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І. 3агапы�іi ПОJlовсеlIIIП. 
J ,І, I(омуIІоІІыlc підприємств Б 
"БРОВnРИ1'еПJIОСlІсргомережа" (дОan' Pn~BapCI)KOi' MiCLI,oi ради КИЇВСЬІ(ОЇ обл ості 

б ' 'П' \' І IДприємств) та о ОВ 'JЗКJВ JДПриємства о є правонаСТУПНИI(ОМ IІсіх ПРОВ 
, теплових м 

зареєстроваllОГО РІшенням вик ереж "Броваритспломсрсжо" 
, , онавчого коміт Б ОО О О ' 

JJВРОДНИХ ДСПУ'ГОТID ВІД 19,1 І,І991року N!!30б ету pOBapCbl(OI MICbl(OI' РОДІІ 

1,2, Підприємство є унітарним під 
вnacHoc1'i м, Бровари, піДПОРЯДI(ОВУЄТ ПРИЄ;СТDОМ, ~o належить до комуllnлыlїї 
або YnOBJlOI111)J(CIIOMY неІО органу, ься РОВОрсьюй місы�ійй раді ( дані ВJlОСIШI() 

1.3, Повне l1аі.j~Сllування Підприємство: 
- К~БМУНaJIЬНС ПІДПРИЄМСТВО БроваРСЬJСОї місы�оі'' ради І<ИЇВСЬІ(ОЇ оБJJaс'Гі 
- ровари'гсплоенергомережа" 

J ,4, СlсорочеllС найменування підприємство' 
- КП "БРОВl1ритеплоенергомережа" ' 

J ,5, 10р,ИДИl.(lІа адреса Підприємства: 
Україна, 07400 м, Бровари, І(ИЇВСЬJСОЇ області, вуn, ГрушеВСЬКОГо,За, 

11. ІОридичиий статус Підприємства. 

2,1, ПіДIlРИЄМСТВО є JOРИДИ1.1НОJО ос06010 зо ЗОI(ОIlОДОВСТВОМ YI(PL1ЇIIII, ~ШС 
самостіliJJИМ баланс, печатку, штамп із СВО'І'М 1І0іімеНУВОННJlМ, фіРМСllllі БJШIІІ(I'I, 
розраХУJJJСОDиl,' та іJJші рахуНl'И, в т,ч, і вотО'І'lІі рахунки в установох БL1J11(іl\, 
2,2, У своі'М діЯЛJJllості Підприємство IССРУЄ'l'ЬСn І<онституціЄІО УІ(РПЇІІІІ, :ІOl(ОIlОМIІ 
України, ОJстами Верховної Ради УJСl'nїIlИ, Уlсвзами ПреЗИДСІІТt1 У I(POЇIIН, 
пос'ганоtJоми та розпорядженнями !(пбіJ1С'.'У Міністрів УI(раїнн, 1І0"Мtl'S'IІІШИМl1 
ВІстами мініС'І'СI'СТВ, відомств, рішеннями Броunрсы�оі'' міСЬІ'ОЇ ради, їі Ulllсс.')lItlD'IОГО 
І(омі'ге'.'у, J,ОЗПОРЯД)lсеннями Micыогоo ГОДОВІ( '1'[\ уповнов[\жеl10ГО 11JШСІІІІКОМ 
органу, u 'I'ОІСО)l( ItИМ Статутом, 
2,3, Підп)'исмство діє иа ПРИJJ~ИПnХ ПОUll?ГО госп~д~рсы�ого, р~зрtlХУIІІ(У ... 8 

саМОС'l'іМнос'.'і. і несе відповіДОnЬJIIСТJJ зп ІШСJIIДІСН СВОЄІ ДIЯЛЬНОС1'. УСІМ IШJIСЖI1НМ 

Мому моМном. ' 
2.4. ПіДI1J)ИСМСТПО моє право від споro ІмснІ УJcnодtrги ~УДЬ.JlIСI УІ:ОДН, ІІС 
заБОРОJJені ЧИJlJlИМ зпконодовс'гвом УIСРП\'IІI1. шtБУU[\'l'И MnMHOB~ '1'0 о~обllС'I'1 
lIeMol~1I001 ПJ'ОDа, JJССТИ зоБОВ"13ПIІШI, БУ'I'1І 1І0:шuочем 'го DІДПОDlДt\ЧUМ У суді, 
rосnодnрсы�омуy суді ТО ТРСТОМСЬІСОМ), судІ. 25 r · n аВО зп ЗГОДОІО ВІlОС1І1-І1(0 ВХОДItТlІ U об'СДIІOlIl1ІI 
:. lJДПJ'ИСМСТПО мое ,р фо)м ПППСlJос'rl. ЗДШС1ІІОВО1'И спіІІыly I"СIІОДПРСМ(У 

I1IДНj)ИЄМСТП, llозалежнО ВІД k ГПlllзпцlJ.МIІ осіх форм ВJШСI10с,.,r lIIЛJ1ХОМ 
дIJJJJЬJJІс'~ь 3 пІдприємствами ОРПІІК Ісош'гlв І Ml\'I'CpiUJI1JIIIIX PUCYI,c:iu, ПОІ')JІДОІС 
об'ЄДIІШШII пп поАорих зосадах rpOIIIO 



внесення грошових Коштів та" м . 
ЧІІННИМ законодавством Украї'ни та атеРlальних ресурсів визначасться 
2.6. Користуватись кредитами і Поз актами Бр~варської міської ради. 

. иками баНКІВ 
2.7. ПІДПРИЄМСТВО Може придбавати '. . 
jнШИХ держав. ЦІННІ папери 10РИДИЧНИХ осіб УкраїIІИ та 

2.8. Підприємство не несе відповідальності ' 
чи інших ІОРИДИЧНИХ осіб а та за зобов язаннями держави, Власника 

, кож держава Власник .. . б 
несуть відповідальності по з б ' . ' чи ІНШІ 10РИДИЧІІІ осо И не 

о ов язанням ПІдприємства. 

ІІІ. Мета та предмет діяльності Підприємства. 

3.1. Підприємство створено з метОІО: 
З.1.~. забезпечення Н~ійного та Яlсісного теплопостачання житлового фонду, 
БУДІвель та споруд СОЦlалЬНО-IСУЛЬТУРНОГО, виробничого та іншого призначення м. 
Бровари; 

3.1.2. забезпечення схоронності і підвищення рівня експлуатації обладнання 
котелень, теплових мереж, які знаходяться на обслуговуванні Підприсмства; 
3.1.3. контролю за дотриманням споживачами правил Ісористування теплової 
енергії; 
3.1.4. розвитку Підприємства на підставі принципу вільного вибору предметів 
діяльності, не забороненої законодавством; виконання робіт, надання послуг та 
реалізації продукції, здійснення різних видів виробничої та комерційної 
діяльності з метою отримання доходу. 

3.2. Предметом діяльності Підприємства Є 
3.2.1. виробництво теплової енергії, ії транс~ортуван~я та за~езпеч~.ння нею 
житлового фонду, що належить до K?MYH~ЬHOI влаСНОСТІ теР~ТОРlалЬНОI громади 

м. Бровари та інших форм влаСНОСТІ, БУДІВель та споруд СОЦІально-культурного, 

виробничого та іншого призначення;. . 
3.2.2. виробництво, транспортування та РОЗПОДІЛення тепла до меЖІ розподілу 
власності системи теплопостачання; . бl • 

З • обl'т рекОНСТРУКЦІЯ ремонт о ЄІ(ТІВ інженерної .2.3. ВИlсонання БУДІвельних Р , ' 
і нфраСТРУІстурИ; ). 
З 2 4 . плових мереж ( безканальне та в Ісаналах t 
· . . монтюк 1 ремонт те тури' 

3.2.5. МОНТаж і ремонт теплових Ісамер та BcтaHOB~eHНJI арма t 

З 2 б · догрійного УСТВТIСУВаннв, 
· · · МОНТЮІС ~ ремонт во • _ та водорозподільних; 

3.2.7. монтаж 1 ремонт греБІНОК паро . 
3.2.8. МОНТЮК і ремонт елеват?рии~ ВУЗЛl~о ПУСКУ та ВВОДУ в експлуатаціJО 
3.2.9. пусконалагод)кувanЬНI ро O~~aдiB обліку енергоносіїв; 
ОТОПЛIОВальних котелень, а таІСО)IС пр газового обладнання та електрообладнання 
3.2.10. монтос, налВДIСВ, ремоНТ ю<Тів' 
Котельних і це~тральниХ тепло~их ~~оти ;асобіВ автомnтJoJIСИ об'Єlстів тепло 
3.2.11. пусконалаГОД)IСУВОЛЬЮ р n пкти)' 

( ЬИj 'гепЛО У , • еllергогосподарства котел, емонт і наладка IСОJJТРОЛЬ1l0-DИМIРIОВВЛЬНИХ 
3.2.12. метрологічне забезпеLJеlШЯ. р 
ftриладів і автомаТИІСИ; 



3.2.13. теплоізоJUlЦіи 

устаткування; 

б' .. 
УДІвельних КОНСтрукцій, 

трубопроводів та 

3 2.14. монтаж внутрішніх інж 
в~Мірювання; енерних мереж, систем, приладів і засобів 
3.2.15. монтаж опалювальних ВОДО ... 
3.2.16. монтаж насосів; ГРІИНИХ та пароводогрійних котлів; 
3.2.17. ремонт, капітальний ремонт і е . 
невиробничого призначення. р ставраЦlИ будівель і споруд виробничого та , 
3.2.18. улаштування та відновлення гід оізо ... . . . 
тазаглиблених споруд; р JUlЦll фундамеНТІВ IСНУIOЧИХ БУДІвель 

3.2.19. виготовлення, монтаж несучих К ... . .. 
бvдівельній ремонтно-буд· .... ~НСТРУКЦІИ, монтаж конструкЦlИ У 
.т,' ІвеЛЬНІИ Д1JIЛЬНОСТ1· 

3.2.20. штукатурні роботи; , 
3.2.21. МaлJIрні роботи; 
3.2.22. шпалерні роботи; 
3.2.23. виготовленНJI ВИРО~іВ із деревини, металів, інших матеріалів; 
3.2.24. HaдaННJI послуг ІЗ перевезеННJI пасажирів і вантажів автомобільним 
транспортом; 

3.2.25. внyrpішні та міжнародні перевезення вантажів 
транспортом; 

3.2.26. ремонт та сервісне обслуговування всіх видів транспорту; 
3.2.27. експлуатація автозаправних станцій, автостоянок, гаражів; 

автомобільним 

3.2.28. заправка паливно-мастильними матеріалами автотранспортних засобів; 
3.2.29. надання реЮІамних послуг, маркетингова діяльність, копіювально 

розмножувальні роботи; 
3.2.30. розподіленНJI холодної води підвищувальним обладнанням (насосами) до 
мешканців квартир; 
3.2.31. здавання в оренду нерухомого майна за згодою Власника, У випадках 
передбачених чинним законодавством; . 
3.2.32. здавання в оренду машин та устаткування за згодою Власника, у випадках 
передбачених чинним законодавством; ... 
3.2.33. участь 'у прийомі об'єктів теплопостач~ до комуналЬН~l влаСНОСТІ 
територіальної громади міста Бровари та прииом на баланс ПІдприємства 
переданих об'єктів; . 
3.2.34. розробка перспективних планів. ро~витку теп:о~остачання б~IСТ~, 
підготовка і видача технічних умов та теХН1ЧН~~ Нагляд за УДІВНИЦТВОМ о ЄКТІВ 

.. неРПІ· теплопостачання і використання теПЛОВОІ е , 
3.2.35. оптова та роздрібна торгівля; проnvктами. 
3 2 36 .. льськогосподарськими м.т ' .. . оптова тор~вля c~ . непроДОВОЛЬЧИМИ СПОЖИВЧИМИ товарами; 
3.2.37. оптова торпвля РІЗНОМ~І;НИМИ 
3.2.38. інші види оптової ТОРПВЛІ;. . аних магазинах· 
3 2 39 · . внеспеЦІалІЗОВ '. . .. . РОЗДРІбна ТОРГІВЛЯ ИМИ товарами в спеЦІалІЗОВаних магазинах; 
3.2.40. роздрібна торгівля продовольч . 
3.2.41. роздрібна торгівля H~~ маг~инахрту' та експорТУ товарів, робіт, послуг, 
3 2 4 8Ц1И ПО ІМПО б . ·оо • . . 2. проведення опер . .. іяльності, товароо МІННИХ операцІИ ЗГІДно з 
здійснення зовнішньо-еКОНОМIЧНО1 Д 
законодавством УкраїнИ; 

. '.' 



3.2.4J. ІНШІ види діяльності :) 
, не заборонені законом. 

3.3. у випадках, передбачених чин 
необхідні державні дозволи (ЛІ·це .~им законодавством Підприємство одержує 

НЗl1 8Креди ... 
на заняття окремими видами діяльн '. таЦIJ, сертифікати та т.і. документи) 
· . '. ОСТІ, та ПОЧинає з . .. " 

ДІЯЛЬНОСТІ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ОТРимання н б' ДІиснення ВІДПОВІДного виду 
ео ХІДного дозволу. 

IV. УпраВJIіння ПІД-пр -
8ЄМСТвом І самоврядування 

ТРУДОВОГО колективу_ 

4.1. Управління Підприємством здійснюється ві . 
основі поєднання п ав Вла ДПОВ1Дно до даного Статуту на 

.. . р сника щодо господарського використання 
комунального манна І принципів самов . ... .. РЯдуВання трудового колективу. 
4.2. Власник ЗДІИСНЮЄ СВ01 права по ynpавлінНlО Підприємством безпосе е ньо 
або через уповноважений ним орган. р Д 
4.3. Управління Підприємством здійснює директор. 
4.4. Призначення та звільнення Директора здійснюється згідно чинного 
законодавства. З Директором укладається контракт. 
4.5. Директор Підприємства: 
4.5.1. самостійно визначає структуру Підnриємств~ та затверджує штатний розпис 
Підприємства; 

4.5.2. самостійно вирішує питання діяльності Підприємства в межах своєї 
компетенції; 

4.5.3. несе персональну відповідальність за виконання покладених на 
Підприємство завдань, його фінансовий стан і виробничу діяльність 
Підприємства, ефективне використання та охорону м8йна, за додержання порядку 
ведення і достовірності обліку та статистичноі звітності; 
4.5.4. діє без доручення. від імені Підприємства, представляє його в усіх 
підприємствах, установах і організаціях, суді, господарському суді, третейському 
суді; 
4.5.5. видає у межах своєї компетенції накази, розпоря~ження, що є 
обов'язковими для виконання працівниками mдприємст~а , ОРГ~IЗОВУЄ контроль 
за іх виконанням, укладає договори та угоди, в. тому ЧИСЛІ ТP!ДOBI~ 
4 5 6 аи"'ном та коштами Підприємства ВІДПОВІДНО до чинного . . . розпоряджається м 
законодавства та цього Статуту; 
4.5.7. видає довіреності від імені mдприємства: а I·НШl· рахунки' 
4 5 8 . банку розрахУНКОВІ ~ , 
· · . ВІдкриває в установах б нова'l(еним НИМ органом визначає для 

4 5 9 ктивам а о упов '" . . . разом з трудовим коле і відпустки та інші пільги, а також заохочує 
працівників Підприємства додатков 

працівників та накладає CT~He~; є праціВНИків Підприємства, згідно з чинним 
4.5.10. приймає на роботу 1 ЗВІЛЬНИ 
законодавством Украіни; аробітноі плати працівникам mдприємства, 
4.5.11. забезпечує своєчасну в~п~ату з 
Згідно із законодавством УкраІНИ, 



4.5.12. створює на ПіДПРИЄМСТВі умов '. . 
актів передбачених законо и праЦІ ВІДПОВІДНО до вимог нормативних 

, давством про . 
функціонування системи охоро . , охорону праЦІ, забезпечує 
омплексних заходів щод H~ праЦІ на ПІДприємстві, організовує розроблення 
к. Оо. О за езпечення пожежної безпеки та виробничої 
саНІтаРІІ. 

4 5.13. здійснює інші Функції і повн " . 
. оваження, ЯКІ надаНІ директору віДПОВІДНО ДО 
чиННОГО за~оно~авства !країни та цього Статуту. 

4.6. у разІ ЗМІНИ кеРІвника підприємства обов'язковим є проведення ревізії 
ФІ'нансово-господарської ДІ'яльност' . 

І ПІДПриємства в порядку, передбаченому 
законом. 

4.7. Директор Підприємства підзвітний Власнику, уповноваженому ним органу. 
4.8. Право укладення ~о~ективного договору від імені адміністрації Підприємства 
надається диреКТОРОВІ ПІдприємства; 

4.9. Рішення з соціально-економічних питань, які відносяться до діяльності 
Підприємства, розробляються та приймаються директором за участю трудового 
колективу або уповноваженого ним органу. 
4.10. Трудовий колектив Підприємства становлять усі особи, які своєю працею 
беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту, 
трудової угоди, цивільно-правової угоди), а також інших форм, що регулюють 
трудові відносини працівника з Підприємством; 
4.11, Повноваження трудового колективу Підприємства здійснюються як 

безпосередньо, так і через уповноважений ним орган. 
4.12. Трудовий колектив Підприємства або уповноважений ним opгa~: 
4.12.1. розглядає та вирішує питання відн~син.у трудовому колеКТИВІ; . 
4.12.2. визначає і затверджує переЛІК І порядок надання праЦІвникам 

Підприємства соціальних пільг; . 
4.12.3. розглядає і затверджує проект колективного договору, . . 
4.12.4. бере участь у матеріальному та, MOP~ЬH~МY стимулюванНІ праЦІ, заохочує 
в' а раціоналізаторську ДІЯЛЬНІСТЬ, 
ИНaxtДНицьку т Оо, прийняТтя рішень із соціально-економічних 

4.12.5. надає ПРОПОЗИЦll, ЩОДО 
. СТ1' пі mmиємства. питань ЩО стосуються ДІЯЛЬНО .,... .. r . 

, , ... " ії відповідно до ДІЮчого законодавства.. . 
4.12,6. ЗДІИСНЮЄ ~Ш1 функц 'и включаючи поліпшення умов праЦІ, ЖИ'ГГЯ І 
4.13. ПИтання СОЦІального розв тку,. ємства за участю трудового колективу. 
здоров'я, вирішуються диреКТОРОМб ПїдП:;ти для всіх працюючих на підприємстві 
4.14. Підприємство зобов'язане за ез~е. несе відповідальність у встановленому 
безпечні та нешкідливі умови працІ Ідіяну іх здоров'ю та працездатності. законодавством порядкУ за ШКОдУ, ~апо ВКУ кваліфікованих робітників та 
4 .... НЮЄ ПІДГОТО 
.15. Підприємство ЗДІИС ф'" навчання за угодами в навчальних 

спеціалістів їх економічне і про еСlине , .. . . 
закладах ... встановлювати для СВОІХ праЦ1ВНИК1В 

. аво самОСТІИНО " . 
4.1 б. Підприємство має пр й обочні день та ІНШ1 mльги. 
ДОдаткові відпустки, скорочени р 



v. Майво та Ф П. ОВди IДприємства. 

5.1. Майно Підприємства CTaHOВnBTЬ . 
цінності, вартість яких відображаєт ОСНОВНІ ~~нди та оборотні кошти, а також 
5.2. Статутний фонд Підприємства ~ся в самОСТ1иному балансі Підприємства. 
5.3. Майно Підприємства є комун~:новить 14 S~O 802,17 грн. 
Бровари і закріптоється за ним н ~OIO влаСНІСТIО територіальної громади м. 

а правІ господарського . 
5.4. Підприємство володіє, ІСОРИСТУЄТься та ВІдання. 
порядку та межах визначени · розпоряджається зазначеним майном у 

х ДIIОЧИМ законодавством а б 
чинним законодавством та С ' у випадках перед ачених 

татутом за ЗГОДОJО ВлаСНИlса. 
5.5. ~жерелами фо.?мування майна Підприємства є: 
- маино, передане иому Власником; 
- доходи, отри~ані від. наданих послуг, а також від інших видів фінансово-
господаРСЬКОІ ДІЯЛЬНОСТІ; 

- Ісредити банків; 
- кошти з БJоджетів усіх рівнів; 
-придб~~ майна інших підприємств, організацій; 
- блаГОДІИНІ внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян; 
інші джерела, не заборонені чинним законодавством; 
5.6. Підприємство не має право безоплатно передавати належне йому майно 
іншим юридичним особам чи гpoM8ДJIНaм, крім випадків, передбачених законом. 
5.7. Відчужувати, віддавати в заставу майнові об'єкти, що належать до основних 
фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та 
підрозділів підприємство має право лише за попередньоlO ЗГОДОІО Броварської 

міської ради. 
5.8. Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основних 
фондів підприємства, спрямовуІОТЬСЯ на інвестуваннв виробничої діяльності 
Підприємства. . . 
5.9. Списання з балансу основних фОНДІВ, а таlСО)l( ПРИСlсорена амортизаЦІЯ 
основних фондів підприємства МОЖУТЬ проводитися лише за дозволом 

БроваРСЬІСОЇ міСЬІСОЇ ради. 

VI Права та обов'язки Підприємства. 

6.1. Права Підприємства: .., основні напрямки свого розвитку 
6 1 1 · ... ати СВОІО ДІЯЛЬНІСТЬ І 
: · · ~аМОСТІИНО плану в . озів та пріорите1'ів, Iсон'ІОНКТУРИ ринку 
ВІДПОВІДНО до науково-техНІЧНИХ проги... .... 

'" · б' уг та еІСОНОМІЧНОІ ситуаЦl1, 
ПРОДУКЦll, товаРІВ, РО ІТ, посл 'anьно-теХllічне забезпеченНJI власного 
6.1.2. самостійно здіf.1СИlовати. матеРІ. 
виробництва та капіталыIоro БУДІВ~:~::~ асоціації, lсорпорації, lсонцерни та інші 
6.1.3. об'єднуватися за ЗГОДОІ0 Влв. НОМ)' та- іншиМ принципам, СТВОРJовати 
об'єднання по галузевому, терИТОРlaJIЬ 

спільні підприємства; 
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6.1.4. СТВОРІовати ВІдособлені підроз . . дІЛИ без права .. 
відКРИТТЯ поточного І розрахункових . ЮРИДИЧНОІ особи з правом 

рахуНКІВ і зат них; верджувати Положення про 

6.1.5. давати позики та безвідсоткові п . . . озики праЦІВНИ П' 
матеРІальну допомогу, фІнансувати навчання . K~ 1Дприємства, надавати 
6.1.6. давати ПОЗИІ(И іншим підприємствам' праЦІВНИКІВ; 
6.1.7. одержувати всіма законними засоб~и ма" . 
матеріали та вироби через Оптову, ком ер ійн ино ~я П1дп~иємства, а також 
і фізичних осіб; Ц У та РОЗДРІбну ТОРГІВЛЮ у юридичних 

6.2. Обов 'язки Підприємства: 
6.2.1. здійснює забезпечення теплопостачанням 'WI"U Ф б' . п",&ТЛОВОГО онду, УДІвель та 

споруд СОЦlально-культурного, .. виробничого та іншого призначення м. Бровари; 
6.2.2. забезпечення своєчаснО! сплати податків зБОРІ' . . . ' в та ІНШИХ ВІДрахувань 
ЗГІДНО чинного законодавства; , 
6:2.3. здійснення РОЗВИТІ(У основних фондів, забезпечення своєчасного введення в 
AIIO придбаного обладнання, оперативного матеріально-технічного постачання 
засобів виробництва; 
6.2.4. створення належних умов для високопродуктивної праці своїх працівників, 
забезпечення дотримання вимог законодавства України про працю та соціальне 

страхування; 

6.2.5. дотримання вимог по охороні праці, згідно з Законом України "Про охорону 
праці" та інших нормативних документів з охорони праці; 
6.2.6. здійснення заходів з метою підвищення матеріальної 
працівників підприємства, забезпечення економнОГО і 
використання фонду споживання, своєчасних розрахунків з 
підприємства; 

зацікавленості 

раціонального 

працівниками 

6.2.7. дотримання екологічного законодавства; 
6.3. Підприємство несе відповідальність: ..... 
6.3.1. за своїми зобов'язаннями У межах належного иому маина ЗГІДНО з чинним 

законодавством; . . . 
6.3.2. за шкоду заподіяну здоров '10 та працездаТНОС~1 праЦІВНИЮВ; 
6 3 3 б ишнього середовища ЗГІДНО чинного законодавства; . . . за за руднення навкоЛ 
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VП Господарська, екоНОМІчна та СОЦІальна 

діяльність Підприємства. 

Ф. ансовИХ результатів господарської діяльності 
7.1. VзагалЬНІОІОЧИМ ПОI(ВЗНИКОМ ІН 
підприємства є доходи (приБУТОІ(). алишаЄТЬСJl після покриття матеріальних 
7.2. Чистий приБУТОІ( Підприємства, що з податків зборів, інших обов'язкових 
т . итрат сплати' б а ПРИРІВНЯНИХ до НИХ В . ' их БІОджетів, зарахування частки при утку до 
Пnатежів до державногО та Мlсцев рядженні Підприємства. 
Місцевого бlоджету, заnиwається.у:::::их ресурсів підприємства є прибуток, 
7.3. Джерелом (~орМУВОННЯ фl~нші КОШТИ і надходження, включаючи 
амортизаційні відрахуваНtlЯ, 1 
Цеl1тралізовані І(апітаnьні ВI(ладенНЯ. 



7.4. Взаємовідносини Підпри 9. ..• ЄМСТВа з Інти . 
оргаН1за~IЯМИ І громадянами у всіх сфе ах ~и ПІД~риє~ствами, установами, 
ДОГОВОРІВ. р ДUШЬНОСТl ЗДІИСНІОЄТЬСЯ на підставі 
7.5. Підприємство реалізовує св .. 
встаНОВЛIОЮТЬСЯ на договірних o~ послуги (роботи) за цінами і тарифами які 

. ПІДставах а у , 
законодавством по фІксованим та ре ' ~ип~ках передбачених чинним 
7.6. Підприємство самостійно реал!'Ульованим цІНам І тарифам. 
території України та інших д ІЗОВУЄ свою продукціlО (товари, послуги) на 
законодавством. ержав у порядку передбаченому діючим 

7.7. Прибуток, отриманий Підприємством 
використовується Підприємством само 11 за ~езультатами своєї діяльності, 
законодавства. сТІ но ВІДповідно до вимог чинного 

7.8. Підприємство створює цільові фонди приз . . 
пов'язані з його діяльністю П начеНl для покриття витрат, ЯКІ 

пі · . оря~ок створення та розміри фондів визначаються 
директором .Дприємс;ва.у ВІДПОВІдності ДО чинного законодавства. 
7.9. Аудит ФІнанСОВОI ДІЯЛьності підприємства здійснюється згідно чинного 
законодавства. 

VПI Зовнішньоекономічна діяльність. 

8.1. ПіД!lРИЄМСТВО самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, для чого 
вступає у відносини з іншими підприємствами, організаціями, юридичними, а 
також фізичними особами іноземних країн, згідно з метою і предметом діяльності 
Підприємства у межах, що встановлені законодавством України. 
8.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Підприємство користується 
повним обсягом прав суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності та несе всі 
обов' язки відповідно до цього правового положення. 
8.3. Валютна виручка, одержана Підприємством в результаті 
зовнішньоекономічної діяльності, зараховується на валютний рахунок 
Підприємства і використовується самостійно відповідно до законодавства 

України. . . оо. б .. 
8.4. ПіДПРИЄМСТВО самостійно веде еКСПОРТ~О-IМПОРТНІ o?ep~l1, а о доруч~є ~~ 
ведення спеціалізованим зовнішньоеКОНОМІЧНИМ оргаНІзаЦІЯМ на ДОГОВIРНlИ 

основі. . ... . .. 
8.5. ПіДПРИЄМСТВО здійснює товарообмі~1 операцll б;а ІНШУ ДІЯЛЬНІСТЬ:. 

б Ф ТРl·ЧНОЇ торгівлі з Іноземними су єктами господаРСЬКОІ 
по удовану на ормах зус 

діяльності · .. . 
•• • v чи зовнішньоеКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, може ВІДкривати 

8.6. Підприємство, ЗДІИСНЮЮ . иробничі підрозділи утримання яких 
за межами України свої представництва І в ' 
здійснюється за кошти Підприємства. 

ІХ. Звітність та облік 
ний та бухгалтерський звіт результату своєї 

9.1. ПіДПРИЄМСТВО здійс~~ оператив 
РОботи, веде фінансовУ ЗВІТНІСТЬ. 



9 2 Порядок ведення БУХгanте 10 
. '. РСЬКого звіту 
Вllзначається Дl1~ЧИМ законодавством. та фінансової звітності 
9.3. Директор ПІДПРИЄМСтва ВИзначає 

... ну та . Склад та обс . комеРЦІИ ємницю ПІДПРИЄМства, ЯГ ВІдомостей, які складають 
9.4. Контроль за окремими СТорон встан~влює по~яд~к ЇЇ захисту. 
ВласниК, державні органи на які П ами Д1~ЬHOCTI ПІдприємства здійснюють -

. 'ОkЛадеНІ Har.ncrn б 
праЦІ, протипожежною та екологіч б "&#&1-\ з.а ~зпекою виробництва та 
законодавства України. ною езпекою, ІНШІ органи відповідно до 

х. Припинення діяЛЬНОСТІ8 иід 
приємства 

10.1. Припинення діяльності підприємс .... . '" тва може ЗДІИСНlоватися у формі ліквідації 
та реорганІзацll; 

10.2. Ліквідація Шдприємства ПРОводиться: 
10.2.1. за рішенням Власника; 
10.2.2. за рішенням суду. 
10.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється Власником. Порядок ліквідації здійснюється відповідно до чинного 
законодавства. 

10.4. При реорганізації чи ліквідації Підприємства, звільнюваним працівникам 
гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до трудового 

законодавства України. 
10.5. У випадку визнання Підприємства банкрутом, його ліквідація проводиться у 
порядку, передбаченому Законом Украіни "Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом". 
10.6. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів та членів 
трудового колективу використовується за вказівкою Власника. 
1 0.7. Підприємство вважається реорганізованим чи ліквідованим із моменту 
ВИkJIЮчення його з державного реєстру Украіни. 

ХІ. Зміни і доповнення до Статуту. 

11 1 З . до CTa'МIТV є його невід'ємною частиною . 
• • МІНИ та доповнеННЯ~J"" ... 

11 2 З · . ерджУЮТЬСЯ Власником, а реєстрацІЯ ІХ проводиться 
• • МІНИ І доповнення затв м України 

у порядку, встановленому чинним законодавство . 



ПОДАННЯ: 

Директора 
ПТМ "Броваритепломережа" О.В.Коршак 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови О.С.Дьяченко 
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