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РІШЕННя 
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комунального підприємства 

Броварської міської ради Київської 
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l 

Розглинувши подання кп "БроваритеІШоенергомережа" від 
26.09.2005р. Н!! 01-1755 щодо необхідноcri затверджеННJI нової редакції 
CTaтyry кп ,,Броваритеnлоенергомережа ", враховуючи рішенНJI 
Броварської міської ради ,,про поповнеННJI cтa1YI1l0ro фонду кп 
"Броваритеплоенергомережа" від 07.07 .200Sp. N!!7S0-3S-04 та від 
08.09.2005р. Н!!785-37-04, керуючись ст. 29 Закону Украіни ''Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізиЧних осіб - підприємців", враховуючи 
висновки та рекомендації постійної комісії з питань комунальної власноcri та 
приватизації міська рада 

вирішила: 

" ·u -.. 
І.Затвердити Cтa1Yl' кп ,,БровариreІШоевергомережа в новlН ред8ІЩ11, 

що додається. 

2 В таким що втnатив чинність п.1 рішеlDlJl Броварської міської . изнати, , ··r 
ради від ІО.03.2005р. Н!! 672-32-04. 

рішеВIIJI покласти на заступника 

В.О.Антоненко 
Міський гопов 

м. Бровари 
від "Н" ~ 2005р. 
Н!! ",а -&/- t:JP 
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І. ЗагалЬНі ПОЛОженни. 
11. Комунальне підприємство Б · РОварсь .. . 
,Броваритеплоенергомережа" (далі rn КО1 МІСЬКОЇ ради Київської б . 
• б' . пі дприємство) о ласт) 
та о ОВ ЯЗКІВ . ДПРИЄМСтва теплових м є правонаступником всіх прав 
зареєстрованого РІшенням ВИКОнавчо . ереж "Броваритепломережа" 

. . 19 го КОМІтету Бр" ' народних депутаТІВ ВІД .11.1991 року N!!ЗО6 оварсько! міської ради 

1.2. Підприємство є унітарним підпр 
. Б· иємством що напе 

впаСНОСТІ м. ровари, ПІДПОРЯДКОВУЄТЬСЯ Б ова ' ... . ~ить .до ко.мунальної 
або уповноваженому нею органу. р рсьюи МІСЬКІИ рад! ( далІ Власник) 

1.3. Повне найменування Підприємства: 
• Комунальне підприємство Броварської міської ради Ки·· .. б . 
• "Броваритеплоенергомережа" ІВСЬКОІ о лаСТІ 

1.4. Скорочене найменування підприємства: 
. кп "Броваритеплоенергомережа" 

1.5. Юридична адреса Шдприємства: 
Україна, 07400 м. Бровари, Київської області, вул. Грушевського,3а. 

п. Юридичний статус Шдприємства. 

2.1. Підприємство є юридичною особою за законодавством Украіни, має 
самостійний баланс, печатку, штамп із своїм найменуванням, фірменні бланки, 
ро3р8ХуНІсовий та інші рахунки, в т. ч. і вamoтні рахунки в установах банків. 
2.2. у своїй діяльності Підприємство керується Конституцією Украіни, законами 
УКРаїни, актами Верховної Ради Украіни, указами Президента Украіни, 
постановами та розпорядженнями Кабінету Мiнic~i~ УІС.Р.аіНИ, ~~рмативними 
акт~и міністерств, відомств, рішеННJIМИ БроваРСЬКОl МlСЬКОI ради, u виконавчого 
коМІтету, розпорядженнями міського голови та уповноваженого Власником 
ОРгану, а також цим Статутом. 
2.3. Підприємство діє на принципах повн?го госп~Д~рського. р~зрахунку та 
самостійноСТІ· . · повідальнїсть за наСЛJДКИ СВОЄІ ДUШЬНОСТІ УСІМ належним 
І ' І несе вІД 
ому майном. . 

2.4. mдп иємство має аво від своГО імені уклад~ти .будь-яю >:йди, не 
заборо ~ пр м утmаіНИ набувати маннОВІ та особиСТІ 

неНІ ЧИННИМ законодавство A~r ' •• • 
lleMalhy • б ' анИЯ бvrи позивачем та В1ДПОВlдачем у СУДІ, .... АпОвІ npава, нести зо ов яз ,~ • 

21'Осподарському суді та третейськоМУ СУДІ. В яика входити В об'єднання 
.5 пі о за згодоЮ лас 

N• • дприємство має прав ТІ· здійснювати спільну господарську 
~иєм .д форм власное , . 

,це • ств, незалежно ВІ ... . іями всіх форм влаСНОСТІ ШJJJJXом 
:ЬНІСТЬ з . підприємствами и орraнl~:Шів і матеріальних ресурсів. Порядок 
є.цH~ на пайових засадах грошових 
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JlесеиНЯ грошових коштів . 
8 у.. та матеРІальних . 
ІІІІИНИМ законодавством краІНИ та актами Б .. . реСУРСІВ визначається 
2.6. користуватись кредитами і ПОЗИками ба:~:арськOJ МІСЬКОЇ ради. 
21 Підприємство може придбавати ЦІ" . 
· · ННІ папери іНU1ихдержав. юридичних осіб Украіни та 

2.8. Підприємство не несе віДПОВідальності за зоб ' 
1111 іиIJJИX юридичних осіб, а також держав В ов язан~м~ держави, Власника 
НесУТЬ відповідальності по зобов 'язанням ~ ласник чи ІНШІ юридичні особи не 

ПІДприємства. 

ш. Мета та предмет діяльності Підприємства. 

3.1. Підприємство створено з метою: 
3.1.1. забезпечення надійного та якісного теплопостачання жи Ф .' тлового онду J 

буДІВель та споруд СОЦІально-культурного, виробничого та іншого призначення м. 
Бровари; 

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

3.2. Предметом діяльності Підприємства є : 
3.2.1. виробництво тепловоі енергії, ЇЇ транспортування та, забезпечеННJI нею 
ЖИТлового фонду, що належить до KOМYН~ЬHOЇ власності тер~оріальної громади 
м. Бровари та інших форм власності, БУДІВель та споруд СОЦІально-культурного, 

виробничого та іншого призначення; . . 
3.2.2. виробництво, tpанспортування та розподілення тепла до меЖІ розподшу 

ВЛасності системи теплопостачання; б' . . оо 
~.2.3. виконання будівельних робіт, реконструкція, ремонт о ЄКТІВ IнженеРНОІ 

3lИфраструктури; ( б анальне та в каналах); 
.2.4. монтаж і ремонт тепловИХ мереж езк, . 

3 2 5 та встановлення арматури, · · · монтаж і ремонт теплових камер 
3.2.6. монтаж і ремонт водогрійного ус~ткування; · них' 
3 2 7 • та водорозподшь , · · . Монтаж і ремонт греБІНОК паро - о. 
3.2.8. Монтаж і ремонт елеваторНИХ ВУЗЛІВ, ку та вводу в експлуатацію 
3.2.9. пусконалагоджУВальні роботи r: об~ енергоносіїв; 
ОТоПnЮвальних котелень, а також прилад бладнання та електрообладнання 
3.2.10. монтаж нал8ДКа, ремонТ ~o~o~o о 
IСОТельних і цен~альних теплоВИХ ПУНКТІВ, бів автоматики об'єктів тепло 
3 2 11 • роботи засо '. . пусконалагоджувалЬН1 ). 
еllергогосподарства (котельні, теПЛО пункти .' Hanamta контрольно-вимірювальних 3 2 1 ремоНТ І 1iIf"\." · · 2. метрологічне забезпечення, 
Пр..... • ' 

O'ItI&ІДІВ і автоматики; 



з.2.13. теплоізоляція будівельних 4 конСТр ' .. 
~ТК)'Вання; '. УКЦІИ, трубопроводів 

та 
з.2.14. монтаж ВНУТРІШНІХ інженерних ме 
Jlfмірювання; реж, систем, приладів і засобів 
32.15. монтаж опалювальних водогрійних 
3:2.16. монтаж наС?Сів; та пароводогрійних котлів; 
3.2.17. ремонт, каПІТальний ремонт ірестав ія . . 
невироБНИЧОГО призначення; рац БУДІВель І споруд виробничого та 
3.2.18. улаштування та відновлення гідроізоnя ії Ф . . 
Т8З8Глиблених споруд; Ц ундамеНТІВ ІСНУЮЧих будівель 
3.2.19. виготовлення, монтаж несучих кон ' .. 
будівельній, ремонтно-будівельній діяльності' СТРУКЦІИ, Монтаж конструкцій у 
3.2.20. штукатурні роботи; , 
3.2.21. малярні роботи; 
3.2.22. шпалерні роботи; 
3.2.23. виготовлення ВИРО~ів із деревини, металів, інших мате~іалів; 
3.2.24. надання ПОСЛУГ ІЗ перевезення пасажирів і вантажів автомобільним 
транспортом; 

3.2.25. внутрішні та міжнародні перевезення вантажів автомобільним 
транспортом; 

3.2.26. ремонт та сервісне обслуговування всіх видів транспорту; 
3.2.27. експлуатація автозаправних станцій, автостоянок, гаражів; 
3.2.28. заправка паливно-мастильними матеріалами автотранспортних засобів; 
3.2.29. надання рекламних послуг, маркетингова діяльність, копіювально 
розмножувальні роботи; 
3.2.30. розподілення холодної води підвищувanьним обладнанням (насосами) до 
мешканців квартир; 
3.2.31. здавання в оренду нерухомого майна за згодою Вл~сника, 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 уч .. . об'єкn'в теплопОстачання до комуналЬНОI влаСНОСТІ '" асть у прИИОМІ . 
теРи"'ор'" . Бровари та прийом на баланс ПІдприємства 

~ lanьHOI громади МІста 

переданих об' '. . 3 ЄКТІВ, · теплопОСтачання МІСТа, 
:2.34. розробка перспективНИХ планІВ. PO~B~ за будівництвом об'єктів 
ПІДГотовка і видача технічних умов та Т~ХНІЧН~ наг. 
tеlIJIопостачання і використання тепловоі еиерnl; 
~.2.35. оптова та роздрібна торгівля; дуктами' . 
з·236. Оптова торгівля сільськогосподарськимИ :;'чими сп~живчими товарами; 
.2.37. ОПтова торгівля різноманіТНИМИ непродО 

~.2.38. інші види оптової торгівлі;. . агазинах;. 
3
·2.39. роздрібна торгівля в неспеЦІалІЗОВаних М амн в спеціалізованих магазинах; 
.240 • · овольчими товар 

3 • • РОЗДРІбна ТОРГІВЛЯ прод .' . 
з·2.41. роздрібна торгівля не в маг~инах, та експоРТУ товарів, роб~~ п?слуг, 
·~.42. проведення операцій по ІМПОРТУ • товарообмінних операЦlИ ЗГІДНО з 

3дій • .. ДІ' ЯJlЬИОСТI, 
3 СllеиНJI зовнішньо-еКОНОМIЧНО1 

&lcОllодавством України; 



43 інші види діяльності 
з.2. · , не заборонені законом. 

s ,;J.. 

'3 У випадках, передбачених чинним 
J. '.' законодавство пі 
sеобхіднl держаВНІ ДОЗВОЛИ ( ліцензії, акредитації м. ДПРиємство одержує 
d8 звнятrя окремими видами діяльності та ' сеР:Ифlкати та Т.і. Документи) 
Р • . ' , ПОЧИнає здtіісн . . 
nіJЛЬНОСТl ТІЛьки ПІСЛЯ отримання необхідн ення ВІДПОВІДНОГО виду 
~ ого дозволу. . 

ІУ. Управління Підприємством· 
lсамоврядувавня 

трудового колективу. 

41. Управління Підприємством здійснюється відпо . 
~HOBi поєднання прав Власника щодо гос::дН:рсДьОк даного Статугу на 

v'. ого використання 
комунального ~~Ha 1 ПРИ~ЦИПІВ самОВРЯДУВання трудового колективу. 
4.2. Власник ЗДl снює СВОІ права по управлінmo mдприємством безпосе е ьо 
або через уповноважений ним орган. р ди 
4.3. Управління Підприємством здійснює директор. 
4.4. Призначення та звільнення Директора здійсюоється згідно чинного 
законодавства. З Директором укладається контракт. 
4.5. Директор Підприємства: 
4.5.1. самостійно визначає структуру mдприємства 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 ПОЮІ8Дених на 
Підприємство завдань, його фінансовий стан і виробничу дiJшьність 
Шдприємства, ефеІСТивне використання та охорону Mdнa, за додерж8ННJI порядку 
leДеИИJI і достовірності обліку та статистичної звітності; u • 

4:5.4. діє без доручення від імені Шдnpиємства" представля~ иого .. в УСІХ 
ПJДnpиємствах, установах і організаціях, суді, господарському СУДІ, третеиському 
Суді; 
4.5.5. видає у межах своєї компетенції накази, розпор~еНWI, що є 
060В'оковими для виконamDI працівНИІ(ами Підприємс~а , op~OBYЄ контроль 
за іх ВИконанням укладає договори та угоди, в тому ЧИСЛІ ТP!ДOBI~ 
4.5.6. розпорядж~ється майвом та коштами Підприємства ВІДПОВІДНО до чинного 
законодавства та цього Статуту; . 
4.5.7. Видає довіреності від імені mдприємства~ . · ахVЯКИ' 
45 8 • б озрах.УНКОВl та ІНШІ Р ~ -- , 4' • • ВІдкриває в уставовах анку р аженим ним органом визначає Д1IJI 
0·5.9: разом з трудовим колективом ~бо. упо:: та інші пільги, а також заохочує 
раЦ~ВНИКів Підприємства додаТКОВІ ВІДПУ 

4праЦtВИИків та накладає стягиеНIUI; о ,пА'ІІ ПідпрИЄМСТВІ, згідно з чИННИМ 
.5 1 О о о UlIt працlВНвAU" 
· · ПРиймає на роботу 1 зв1ЛЬnп . 

~Оиодавством України; бітної плати працівНИКам Підприємства, 
' •• 11. забезпечує своєчасну виплату заро 

3rilUlo • оО О ІЗ законодавством УкрatНИ, 
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4 S 12. створює на Підприємстві УМОВИ прац" . 
· · б І ВІДПОВІДНО Д atfiB, перед ачених законодавством про охорону О вимо~ нормативних 

Ф~кціонування системи охорони праці на m . праЦІ, забезпечує 
)fплексНИХ заходів щодо забезпечення ~?:eЄМC~l, організовує розроблення 

to. ... ЖНОІ безпеки та виробничої 
_таРІІ. .. '" . 
4.S.13. здійснюЄ ІНШІ фУНКЦll І ПОВноваження, які Нан' '. 
'1IIННОГО за~оно~авства Украіни :а цього Статуту. ад 1 директору ВІДПОВІДНО до 
46. У разІ ЗМІНИ кеРІвника ПІДПРИємства обов'язк . оо. 
· .... овим Є проведення реВІЗІІ 
Фінавсово-господаРСЬКОI ДІЯЛЬНОСТІ підприємства В 

порядку, передбаченому 
з&КОНОМ. 

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 
берyrь участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту, 
Ірудової УГОДИ, цивільно-правової угоди), а також інших форм, що регулюють 
ІрУдові відносини працівника з Підприємством; 
4.11. Повноваження трудового колективу Шдприємства здійснюються як 
безпосередньо, так і через уповноважений ним орган. 
4.12. Трудовий колектив Підприємства або уповноважений ниМ op~: 
4.12.1. розглядає та вирішує питання відносин 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; . . 
41 • альному стимулюваннІ працІ, заохочує · 2.4. бере участь у матеРІальному та. мор . 
ВИНахідницьку та раціоналізаторську ДІЯЛЬНІСТЬ;. із соціально-економічних 
4.12.5. надає пропозиції, щодо прИЙНJlтrя РІшень 
ПИтавь, що стосуються діяльності пі~иєм~а. законодавства. 
4.12.6. здійснює інші функції, відповІДНО ДО ДІЮЧОГО. шеННЯ умов праці ЖИТfЯ і 
413 пит тку включаючи полш ' '. ання соціального розви '. а участю трудового колективу. 
ЗДоров'я, вирішуються директором mдприємства з. працюючих на підприємстві 
4.14. Підприємство зобов'язане забезпечити для. всІХ ІД' альнісn. у встановленому 
без • аці і несе вІДПОВ . пеЧНі та нешкідливі умови пр . оо доров'ю та працездаТНОСТІ. 
законодавством порядку за шкоду, ~аподіЯНУ ІХ з кваліфікованих робітників та 
4.15. Підприємство здійсlПOЄ rrtдr?:0ВКY ня за угодами в навчальних 
СпеціаліСТів іх економічне і профеСlине навчан . . 
3aJoJяn ' для своїх працlВНИЮВ 41 "'#о\8Х. • .. встановлювати 
· б. Підприємство має право самОСТІИ~О нь та інші пільГИ. 
ДOдa~ • • .. робочкИ де 

'А~ОВІв~стки,скорочениИ 

е 
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У. Майно та фонди П:_ . 
AUДDРИємства. 

5.1. Майно Підприємства станОВJUlТЬ ос . 
. ' . НОВНІ Фонди та б . 

UЇJlJlOCTI, ваРТІСТЬ яких ВІдображається в '.. о оротН1 Кошти, а також ... Ф П' самОСпиному бал . П' 5.2. Ста~ни~ онд ІДПРИємства станОВить 15 984 аНСI IДПриємства. 
5.3. МанН0 ПІдприємства є Комунальною . 587,17 грн. 

. . влаСНІСТЮ територ' оо 
Бровари І заКРІПЛЮЄТЬСЯ за ним на праві го lалЬНОІ громади м. 
5.4. Підприємство володіє, користується та C~~~~CЬKOГO відання. 
порядКУ та межах визначених діючим зако:Од Ряджається зазначеним майном у 
чинНИМ законодавством та CTaТVl"OM за згодоюаввством, а у випадках передбачених 

"J .. nасника. 

5.5. Джерелами формування майна Підприємства Є' 
• майНО, передане йому Власником; . 
• доходи, отримані від наданих послуг, а також від іншиХ видів фінансово
roсподарської діяльності; 
· кредити банків; 
• кошти з бюджетів усіх рівнів; 
· придбання майна інших підприємств, організацій' 
• благодійні внески, пожертвування організацій, пі~иємств і громадян' 
інші джерела, не заборонені чинним законодавством; , 
5.6. Підприємство не має право безоплатно передавати належне йому майно 
іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. 
5.7. Відчужувати, віддавати в заставу майнові об' єкти, щО належать до основних 
фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси С'Іруктурних одиниць та 
підрозділів підприємство має право лише за попередньою згодою Броварської 
міської ради. 
5.8. ~оmти, одержані від продажу майнов~ об'єктів, що НВJJежать ~o ~CHOBH~ 
фОНДІв підприємства, спрямовуються на Інвестування вироБНИЧОI ДІЯЛЬНОСТІ 
Підприємства. . 
S.9. Списання з балансу основНИХ фондів, а також прискорена амортизацІЯ 
Основних фондів підприємства можуть проводитися лише за дозволом 

Броварської міської ради. 

VI Права та обов'язки Підприємства. 

б.l. Права m ва' б 1 дприємст · · ість і основні напрямки свого розвитку 
: .1. ~амОСтійно планувати. свою д1ЯЛЬН зів та пріоритетів, кон'юнктури ринку 
ВІДпОВІДНО до науково-теХНІЧНИХ прогно. оо итуації' 
Dpon,,'OO • б' слу та еКОНОМІЧНОІ с , 
б rvКЦІІ, товаРІВ, ро ІТ, по Г . о-технічне забезпечення власного 
.1.2. самостійно здійснювати матеРI8ЛЬН . 
:ИрОбництва та капітальноГО будівництва; ціації корпорації, концерни та інші 
.1.з. об'єднуватися за згодою Власника в асо · _ принцИПам, створювати 

06' рі8JIЬНОМУ та ІН . єдиании по галузевому, териТО 
CDUILHi підприємства; 



6.1.4. створювати віДо~облені підрозділи в без ,;( : 

Відкритrя поточного І розрахУНкових ряYVu ?p~Ba ЮРидичної особи з правом 
-." цКІВ І затвеnmtnlD' ІІІ"'; r_· .. " uати Положення про 

61.5. давати позики та безвідсоткові позики . 
· . працІВНИКам лі ~tатеріальНУ допомогу, фІнансувати навчання . . дприємства, надавати 

6.1.6. давати позики іншим підприємствам' праЦІВНИКІВ; . , 
6.1.7. одержувати ВСІма законними засобами майно . 
матеріали та вироби через оптову, комерційну та ~ П1дп~иємства, а також 
і фізиЧНИХ осіб; РОЗДРІбну ТОРГІВЛЮ У юридичних 

6.2. Обов' ЯЗКИ Підприємства: 
6.2.1. здійснює забезпечення теплопостачанням 'W'Y .... nOB Ф б' 

• I&UHJ& ОГО ОНДУ, УДІвель та 

споруд СОЦlально-культурного, .. виробничого та іншого призначення м. Бровари; 
6.2.2. забезпечення своєчаСНОI сплати податків, зборів та інших від ах вань 
згідно чинного законодавства; РУ, 
6.2.3. здійснення розвитку основних фондів, забезпечення сво~часного BBeдeHНJI в 
дію 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; 
6.2.7. дотримання екологічного законодавства; . 

зацікавленості 
раціонального 

працівниками 

6.3. Підприємство несе відповідальність: 
6.3.1. за своїми зобов'язаннями У межах належного йому майна згідно з чинним 
законодавством; . . . 
6.3.2. за шкоду заподіяну здоров'ю та працездаТНОСТІ працІВНИКІВ; 
6.3.3. за забруднення навКОЛИIШlього середовища згідно чинного законодавства; 

• 
VП Господарська, економічна та СОЦІальна 

дївльність Підприємства. 

7 
• результатів господарської діяльності 

:1. узагалыпочим показником фІНансовИХ 
ОіДnРиємства є доходи (прибуток)., єтьсЯ після покритrя матеріальних 
7.2. ЧиСТИЙ прибуток ПідприЄМСТВІ, що залиша. збоnів іНШИХ обов'язкових 
та плати податКІВ, r'· б 

ПрирівWIНИX до них витрат, с . зарахув8НИJI чаСТКИ при УТКУ до 
lJJJат • • евИХ бюДЖетІВ, . еЖІВ до державного та М1сц енні Підприємства. 
~lCцeBOro бюджету залишаєтьСЯ у розпорJIДЖ · підприємства є прибyrок, 
~. Джерелом ~рмувания ф~~ОВИ:о~~1В надходження. включаючи 
Ц ОРТизаційні відрахуванНЯ, lНUlI 
еlfТpалізовані капітальні вкладеННЯ. 
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14 взаЄМОВІДНОСИНИ IДПРиємств . . · . . а з ІНШИМИ . 
орraніз~IJlМИ І rpомaдJlНами :у всіх Сферах' ПIД~РИЄ~ствами, установами, 
дoroB~pIB. . ДIJUIЬНОСТI ЗДІИСНЮЄТЬСJl на підставі 
1.5. Підприємство реалIЗО~УЄ свої поCJIyrи , 

Встановлюються на ДОГОВІРНИХ підставах (роботи) за ЦІНами і тарифами Jlкі 
Ф ' , а у Випадк ' законодавством по ІКСОВаним та регупьовани . , ах передбачених чинним 

1.6. Підприємство самостійно реanізовv м ЦІНам І т~рИфам . 
. " У" . :.r Є свою ПРОД:УКЦІЮ ( терИТОРl1 краІНИ та ІНШИХ держав товари, послуги) на 

закоНОДавством, :у ПОРJlДКУ передбаченому діючим 
7.7. Прибуток, отриманий Підприємством за 

П' результатами СВОЄ'І" , 
використовується ІДПРИЄМством самостійно" ДІJlЛЬНОСТІ, 
законодавства. ВІДПОВІДНО до вимог чинного 

7.8. Підприємство створює цільові фонди признач . , , ,... . , еНІ ДЛJI ПОКРИТТJl витрат JlКI 
пов язанІ з иого ДІЯЛЬНІСТЮ. Порядок CТBOpeННJI та роз' ф' ' 

П' " МІРИ ОНДІВ визначаюТЬСJl 
директором Ідприємства у ВІДПОВІдності до чинного законод 

9 А ф' '" авства. 
7.. удит IHaнCOBOI ДІяльності підприємства здіЙСIПOЄТЬСJl згідно чинного 
законодавства. 

УІІІ Зовнішньоекономічна дїяльність. 

8,1. Підприємство 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 Украіни. 
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 
Шдприємства і використовується самостійно відповідно. до законодавства 
Yrт оо 
·'I"I1НИ. • • Оо. б .. 

8.4. ІПдnpиємство самостійно веде еКСПОРТНО-ІМПОРТНІ o~ep~l, а о доруч~є ~ 
ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним оргаНІзацІЯМ на ДОГОВIРНIИ 
ОСИ • ОВІ. . ., 
8.5. Підприємство здійснює товарообмінні операції та ІНШУ ДIЯЛЬНIСТЬ~. 
n б оо .., земНИМИ суб'єктами господаРСЬКОІ ? УДовану на формах зустріЧНОI ТОРГІВЛІ з ІНО 
AIJIJILHocTi .' • 8 б m · · економічну ДІЯЛЬНІСТЬ, може ВІдкривати 
'. дприємство, здійснюючи ЗОВНІШНЬ~ обничі підрозділи, утримання яких 

:1. Межами України свої представництва І вир 
ДіЙСНЮється за кошти mдприємства. . 

ІХ. Звітність та обпік 
9 oot бухгалтерський звіт результату своєі 
.1. Підприємство здійснює оперативНИИ та 

P060'lo9. • • • ь 
t-I'&, веде фІНансову ЗВІТНІСТ · 
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9 2 порядок ведення бухгалтерського . 
. .. ЗВІТУ та ф' 
1'ІlІачаєтьСЯ ДІЮЧИМ законодавством Інансової ЗВІ'тн . 
,I~.· ОСТІ 

9.3. ДИр"ектор ПІдприє~ства ВИзначає Склад та обсJtГ від . 
~омерЦlйНУ таємницю ПІДПРИЄМства, встановлює по .~Mocтei, ЯКІ СkJIадають 

94 контроль за окремими СТОронами' рид.ок 11 захисту. 
· '. ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИ . 
вnасВИК, держаВНІ органи, на які покладені нагли ємства ЗДІЙСНЮють -
враці, протипожежною та екологічною бе Д з.а б~зпекою виробництва та 
законодавства України. зпекою, ІНШІ органи відповідно до 

х. Припинення діяЛЬНОСТІ8 ПІД8 пр 
ИЄмства 

10.1. Припинення діяльності підприємства може здійснювати Ф '" '" . .... СЯ У ОрМl Л1КВlдацll 
та реоргаНlзацll, 

10.2. Ліквідація Підприємства проводиться: 
10.2.1. за рішенням Власника; 
10.2.2. за рішенням суду. 
10.3. mквідація Підприємства здійснюється ліквідацііною комісією, яка 
yrворюється Власником. Порядок ліквідації здійснюється відповідно до чинного 
законодавства. 

10.4. При реорганізації чи ліквідації Підприємства, звїЛЬmoваним працівникам 
гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно ДО 1рудового 
законодавства України. . 
10.5. У випадку визнання Підприємства банкрутом, його ліквідація проводиться у 
порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом". 
10.6. Майво, що залишилось після задоволення претензій кредиторів та членів 
'Ірудового колективу використовується за вказівкою Влас~а. . 
10.7. Шдприємство вважається реорганізованим чи ЛІКВІДОВаним ІЗ моменту 

ВИІапочеНЮІ його з державного реєстру України. 

ХІ. Зміни і доповвевви до Статуту. 

НІ З·... невід'ємною частИНОЮ. 
1 '. МІНИ та доповнеНЮІ до Статуту є иого реєстрація іх проводиться 
1.2. Зміни і доповнення затверджУЮТЬСЯ ВласникоМ, а оо • 

у ПОРJIДКy, встановленому чинним законодавством УКРаіНИ. 

Секретар р 



. . . 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РА .. . 
УПРАВЛІННЯ КОМУ,д: КИIl~.СЬКОі ОБЛАСТІ 

07400, м.Бровари, вул n Л~НОІ ВЛАСНОСТІ 
• аraРIИ~lа, т. 5-10.63 

Від'}';'/'" «.~~5. - Міському голові 
Антоненку В.О . иаN!_---за -----

.. 

. 
Інформація 

про Виконання . . .. РІшень МІСЬКОЇ раДІІ, 
ПР,-lfНЯТИХ на се!=ії 08.09.05 . 

1. Рішення N~ 794-37-04 "Про реє' " страцlЮ ДОГОВОРІВ купІвлі-продажу" 

Вказані в рішенні договори " . . КУПІВЛІ-ПРОДажу зареє . . ДО ВІДПОВІДНИХ справ. стро ваНІ та ПІдшиті 

2. Рішення N!! 793-37-04 Про затвердж . . " ення переЛІКУ б" . оо влаСНОСТІ територіальної г ом и Б . о єКТІВ комунально І 
2005 році". р ад М. ровари. що IIIД1IJIгають приватизації у 

Об"єкти, вказані в даному рішенні, знахОДJIТь~я в стані приватизації. 

3 .. Рішення N!! 796-37-04 ,,про встановлення орендної мати за оренду 
СМІТТЄПРИЙМального пуltкту по вул.КиївськіЙ,298-б". 

Копія рішення надіслана керівнику УЖКГ для проведення подальшої 
роБОТd по розрахунку орендної мати. 

4. Рішення N2 798-3=7-04 ,,про надання згоди на безоплатне прийнятгя у 
кdмунал~ну власність територіальної громади м.Бровари житлового будинку 
ПО вул.І.Сірка, ':/, що перебуває на балансі Центру технічної експлуатації 
первинної мережі N212" . 

Копія рішення надіслана керівнику . ЦТЕІІМ Х!! 12 ДJUI проведення 
подальшої роботи по питанням передачі у комунальну власність )китлового 
будинку по вул.I.Сірка,7. 

, 
S. Рішення N!! 797-37-04 ,,про безоплатне прийнятгя у комунальну 

власність територіальної rpомади мьровари кв~ Не 18 та Ne 67 У бу~нку 
N! 6 по вул.Олімпiitськііі. що перебувають на баланСІ ТОВ .. ~роварськии ДБК 
,,меркурій". . ... . . . . Копія рішеиия IІІІдїслвиа керівНИКУ ТОВ .,Броварськии J;lБК .;Меркур!Й" 
ДIIJJ проведенНJI подальшої роботи по I1JIТ8RIU1X передаЧІ 8ище8~аних 
квартир .. 

'.' ·Л.В.Чернишова 
• • • оо сності 

: На~~ьни~ УправліННЯ комуи~Ь~~1 вла 





/ІІ! ~C. ІР. tlPM 
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Секретарю ради 
Горбатюк Л.В. 

Інформація про хід виконання 
попереднього рішення Броварської 
міської ради 

Земельний відділ міської ради повідомляє, що на виконання рішення 
Броварської міської ради від 8 вересня N! 781-37-04 "Про продаж земельних 
дiuнOK ... " відділом направлені листи підприємствам, зазначеним в п.l рішення 
щодо необхідності укладання в термін до 08.10.05 договорів купівлі-продажу 
земельних дїЛJIнок, а також підприємствам, зазначеним в п. 6 рішення про 
необхідність виконання грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають 
продажу до 08.11.05. 

На даний час виконані п. 1.2,6.1,6.2,6.3,6,5 решта питань знаходиться в 
роботі, терміни виконання робіт не порушені. 

Виконуюча обов"язки завіДУЮ;ОЇ 
земельним відділом - головнии 
спеціаліст земельного відділу 

Л.М.Гудименко 



· Інформ~ 
щодо виконанНSI РlшенНJI БроваРСЬКО·I· м· .. Ки.. .. . 

ІСЬКОІ ради lВСЬКОl облаСТІ 

На виконанНSl рішення Броварської міської ради Київської області від 
08.09.05р. N!! 37 враховуючи протокольне доручеИНJI, щодо призупинення 
BCTaнoвneННSl МАФ на площі Шевченко. 

Повідомляємо що спецв1ДД1ЛОМ КОВ1рОJПO за станом 
благоустрою та зовнішнім дизайном міста було надано припис від 03.1 O.OSp. 
К!! 66 забудовнику площі Шевченко СІІД Колеснику О.В. щодо припинеННJI 
робіт. Вимоги припису СПД Колесвиковим О.В. щодо припинеННJI робіт 

були виконанні. 

НаЧВJlЬНИК спецвідділУ KOвтpomo 't!: s ~ 
станОМ благоустрою та зовнішнім 
дизайнОМ міста 

Ю.М.Немчин 
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