ЗАТВЕРДЖЕНО
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СТАТУТ
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«____________»
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1. Загальні положення
1.1. Цей статут розроблено на основі та у відповідності до Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та інших чинних нормативних
актів України.
1.2. АДВОКАТСЬКЕ ОБ‟ЄДНАННЯ «____________» (надалі – «об‟єднання») є
адвокатським об‟єднанням, створеним шляхом об‟єднання адвокатів
(учасників).
1.3. Найменування об‟єднання:
повне найменування українською мовою – ____________;
скорочене найменування українською мовою – ____________;
повне найменування англійською мовою – ____________;
скорочене найменування англійською мовою – ____________.
2. Предмет діяльності об’єднання
2.1. Основною метою діяльності об‟єднання є забезпечення здійснення захисту,
представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній
основі громадянам України, іноземним громадянам, особам без громадянства,
юридичним особам; отримання доходу, з урахуванням обмежень, встановлених
чинним законодавством та нормами адвокатської етики.
2.2. Об‟єднання в особі адвокатів, що є його учасниками, здійснює наступні
види адвокатської діяльності:
2.2.1. надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових
питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;

2.2.2. складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового
характеру;
2.2.3. захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого,
підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається
застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або
вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи,
стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі
(екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;
2.2.4. надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;
2.2.5. представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про
адміністративне правопорушення, прав і обов'язків потерпілого, цивільного
позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;
2.2.6. представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час
здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного
судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та
юридичними особами;
2.2.7. представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів
державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних
судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав,
статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних
організацій або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України;
2.2.8. надання правової
кримінальних покарань;
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2.2.9. здійснення інших видів адвокатської діяльності, не заборонених законом.
2.3. Для досягнення мети та вирішення поставлених перед об‟єднанням завдань,
об‟єднання має право:
2.3.1. планувати и здійснювати свою діяльність, розпоряджатися своїм майном,
одержаним прибутком (доходом), що залишається у розпорядженні об‟єднання
після сплати платежів до бюджету та інших обов‟язкових платежів;
2.3.2. вести зовнішньоекономічну діяльність, здійснювати валютні операції
відповідно до чинного законодавства;
2.3.3. виступати засновником та учасником підприємств та організацій;
2.3.4. користуватися фінансовими та комерційними кредитами;

2.3.5. формувати на засадах угоди тимчасові творчі, наукові, робочі та інші
колективи, залучати до участі в діяльності об‟єднання на договірній
(контрактній) основі кваліфікованих спеціалістів як з України, так і з інших
держав;
2.3.6. залучати до виконання договорів про надання правової допомоги на
договірних засадах адвокатів, що не є учасниками об‟єднання, будучи у такому
випадку зобов‟язаним забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та
гарантій адвокатської діяльності;
2.3.7. залучати працівників за сумісництвом;
2.3.8. формувати штатний розклад та умови праці;
2.3.9. купувати, набувати іншим не забороненим законом способом у власність,
орендувати (отримувати у лізинг) тощо матеріальні ресурси, в тому числі
основні засоби, у встановленому законодавством порядку у держави,
юридичних та фізичних осіб;
2.4. здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
2.5. Об‟єднання також має право:
2.5.1. формувати програми своєї діяльності;
2.5.2. витрачати грошові кошти, що зараховуються на рахунки об‟єднання (в
тому числі валютні) в установах банків.
3. Юридичний статус об’єднання
3.1. Об‟єднання є юридичною особою за законодавством України та має право
від свого імені укладати правочини, набувати майнові та особисті немайнові
права і нести обов‟язки, виступати позивачем та відповідачем у судах,
господарських судах, адміністративних та інших спеціалізованих судах,
судових органах України та інших країн, міжнародних судових інстанціях,
третейських судах.
3.2. Об‟єднання має самостійний баланс, поточні, вкладні (депозитні) та інші
рахунки в установах банків, а в установленому чинним законодавством порядку
– і в іноземних банках. Об‟єднання має право на володіння, користування і
розпорядження своїм майном.
3.3. Об‟єднання відповідає за своїми зобов‟язаннями всім своїм майном, на яке
за законодавством України може бути звернено стягнення. Учасники
об‟єднання не відповідають за його зобов‟язаннями, так само як об‟єднання не
відповідає за зобов‟язаннями його учасників.

3.4. Для досягнення своєї мети об‟єднання має право утримувати на своєму
балансі і орендувати будівлі, приміщення, транспортні засоби, інше рухоме й
нерухоме майно, укладати правочини з транспортними, промисловими та
іншими організаціями, установами, підприємствами, а також фізичними
особами, укладати будь-які правочини відповідно до законодавства України.
3.5. Об‟єднання має право відряджати в своїх інтересах працівників, учасників
та членів керівних органів для роботи як на території України, так і в інші
країни.
3.6. Об‟єднання набуває прав юридичної особи з моменту його державної
реєстрації відповідно до законодавства України. Про створення, реорганізацію
або ліквідацію об‟єднання, зміну складу його учасників об‟єднання у
встановлений законом строк письмово повідомляє відповідну раду адвокатів
регіону.
3.7. Об‟єднання має круглу печатку і штамп зі своїм найменуванням та
ідентифікаційним кодом.
4. Учасники об’єднання
4.1. До складу об‟єднання входять адвокати, що у встановленому цим статутом
порядку набули статус учасників.
4.2. Учасникам об‟єднання присвоюється один з наступних статусів:
4.2.1. адвокат, старший партнер (скорочено в тексті цього статуту – старший
партнер);
4.2.2. адвокат, партнер (скорочено в тексті цього статуту – партнер);
4.2.3. адвокат (скорочено в тексті цього статуту – адвокат).
4.3. Зміст прав і обов‟язків старших партнерів, партнерів та адвокатів
об‟єднання визначаються цим статутом та рішеннями керівних органів
об‟єднання.
4.4. Не можуть бути учасниками об‟єднання особи, відносно яких існують
обставини несумісності з діяльністю адвоката, передбачені Законом України
“Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. У випадку виникнення обставин
несумісності, учасник об‟єднання зобов‟язаний негайно вийти з об‟єднання.
4.5. Під виходом з об‟єднання розуміється:
4.5.1. для адвоката – припинення трудових відносин або договірних відносин з
об‟єднанням;

4.5.2. для старшого партнера чи партнера – припинення трудових або
договірних відносин та майнових відносин з об‟єднанням (отримання вартості
частки у статному капіталі, відчуження частки у статутному капіталі).
4.6. Учасниками об‟єднання-адвокатами є особи, що мають право на заняття
адвокатською діяльністю за законодавством України, прийняті на роботу в
об‟єднання на посаду адвоката на умовах трудового договору відповідно до
трудового законодавства або виконують роботу на умовах цивільно-правову
договору з об‟єднанням.
4.6.1. Адвокати мають право:
4.6.1.1. отримувати заробітну плату (гонорар) та інші виплати відповідно до
цього статуту, рішень керівних органів об‟єднання, трудового законодавства,
законодавства про оплату праці, іншого чинного законодавства;
4.6.1.2. користуватися правом на відпустку та на всі види допомоги по
державному соціальному страхуванню;
4.6.1.3. на призначення і виплату допомоги і пенсій по державному соціальному
страхуванню відповідно до законодавства про соціальне страхування і
соціальне забезпечення;
4.6.1.4. користуватися майном об‟єднання відповідно до рішень його керівних
органів;
4.6.1.5. брати участь у засіданнях Ради об‟єднання з правом дорадчого голосу,
вносити пропозиції на розгляд Ради об‟єднання;
4.6.1.6. вийти з об‟єднання (звільнитися) у порядку встановленому цим
статутом та чинним законодавством.
4.6.2. Адвокати зобов‟язані:
4.6.2.1. працювати в об‟єднанні, тобто здійснювати адвокатську діяльність в
організаційній формі об‟єднання.
4.6.2.2. суворо дотримуватися норм закону та правил адвокатської етики;
4.6.2.3. додержуватися вимог цього статуту і виконувати рішення керівних
органів об‟єднання;
4.6.2.4. виконувати свої зобов'язання перед об‟єднанням;
4.6.2.5. не розголошувати адвокатську таємницю та іншу конфіденційну
інформацію про діяльність об‟єднання та його клієнтів;

4.6.2.6. надавати об‟єднанню інформацію, необхідну для ефективної його
діяльності;
4.6.2.7. сприяти об‟єднанню у досягненні інших цілей його діяльності;
4.6.2.8. утримуватися від дій, що можуть заподіяти шкоду об‟єднанню.
4.7. Учасниками об‟єднання-партнерами є особи, що прийняті до складу
партнерів відповідно до вимог, встановлених цим статутом. Партнери є
власниками часток у статутному капіталі об„єднання.
4.7.1. Перелік партнерів міститься у цьому статуті. Особа набуває статусу
партнера чи позбавляється цього статусу з моменту набрання чинності
відповідних змін та доповнень до цього статуту.
4.7.2. Партнери користуються правами і виконують обов‟язки учасників
об‟єднання.
4.7.3. Додатково до прав учасників об‟єднання, партнери мають право:
4.7.3.1. брати участь в управлінні об‟єднанням у порядку, передбаченому цим
статутом, займати посаду Заступника голови (Заступника керуючого партнера);
4.7.3.2. брати участь у розподілі прибутку об‟єднання та одержувати його
частку (дивіденди);
4.7.3.3. виходу з об‟єднання з отриманням вартості частки у статному капіталі
об‟єднання;
4.7.3.4. здійснити відчуження частки у статутному капіталі об‟єднання.
4.7.4. Додатково до обов‟язків учасників об‟єднання, партнери зобов‟язані:
4.7.4.1. виконувати свої зобов'язання перед об‟єднанням, в тому числі і
пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади та додаткові вклади у
розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим статутом та рішеннями
керівних органів об‟єднання.
4.8. Учасниками об‟єднання-старшими партнерами є особи, що заснували
об‟єднання, а також особи, що прийняті до складу старших партнерів
відповідно до вимог, встановлених цим статутом. Старші партнери є
власниками часток у статутному капіталі об„єднання.
4.8.1. Перелік старших партнерів міститься у цьому статуті. Особа набуває
статусу старшого партнера чи позбавляється цього статусу з моменту набрання
чинності відповідних змін та доповнень до цього статуту.

4.8.2. Старші партнери користуються правами і виконують обов‟язки партнерів
і учасників об‟єднання.
4.8.3. Додатково до прав партнерів і учасників об‟єднання, старші партнери
мають право:
4.8.3.1. брати участь в управлінні об‟єднанням у порядку, передбаченому цим
статутом;
4.8.3.2. обирати та бути обраними до керівних органів об‟єднання, займати
посаду Голови (Керуючого партнера);
4.8.3.3. одержувати інформацію про діяльність об‟єднання, в тому числі
знайомитися з даними бухгалтерського обліку і звітності, відповідно до чого,
будь-які документи об‟єднання мають надаватися старшому партнеру для
ознайомлення негайно, на першу вимогу;
4.8.3.4. вносити пропозиції на розгляд органів об‟єднання, відповідно до чого,
пропозиції старшого партнера підлягають обов‟язковому включенню до
порядку денного засідань керівних органів об‟єднання.
5. Помічники адвоката
5.1. Помічником адвоката в об‟єднанні можуть працювати особи, що мають
повну вищу юридичну освіту.
5.2. Помічники адвоката працюють на підставі трудового договору (контракту),
укладеного з об'єднанням, з додержанням вимог Закону України “Про
адвокатуру та адвокатську діяльність” і законодавства про працю.
5.3. Один або кілька помічників адвоката, за рішенням Керуючого партнера,
можуть підпорядковуватися конкретному учаснику об‟єднання.
5.4. Помічник адвоката виконує доручення учасника об‟єднання у справах, що
знаходяться у провадженні такого учасника об‟єднання, крім тих, що належать
до процесуальних повноважень (прав та обов'язків) адвоката.
5.5. Помічнику адвоката забороняється суміщати роботу в об‟єднанні з
діяльністю, несумісною з діяльністю адвоката. Помічником адвоката не можуть
бути особи, зазначені в ч. 2 ст. 6 Закону України “Про адвокатуру та
адвокатську діяльність”.
6. Колектив об’єднання
6.1. Колектив об‟єднання складають учасники, помічники адвоката, та
технічний персонал.

6.2. Склад працівників технічного персоналу визначається штатним розкладом
об‟єднання.
6.3. Помічники адвоката та працівники технічного персоналу наймаються на
роботу виконавчим органом об‟єднання відповідно до норм трудового
законодавства.
6.4. Працівником об‟єднання може бути будь-яка фізична особа, що досягла
віку, передбаченого чинним законодавством, та виявила бажання працювати в
об‟єднанні на умовах, що пропонуються об‟єднанням.
6.5. Для роботи в об‟єднанні можуть залучатися фізичні особи у вільний від
роботи на основному виробництві час, незалежно від виду своєї діяльності.
6.6. Прийом та звільнення працівників об‟єднання здійснює виконавчий орган
об‟єднання, керуючись нормами трудового законодавства згідно з
обговореними умовами прийому на роботу чи умовами трудового договору
(контракту).
6.7. Обов‟язки і права працівників об‟єднання визначаються затвердженими у
встановленому порядку внутрішніми документами, а також трудовими
договорами (контрактами).
6.8. Працівники об‟єднання користуються правом на відпустку та на всі види
допомоги по державному соціальному страхуванню.
6.9. Працівники об‟єднання мають право на призначення і виплату допомоги і
пенсій по державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства
про соціальне страхування і соціальне забезпечення.
6.10. За заподіяну об‟єднанню шкоду винний працівник несе матеріальну
відповідальність в порядку і розмірах, передбачених законодавством.
7. Керівні органи об’єднання
7.1. Вищим органом об‟єднання є Рада.
7.2. Виконавчим органом об‟єднання є Голова (Керуючий партнер).
7.3. Голова (Керуючий партнер) має заступників. Кількість заступників
визначається вищим органом об‟єднання.
8. Рада об’єднання
8.1. Рада є вищим органом об‟єднання, що складається із старших партнерів та
партнерів. Адвокати можуть брати участь у засіданнях Ради з правом дорадчого
голосу, вносити до Ради свої пропозиції та висловлювати зауваження у процесі
прийняття рішень Радою.

8.2. До компетенції Ради належить:
8.2.1. визначення основних напрямів діяльності об‟єднання, його структури,
штатів та затвердження його планів і звітів про їх виконання;
8.2.2. внесення змін і доповнень до цього статуту та їх затвердження;
8.2.3. обрання та відзив Голови (Керуючого партнера) з числа старших
партнерів;
8.2.4. обрання та відзив Заступників голови (Заступників керуючого партнера) з
числа партнерів, визначення їх кількості;
8.2.5. затвердження правил процедури, та інших внутрішніх документів
об‟єднання, визначення організаційної структури об‟єднання;
8.2.6. визначення умов оплати Голови (Керуючого партнера) та його
заступників, а також всіх старших партнерів;
8.2.7. прийняття рішення про прийом та виключення учасників з об‟єднання;
8.2.8. прийняття рішень про присвоєння та позбавлення статусу старших
партнерів та партнерів;
8.2.9. прийняття рішень щодо переходу прав на частки в статутному капіталі
об„єднання;
8.2.10. встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками
додаткових вкладів до статутного капіталу об‟єднання;
8.2.11. прийняття рішення про виплату дивідендів, визначення розміру
дивідендів, порядку та строків їх виплати;
8.2.12. прийняття рішення про припинення діяльності об‟єднання, призначення
ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
8.3. Прийняття рішень Радою здійснюється на засіданнях, що скликаються за
необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання ради скликає Голова
(Керуючий партнер). Раду може бути скликано будь-яким старшим партнером у
будь-який спосіб з будь-якого приводу.
8.4. Голосувати на засіданні Ради мають право старші партнери та партнери.
Кожен старший партнер та партнер має кількість голосів, пропорційну розміру
їх часток у статутному капіталі. Засідання Ради вважається правомочним, якщо
на ньому присутні старші партнери та партнери об‟єднання сукупний розмір
часток яких складає більше 60 відсотків.
8.5. Рішення Ради вважається прийнятим простою більшістю голосів.

8.6. Рішення Ради оформлюється протоколом. Протокол підписується всіма
старшими партнерами та партнерами об‟єднання, що були присутні на
засіданні. Відмова партнера підписати протокол не впливає на чинність рішень
Ради, оформлених таким протоколом. Протокол, не підписаний хоча б одним
старшім партнером є недійсним, оформлені таким протоколом рішення Ради не
набирають чинності.
8.7. У випадку смерті особи, що має статус старшого партнера чи партнера,
визнання її у встановленому порядку померлою, недієздатною, безвісно
відсутньою допускається проведення засідань Ради у складі, що залишився, для
прийняття рішень Ради щодо позбавлення цієї особи статусу старшого партнера
чи партнера за умови одночасного виділення належної їй частки (частки майна
та прибутку об‟єднання) для передачі спадкоємцям (в випадку смерті або
визнання померлою), або опікунам (в випадку визнання недієздатною або
безвісно відсутньою).
9. Виконавчий орган об’єднання
9.1. Голова (Керуючий партнер) є виконавчим органом об‟єднання. Виконавчий
орган
об‟єднання
може
іменуватися
“Голова
АДВОКАТСЬКОГО
ОБ‟ЄДНАННЯ «____________»” (чи, відповідно до контексту, – “Голова”) або
“Керуючий партнер АДВОКАТСЬКОГО ОБ‟ЄДНАННЯ «____________»” (чи,
відповідно до контексту, – “Керуючий партнер”).
9.2. Голова (Керуючий партнер) обирається та відкликається вищим органом
об‟єднання з числа старших партнерів.
9.3. Голова (Керуючий партнер):
9.3.1. представляє об‟єднання, без довіреності, у взаємовідносинах з усіма
організаціями, закладами та установами будь-яких форм власності, включаючи
суди, інші органи влади, а також перед будь-якими іншими юридичними та
фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;
9.3.2. вчиняє від імені об‟єднання, без довіреності, правочини, укладає та
підписує одноособово, від імені об‟єднання, договори з українськими чи
іноземними
юридичними та/або фізичними особами, будь-які інші правочини, та забезпечує
їх виконання;
9.3.3. видає довіреності, доручення на вчинення дій від імені об‟єднання;
9.3.4. відкриває рахунки у фінансово-кредитних установах, розпоряджається
майном об‟єднання у межах своєї компетенції, видає накази, обов‟язкові для
учасників та інших співробітників об‟єднання;

9.3.5. забезпечує участь старших партнерів, партнерів та адвокатів у
кримінальному судочинстві відповідно до вимог кримінально-процесуального
законодавства;
9.3.6. вирішує всі інші питання, пов‟язані з діяльністю об‟єднання, за винятком
тих, що віднесені до виключної компетенції вищого органу об‟єднання;
9.3.7. здійснює прийом та звільнення працівників, прийом учасників на роботу
до об‟єднання та їх звільнення на виконання рішень, прийнятих Радою.
9.3.8. має заступників, які призначаються Радою з числа партнерів об‟єднання;
9.3.9. визначає права і обов‟язки Заступників голови (Заступників керуючого
партнера).
10. Майно, кошти об’єднання
10.1. Об‟єднання є власником:
10.1.1. майна, що передано йому учасниками у власність як вклад та додатковий
вклад до статутного капіталу;
10.1.2. одержаних доходів;
10.1.3. іншого майна, що набуте на підставах, не заборонених чинним
законодавством.
10.2. Розпорядження майном та витрачання коштів об‟єднання, за винятком
виплати дивідендів, здійснюється за рішенням виконавчого органу об‟єднання.
10.3. Для забезпечення діяльності об‟єднання за рахунок вкладу учасників
створено статутний капітал об‟єднання.
10.4. Вкладом, додатковим вкладом до статутного капіталу об‟єднання можуть
бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що
мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Грошова оцінка
вкладу учасника об‟єднання здійснюється за згодою учасників об‟єднання, а у
випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній оцінці.
10.5. Розмір статутного капіталу об‟єднання становить ____________гривень
(сума прописом).
10.6. Об‟єднання має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір
статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу може бути здійснено
лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів. Зменшення
статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів об‟єднання не
допускається. При збільшенні статутного капіталу об‟єднання строк оплати
часток встановлюється вищим органом об‟єднання.

10.7. Статутний капітал об‟єднання поділено на частки старших партнерів та
партнерів. Розмір часток зазначено у цьому статуті.
10.8. При виході старшого партнера чи партнера з об‟єднання йому
виплачується вартість частки. Виплата провадиться в строк не більше 3 місяців
з дня виходу. Вартість частини майна визначається за згодою сторін, а якщо
такої згоди досягнуто не буде – за незалежною оцінкою. Старшому партнеру чи
партнеру, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного
об‟єднанням у даному році до моменту його виходу.
10.9. У зв'язку із смертю старшого партнера чи партнера, спадкоємцям
видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала
спадкодавцю, вартість якої визначається на день смерті.
11. Учасники - старші партнери та партнери
11.1. Учасниками-старшими партнерами є:
(Відомості про учасників-старших партнерів із зазначенням розмірів їх вкладів
до статутного капіталу у грошовому та відсотковому виразі)
11.2. Учасниками-партнерами є:
(Відомості про учасників-партнерів із зазначенням розмірів їх вкладів до
статутного капіталу у грошовому та відсотковому виразі)
12. Гонорар. Праця та її оплата
12.1. Оплата праці адвокатів здійснюється за рахунок коштів гонорару,
отриманих об‟єднанням на підставі договору (угоди) між громадянином чи
юридичною особою і об‟єднанням. У разі участі адвоката у кримінальній справі
за призначенням та при звільненні громадянина від оплати юридичної
допомоги через його малозабезпеченість, оплата праці адвоката здійснюється за
рахунок держави в порядку, встановленому законодавством.
12.2. Розмір оплати праці конкретного адвоката встановлюється рішеннями
керівних органів об‟єднання відповідно до законодавства та цього статуту і
максимальним розміром не обмежується.
12.3. Порядок оплати праці помічника адвоката визначається угодою між ним
та об'єднанням. Заробітна плата помічника адвоката не може бути нижчою від
встановленого державою мінімального розміру заробітної плати.
12.4. Трудова діяльність у об‟єднанні здійснюється на підставі трудових
договорів. У передбачених законодавством випадках трудова діяльність в
об‟єднанні може здійснюватися громадянами на підставі контрактів. При цьому
працівникам забезпечується умови і оплата праці, а також інші соціальноекономічні гарантії, передбачені чинним законодавством.

12.5. Керівні органи об‟єднання самостійно, відповідно до своєї компетенції, та
згідно з чинним законодавством, вирішують всі питання кадрового
забезпечення, визначають порядок та умови найму, форми і методи організації
праці, принципи і порядок нормування праці, встановлюють розміри окладів і
доплат, визначають порядок преміювання, довжину робочого дня і робочого
тижня, порядок надання вихідних днів і відпусток.
12.6. Трудові доходи кожного працівника визначаються його особистим
внеском з урахуванням кінцевих результатів діяльності об‟єднання і
максимальними розмірами не обмежується. Мінімальна оплата праці
визначається відповідно до встановленого державними органами мінімуму
оплати праці.
13. Дивіденди
13.1. Дивіденди – це платіж, який здійснюється об‟єднанням на користь
старших партнерів та партнерів у зв'язку з розподілом частини прибутку
об‟єднання, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.
13.2. Прибуток об‟єднання у частині, що підлягає розподілу відповідно до
рішення вищого органу, розподіляється між старшими партнерами та
партнерами пропорційно часткам у статутному капіталі об‟єднання.
13.3. Періодичність виплати дивідендів та порядок їх виплати встановлюється
вищим органом об‟єднання.
14. Облік та звітність. Внесення доповнень до статуту
14.1. Об‟єднання здійснює облік результатів своєї діяльності, веде
бухгалтерську і статистичну звітність в порядку, встановленому чинним
законодавством, та надає її у відповідні державні органи у встановленому
обсязі та у встановлені терміни.
14.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення
фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних
документах, збереження оброблених документів, звітності протягом
встановленого терміну, але не менше трьох років, несе виконавчий орган
об‟єднання.
15. Припинення діяльності об’єднання
15.1. Об‟єднання припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття,
приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації, з дотриманням
вимог законодавства.
15.2. При реорганізації об‟єднання сукупність його прав і обов‟язків переходить
до правонаступників.

15.3. Припинення діяльності об‟єднання відбувається за рішенням його вищого
органу, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду.
15.4. Учасники об‟єднання, що прийняли рішення про припинення об‟єднання,
зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово
повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.
15.5. Учасники об‟єднання, що прийняли рішення про припинення об‟єднання,
призначають комісію з припинення об‟єднання (комісію з реорганізації,
ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок
і строк заявлення кредиторами своїх вимог до об‟єднання. Виконання функцій
комісії з припинення об‟єднання (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії)
може бути покладено на керівні органи об‟єднання. До комісії з припинення
об‟єднання (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з
моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами
об‟єднання. Голова комісії, її члени або ліквідатор об‟єднання представляють
його у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені об‟єднання.
15.6. Ліквідація об‟єднання здійснюється ліквідаційною комісією. Ліквідаційна
комісія призначається вищим органом об‟єднання або органом, що прийняв
рішення про ліквідацію в порядку, встановленому законодавством України.
15.7. Ліквідаційна комісія вчиняє всі передбачені законом дії щодо ліквідації
об‟єднання, складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження
учасниками об‟єднання, судом або органом, що прийняв рішення про
припинення об‟єднання, та забезпечує подання органам державної податкової
служби.
15.8. Грошові кошти, що належать об‟єднанню, включаючи виручку від
розпродажу майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці
працівників, виконання зобов‟язань перед бюджетом і кредиторами,
розподіляється між старшими партнерами і партнерами пропорційно часткам у
статутному капіталі об‟єднання.
15.9. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в
установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.
15.10. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує подання державному
реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в установлений законом строк.
15.11. Про реорганізацію або ліквідацію об'єднання, зміну складу його
учасників об'єднання протягом трьох днів з дня внесення відповідних
відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.
ПІДПИСИ: (ПІБ та підписи учасників-старших партнерів та учасниківпартнерів)

