.2. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання 
прав Органу управління майном та генерального директора Підприємства.

8.3. В управлінні Підприємством разом з генеральним директором 
Підприємства беруть участь заступники генерального директора, які 
підпорядковуються генеральному директору Підприємства.

Заступники генерального директора Підприємства за його наказом 
мають право підписувати договори, контракти та видавати довіреності.

8.4. Заступники генерального директора, головний бухгалтер 
Підприємства, директори філій та представництв призначаються на посади 
та звільняються з посад генеральним директором Підприємства за 
погодженням з Органом управління майном.

8.5. Генеральний директор Підприємства призначається на посаду та 
звільняється з посади Органом управління майном.

8.6. Припинення повноважень генерального директора Підприємства 
здійснюється за рішенням Органу управління майном.

8.7. З генеральним директором Підприємства укладається контракт, у 
якому визначаються його права, обов’язки і відповідальність, умови 
матеріально-грошового забезпечення, звільнення з посади, інші умови за 
погодженням сторін.

8.8. Генеральний директор Підприємства самостійно вирішує всі 
питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені чинним 
законодавством і цим Статутом до компетенції Органу управління майном.

8.9. Генеральний директор Підприємства:
діє без довіреності від імені Підприємства і представляє його інтереси 

на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми 
власності;

підписує від імені Підприємства банківські документи, відкриває в 
банках розрахункові та інші рахунки, укладає договори, видає доручення, 
накази, здійснює інші необхідні дії в межах своїх повноважень;

приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Підприємства 
відповідно до штатного розпису, вживає заходів для заохочення і накладає

8



дисциплінарні стягнення в порядку, передбаченому законодавством;
готує і подає на погодження Органу управління майном 

організаційно-управлінську структуру та штатний розпис Підприємства;
готує і подає Органу управління майном пропозиції щодо змін до 

цього Статуту;
призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Органом 

управління майном заступників генерального директора, головного 
бухгалтера Підприємства, директорів філій та представництв;

здійснює ефективне використання та збереження майна, закріпленого 
за Підприємством;

несе персональну відповідальність за формування та виконання 
фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог 
законодавства, результати господарської діяльності Підприємства;

затверджує відповідні положення, інструкції, посадові інструкції на 
Підприємстві;

видає письмові накази та розпорядження, а також дає усні вказівки, 
обов’язкові для виконання всіма працівниками Підприємства.

8.10. У разі зміни генерального директора Підприємства обов’язковим 
є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства, 
інвентаризації майна в порядку, передбаченому законодавством.

9. ОРГАН УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

9.1. Вищим органом управління Підприємства є Орган управління 
майном, до виключної компетенції якого належить:

прийняття рішень про припинення діяльності Підприємства, 
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

погодження укладення договорів, контрактів, угод та інших 
правочинів, якщо їх загальна сума перевищує 5 000 000 (п’ять мільйонів) 
гривень, крім правочинів щодо придбання товарів та послуг для виробничих 
цілей та реалізації Підцриємством своєї продукції, які не потребують 
погодження Органу управління майном;

погодження отримання (надання) фінансової допомоги 
Підприємством, якщо її загальна сума перевищує 5 000 000 (п’ять 
мільйонів) гривень;

затвердження стратегії розвитку та інвестиційного плану 
Підприємства, здійснення контролю за їх виконанням;

погодження умов і розмірів преміювання генерального директора 
Підприємства;

призначення на посаду та звільнення з посади генерального директора 
Підприємства, укладення і припинення з ним контракту, здійснення 
контролю за додержанням вимог контракту;

припинення повноважень генерального директора Підприємства; 
погодження за поданням генерального директора Підприємства
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призначення на посади і звільнення з посад заступників генерального 
директора, головного бухгалтера Підприємства, директорів філій та 
представництв;

затвердження Статуту Підприємства та змін до нього, здійснення 
контролю за додержанням положень цього Статуту і прийняття рішення у 
зв’язку з їх порушенням;

здійснення контролю за ефективністю використання та збереження 
державного майна, закріпленого за Підприємством;

затвердження фінансових планів Підприємства, здійснення контролю 
за їх виконанням у встановленому порядку;

проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання 
показників фінансових планів Підприємства;

надання згоди на відчуження (продаж), оренду, передачу та списання 
майна Підприємства в порядку, встановленому законодавством;

погодження організаційно-управлінської структури та штатного 
розпису Підприємства;

визначення порядку використання прибутку Підприємства відповідно 
до затвердженого фінансового плану;

погодження укладення кредитних договорів, а також змін до них; 
погодження утворення філій, представництв з можливістю відкриття 

поточних і розрахункових рахунків;
погодження відпусток та відряджень генерального директора 

Підприємства;
прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства.

10. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
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10.1. Фінансово-господарська діяльність Підприємства здійснюється 
на умовах госпрозрахунку.

10.2. Узагальнюючим показником фінансових результатів 
господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

10.3. Підприємство самостійно на договірних засадах визначає умови 
виконання робіт і надання послуг (у випадках, передбачених цим Статутом, 
за погодженням з Органом управління майном). Усі валютні розрахунки, 
пов’язані з господарською діяльністю на території України та 
зовнішньоекономічною діяльністю, провадяться відповідно до чинного 
законодавства України. Валюта розрахунків за такими операціями 
визначається згідно із законодавством України.

10.4. Підприємство створює за рахунок прибутку спеціальні (цільові) 
фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю:

амортизаційний фонд, фонд розвитку виробництва, фонд споживання 
(оплати праці), резервний фонд;

інші фонди, не заборонені законодавством (за умови погодження з 
Органом управління майном).



10.5. Порядок використання фондів визначається фінансовим планом 
Підприємства.

10.6. Прибуток (дохід) Підприємства утворюється з надходжень від 
господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до 
них витрат, а також страхових зобов’язань.

10.7. Складання, затвердження та контроль за виконанням 
фінансового плану Підприємства здійснюються в установленому 
законодавством порядку.

10.8. Розподіл прибутку, одержаного після зазначених розрахунків, 
здійснюється відповідно до фінансового плану Підприємства.

10.9. Відносини Підприємства з іншими підприємствами,
установами, організаціями, фізичними особами в усіх сферах господарської 
діяльності здійснюються на основі договорів, контрактів, угод та інших 
правочинів відповідно до законодавства.

10.10. Підприємство самостійно вирішує питання оплати праці 
працівників шляхом встановлення у колективному договорі форм і систем 
оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов 
запровадження та розмірів надбавок, премій, винагород, інших 
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм 
і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевою 
(регіональними) угодами.

10.11. Підприємство відповідно до законодавства може залучати для 
виконання робіт державні установи та громадські організації, підприємства, 
у тому числі й іноземні, а також фізичних осіб на підставі договорів, угод, 
контрактів.

10.12. Підприємство здійснює поточний та бухгалтерський облік, веде 
статистичну звітність згідно з чинним законодавством України та подає їх у 
встановлені строки відповідним органам державної влади.

10.13. Генеральний директор та головний бухгалтер Підприємства 
несуть персональну відповідальність за стан бухгалтерського обліку і 
статистичної звітності, достовірність звітних даних та дотримання звітної 
дисципліни.

10.14. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно 
з чинним законодавством України.

10.15. Підприємство проводить зовнішньоекономічну діяльність 
згідно із законодавством.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА
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11.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які 
беруть участь у його діяльності. Трудові відносини працівників 
Підприємства ґрунтуються на трудових договорах.

11.2. Трудовий колектив Підприємства:



розглядає і затверджує проект колективного договору;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
11.3. Трудовий колектив в особі уповноваженого ним органу та 

генеральний директор Підприємства від імені Органу управління майном 
укладають колективний договір.

11.4. Повноваження трудового колективу Підприємства 
реалізуються загальними зборами через профспілкову організацію 
відповідно до законодавства.

11.5. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов 
праці працівників Підприємства, визначаються колективним договором та 
законодавством.
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12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

12.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом 
його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації 
відповідно до чинного законодавства України на підставі рішення Органу 
управління майном або суду.

12.2. Ліквідацію Підприємства здійснює ліквідаційна комісія, що 
призначається Органом управління майном або рішенням суду. До складу 
ліквідаційної комісії входять представники Органу управління майном. 
Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення 
претензій кредиторами визначаються Органом управління майном.

12.3. Із моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює 
наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів та 
розраховується з ними, вживає заходів для сплати боргів Підприємства третім 
особам, складає ліквідаційний баланс та подає його Органу управління 
майном або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

12.4. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство 
таким, шо припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного 
запису до державного реєстру.

12.5. При ліквідації майно та кошти, що належать Підприємству, після 
здійснення передбачених законодавством України розрахунків передаються 
Органу управління майном.

12.6. У разі реорганізації Підприємства його права та обов’язки 
переходять до правонаступників.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

13.1. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації в 
порядку, встановленому чинним законодавством України.




