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І. Загальні положення. 

1.1. Комунальне підприємство Броварської міської ради Київсько·· б . 
"Броваритеплоенергомережа" (далі Підприємство) є правонастyn І ? лаСТІ 

б ' . П· ником всІХ прав 
та о ов ЯЗКІв . Ідприємства теплових мереж "Броваритепломережа" , 
зареєстрованого РІшенням виконавчого комітету БроваРСЬКО·I· · .. . . МІСЬКОІ ради 
народних депутаТІВ ВІД 19.11.1991року N!!З06 

1.2. Підприємство є унітарним підприємством що належить до комунал .. . Б. ' ЬНОІ 
влаСНОСТІ м. ровари, ПІДПОРЯДКОВУЄТЬСЯ Броварській міській раді ( далі Власник) 
або уповноваженому нею органу. 

1.3. Повне найменування Підприємства: 
- Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області 
- "Броваритеплоенергомережа" 

1.4. Скорочене найменування підприємства: 
- кп "Броваритеплоенергомережа" 

1.5. Юридична адреса Підприємства: 
Україна, 07400 м. Бровари, Київської області, вул. Грymевського,За. 

п. Юридичний статус Підприємства. 

2.1. Шдприємство є юридичною особою за законодавством України, має 
самостійний баланс, печатку, штамп із своїм найменуванням, фірменні бланки, 
розрахунковий та інші рахунки, в т.ч. і валютні рахунки в установах банків. 
2.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами 
України, актами Верховної Ради України, указами Президента України, 
постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними 
актами міністерств, відомств, рішеннями Броварської міської ради, її виконавчого 
комітету, розпорядженнями міського голови та уповноваженого Власником 
органу, а також цим Статутом. 
2.3. Шдприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та 
~амОстійності, і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним 
ному майном. 
2.4. mдnpиємство має право від свого імені укладати будь-які УГОДИ, не 
заборонені чинним законодавством України, набувати майнові та особисті 
немайнові права, нести зобов'язання, б~и позивачем та відповідачем у суді, 
господарському суді та третейському СУДІ. 
2:5. Шдnpиємство має право за згодо~ В~~сника BXO~ в об'єднання 
П~ПРиємств, незалежно від форм влас~ост~, ЗД1Исн:ювати спшьну гoc~oдapcькy 
дuuIьиість з підприємствами й органIЗацw:ш. ВСІХ .форм власно~Т1 IПJIJIXОМ 
об'еднання на пайових засадах грошових KODIТ1B І матеРІальних ресУРСІВ. Порядок 



внесення грошових коштів та матеріальних ресурсів визначається 
чинним законодавством У країни та актами Броварської міської ради. 
2.6. Користуватись кредитами і позиками банків. 
2.7. Підприємство може придбавати цінні папери юридичних осіб Украіни та 
іншИХ держав. 

2.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, Власника 
чи інших юридичних осіб, а також держава, Власник чи інші юридичні особи не 
несуть відповідальності по зобов' язанням підприємства. 

ИІ. Мета та предмет діяльності Підприємства. 

З.l. Підприємство створено з метою: 

З.1.1. забезпечення надійного та якісного теплопостачання житлового фонду, 
будівель та 'споруд соціально-культурного, виробничого та іншого призначення м. 
Бровари; 

З.l.2. забезпечення схоронності і підвищення рівня експлуатації обладнання 
котелень, теплових мереж, які знаходяться на обслуговуванні Підприємства; 
З.1.3. контролю за дотриманням споживачами правил користування теплової 

енергії; 
З.l.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. 

З.2. Предметом діяльності Підприємства є 
З.2.1. виробництво теплової енергії, ії транспортування та забезпечення нею 
житлового фонду, що належить до комунальної власності територіальної громади 
М. Бровари та інших форм власності, будівель та споруд соціально-культурного, 
виробничого та іншого призначення; 
З.2.2. виробництво, транспортування та розподілення тепла до межі розподілу 
власності системи теплопостачання; 
З.2.З. виконання будівельних робіт, реконструкція, ремонт об'єктів інженерної 
інфраструктури; 
3.2.4. монтаж і ремонт теплових мереж ( безканальне та в каналах); 
3.2.5. монтаж і ремонт теплових камер та встановлення арматури; 
3.2.6. монтаж і ремонт водогрійного устаткування; . 
3.2.7. монтаж і ремонт гребінок пар о - T~ ВОДОРОЗПОДІЛьних; 
3.2.8. монтаж і ремонт елеваторних ВУЗЛ1В; 
3.2.9. пусконалагоджувальні роботи ~o ~cкy та BB~~ в експлуатацію 
отоПJПoвальних котелень, а також прилад1В'оБЛ1КУ енергоноспв, 
3 2 10 ремонт газового обладнання та електрообладнання .. . монтаж, наладка, . 
котельних і центральних теплоВИХ ПУНКТ1В ; , . 
3 2 11 . роботи засобів автоматики об ЄКТ1В . тепло .. . nyсконалаго~альНl 

енергогосподарства (котельні, тепло пункти); · . них 
3.2.12. метрологічне забезпечення, ремонт і наладка КОНТРОЛЬНО-ВИМ1рюваль . 
ПРИЛадів і автоматики; . 



3.2.13. теплоізоJUlЦія будівельних конструкцій, трубопроводів та 
устаткування; 

3.2.14. монтаж внyrpішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів 
вимірювання; 

3.2.15. монтаж опаЛJс:»Вальних водоrpійних та пароводоrpійних котлів; 
3.2.16. монтаж наСОСІВ; 
3.2.17. ремонт, капітальний ремонт і реставрація будівель і споруд виробничого та 
невиробничого призначення; 

3.2.18. улаштування та відновлення гідроізоляції фундаментів існуючих будівель 
та заглиблених споруд; 

3.2.19. виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у 
будівельній, ремонтно-будівельній діяльності; 
3.2.20. штукатурні роботи; 
3.2.21. малярні роботи; 
3.2.22. шпалерні роботи; 
3.2.23. виготовлення виробів із деревини, металів, інших матеріалів; 
3.2.24. надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів автомобільним 
транспортом; 

3.2.25. внутрішні 
транспортом; 

та міжнародні перевезення вантажів 

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 рекламних послуг, маркетингова діяльність, копіювально 

розмножувальні роботи; 

3.2.30. розподілення 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 теплопостачання до комунальН~ї власності 
територіальної rpомади міста Бровари та прийом на баланс П1ДDpиємства 
переданих об'єктів· , . 
3.2.34. розробка перспективних планів. ро~витку тепло~остачання ~ICТ~ 
підготовка і видача технічних умов та теХНІЧНИИ нагляд за БУДІВНИЦТВОМ об ЄКТІВ 
теплопостачання і використання теплової енергії; 
3.2.35. оптова та роздрібна торгівля; 
3.2.36. оптова TOpгiВJUI сільськогосподарськими продуктами; 
3.2.37. оптова TopгiВJUI різноманіТНИМИ непродовольчими споживчими товарами; 
3.2.38. інші види оптової торгівлі; . . 
3.2.39. роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;. . 
3 2 40 ·б . продовольчими товарами в спеЦІалІЗОВаних магазинах; .. . РОЗДРІ на ТОРГІВЛЯ . 
3.2.41. роздрібна торгівля не в магазинах; .. 
3 2 42 .... по імпорту та експорту товаРІВ, роБІТ, послуг, .. . проведення оперВЦIИ ..... · 
здійснення зовнішньо-економічної діЯЛЬНОсті, товарооБМІННИХ операцlИ зnдно з 
31U(0HOAaвCTBOM Украіни; 



2 43 інші 3.· . види діяльності, не заборонені законом. 

3.3. ~ в~падках, ?ередбачени~ чи~~им законо~~ством mдприємство одержує 
неоБХ1ДН1 держаВН1 дозволи ( ~1цеНЗll, ~кредитацll, сертифікати та т.і. Документи) 
на заНJIТГ~ ~креми~и видами Д1ЯЛЬНОСТ1,. та починає здійснения відповідного виду 
діялЬНОСТ1 Т1Льки П1СЛЯ отримання неоБХ1ДНОГО дозволу. 

ІУ. Управління підприємством і самоврядування 
трудового колективу. 

4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до даного Статуту на 
основі поєднання прав Власника щодо господарського використання 
комунального майна і принципів самоврядування трудового колективу. 
4.2. Власник здійснює свої права по управлінню Підприємством безпосередньо 
або через уповноважений ним орган. 

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 Підприємства 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 майна, за додержання порядку 
ведення і достовірності обліку та статистичної звітності; 
4.5.4. діє без доручення від імені ПідприємствІ, представляє його в усіх 
підприємствах, установах і організаціях, суді, господарському суді, 'Іретейському 
суді; 

4.5.5. видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження, що є 
обов'язковими для ВИІСонання працівниками Підприємст~а , OPГ~OBYЄ контроль 
за іх виконанням, укладає договори та УГОДИ, в тому ЧИСЛІ 'Ip!ДOBI~ 
4.5.6. розпоряджається майном та коштами Підприємства В1ДПОВ1ДНО до чинного 
законодавства та цього Статуту; 

4.5.7. видає довіреності від імені Підприємства~ ., . 
4.5.8. відкриває в установах банку розрахУНКОВІ та IІIШІ рахунки, 
4.5.9. разом з трудовим колективоМ або уповноваже~ ~ органом визначає для 
ПРацівників Шдnpиємства додаткові відпустки та ІНШІ ПІЛЬГИ, а також заохочує 

ПРацівників та накладає стягнення; · . чинним 
4.5.10. приймає на роботу і звільняє працівників ПідприємствІ, ЗГІДНО з 
закОН01l У'" 4 ,...авством КР81ИИ, б' .. ати працівникам ПідприємствІ, 
.~.11. забезпечує своєчасну виплату заро ІТНОІ пл 
ЗГЩио із законодавствоМ України; 



4.5.12. створює на Підприємстві умови праці відповідно до вимог нормативних 
актів,. передбачених законодавством про охорону праці, забезпечує 
ФУНКЦІОнування сис:еми охорони праці на Підприємстві, організовує розробленНJI 
комплексних заХОДІВ щодо забезпечення пожежної безпеки та виробничої 
санітарії. 

4.5.13. здійснює інші функції і повноваження, які надані директору відповідно до 
чинного законодавства України та цього Статуту. 

4.6. У разі зміни керівника підприємства обов'язковим є проведення ревізії 
Фінансово-господарської діяльності 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 
mдприємства, 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 регуmoють 
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 орган: 
4.12.1. розглядає та вирішує питання відносин у трудовому колективі; 
4.12.2. визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам 
rnдприємства соціальних пільг; 
4.12.3. розглядає і затверджує проект колективного договору; 
4.12.4. бере участь у матеріальному та моральному стимуmoванні праці, заохочує 
винахідницьку та раціоналізаторську діяльніСТЬ;. . .. . 
4.12.5. надає пропозиції, щодо прийнятrя РІшень ІЗ СОЦІально-еКОНОМІЧНИХ 

питань, що стосуються діяльності підприємства. 
4.12.6. здійснює інші функції, відповідно до діючого ~aкOHoдaвCТBa.. . 
4.13. питання соціального розвитку, включаючи потnmення умов працІ, житrя 1 

здоров'я, вирішуються директором Підприємства з~ участю трудового ~олективу .. 
4.14. Підприємство зобов'язане забезпечити для. ВСІХ ~рацю~чих на ПІДПРИЄМСТВІ 
безпечні та нешкідливі умови праці і несе ВIДnОВ1Дальшсть у Bcтaнo~eHOМY 

... , та працездатноСТІ законодавством порядку за шкоду, заподІЯну ІХ здоро~ ~ . · . 
4.15. mдnpиємство здійснює підготовку квалІфІКОваних робlТНИК1В та 
спеціалістів, їх економічне і професійне навчання за угодамИ в навчальних 
з . .. 
ахладахо . .0 о о 

4.16 підпр раво самостійно встановлювати для СВОІХ працlВНИЮВ 
о иємство має п о о о 

Додаткові відпустки, скорочений робочий день та 1~ mльГ~о 



v. Майно та фонди Підприємства. 
5.1. Ma~HO П~дприємст~а становлять основні фонди та оборотні кошти, а також 
ціННОСТІ, ваРТІСТЬ яких ВІдображається в самостійному балансі Підприємства. 
5.2. Ста~тни~ фонд Підприємства становить 19 943 678, 36 грн. 
5.3. Маи~о П~дприємства є комунальною власністю територіальної громади м. 
Бровари І заКРІПЛЮЄТЬСЯ за ним на праві господарського BiдaННJI. 

5.4. Підприємство володіє, кори.стується та розпоряджається зазначеним майном у 
порядку та межах визначених ДІЮЧИМ законодавством, а у випадках передбачених 

чинним законодавством та Статутом за згодою Власника. 
5.5. Джерелами формування майна Підприємства є: 
- майно, передане йому Власником; 
- доходи, отримані від наданих послуг, а також від інших видів фінансово-
господарської діяльності; 
- кредити банків; 
- кошти з бюджетів усіх рівнів; 
- придбання майна інших підприємств, організацій; 
- благодійні 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 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 структурних одиниць та 
підрозділів підприємство має право лише за попередньою ЗГОДОЮ Броварської 

міської ради. 
5.8. Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основних 
фондів підnpиємства, спрямовуються на інвестування виробничої діяльності 
Підприємства. 
5.9. 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. 

6.1. Права Підприємства: ... 
6.1.1. самостійно планувати свою діяльН1СТЬ 1 ОСНОВН1 напрJIМICИ свого розвитку 
Відповідно до науково-технічних прогио~іВ T.~ пріор~~ів, кон'ЮНКТУРИ ринку 
nPОдуІЩії, товарів, робіт, послуг та еКОН~М1ЧН01 c~aц11, 
6 1 2 .... .... НІОвати матеР1ально-теХН1чне забезпечення власного . .. самОСТ1ИНО зД1ИС 

ВИРобництва та капітального будівництва; ... . . 
6.1.3. об' атися за згодою Власника в асоціації, корпорац11, концерни та 1НШІ 
Об:ЄДНания~ галузевому, територіальному та іншим принципам, створювати 
СПІЛьні підприємства; . 



6.1.4. створювати відо~облені підрозділи без права юридичної особи з правом 
відкриtтя поточного 1 розрахункових рахунків і затверджувати Положення про 
нИХ; 

6.1.5. давати позики та безвідсоткові позики працівникам Підприємства, надавати 
матеріальну допомогу, фінансувати навчання працівників; 
6.1.6. давати позики іншим підприємствам; 
6.1.7. одержувати всіма законними засобами майно ДJUI підприємства, а також 
матеріали та вироби через оптову, комерційну та роздрібну торгівлю у юридичних 
і фізичних осіб; 

6.2. Обов'язки Підприємства: 
6.2.1. здійснює забезпечення теплопостачанням житлового фонду, будівель та 
споруд соціально-культурного, виробничого та іншого призначення м. Бровари; 
6.2.2. забезпечення своєчасної сплати податків, зборів та інших відрахувань, 
згідно чинного законодавства; 

6.2.3. здійснення розвитку основних фондів, забезпечення своєчасного BBeдeННJI 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 У країни про працю та соціальне 
страхування; 

б.2.5. дотримання вимог по охороні праці, згідно з Законом України "Про охорону 
праці" та інших нормативних документів з охорони праці; 
б.2.6. здійснення заходів з метою підвищеННJI матеріальної зацікавленості 
працівників підприємства, забезпечення економного і раціонального 
використання фонду споживання, своєчасних розрахунків з працівниками 

підприємства; 
б.2.7. дотримання екологічного законодавства; 
6.3. Підприємство несе відповідальність: 
б.3.1. за своїми зобов'язаннями у межах належного йому майна згідно з чинним 
законодавством; . . . 
б.3.2. за шкоду заподіяну здоров'ю та працездаТНОСТ1 прац1ВНИЮВ; 
б.3.3. за забруднення навколишнього середовища згідно чинного законодавства; 

VП Господарська, економічна та соціальна 
діяльність Підприємства. 

7.1. Узагмьюоючим показником фінансових результатів господарськоі діяльності 
підприємства є доходи (прибуток). . . 
7.2. Чистий прибуток Підприємства, що залишається шс~ по~Иtтя мате~1альних 
та . ат сплати податків, зБОР1В, 1НШИХ обов язкових 

ПРИР1ВНЯНИХ дО них витр , . ня частки прибутку до 
lIJIатежїв до державного та місцевих бюджеnв, ~aP!"'YBaH 

Місцевого бюджету, залишається. У РОЗПОРЯДЖ::Н1 ~~;:~:TBa є прибyroк, 
7.3. Джерелом формування ф1Нансових рур. ВJ(JПOчаючи 
амОРтизаційні відрахування, інші кошти 1 надходжеННJI, 
цеНТРалізовані капітальні вкладення. 



7.4. Взаємовідносини Підприємства з іншими підприємствами у .. .. , становами, 
оргаНlза~IЯМИ І громадянами у ВСІХ сферах діяльності здійснюється на підставі 
ДОТОВОРІВ. 

7.5. Підприємство реалізовує свої послуги (роботи) за цінами і тарифами . 
• • , яКІ 

встановлюЮТЬСЯ на .дОГОВIРНИХ ПІдставах, а у випадках передбачених ЧИННИм 
законо.давством по фIКСОВ~~ИМ та ре~льованим цінам і тарифам. 
7.6. ПІ~?РИЄМСТ~О саМОС~IИНО реалІЗОВУЄ свою продукцію (товари, послуги) на 
теРИТОРll УкраІНИ та ІНШИХ держав У порядку передбаченому діючим 
законодавством. 

7.7. Прибуток, отр~маний Підприємством за результатами своєї діяльності, 
використовується ПІДПРИЄМСТВОМ самостійно відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

7.8. Підприємство створює цільові фонди призначені ДЛЯ ПОКРИТТЯ витрат , які 
пов'язані з його діяльністю. Порядок створення та розміри фондів визначаються 
директором Підприємства у відповідності до чинного законодавства. 
7.9. Аудит фінансової діяльності підприємства здійснюється згідно чинного 
законодавства. 

VПІ Зовнішньоекономічна діяльність. 

8.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, для чого 
вступає у відносини з іншими підприємствами, організаціями, юридичними, а 
також фізичними особами іноземних краін, згідно з метою і предметом діяльності 
Шдприємства 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. 
83. Валютна виручка, одержана Підприємством в результаті 
зовнішньоекономічної діяльності, зараховується на валютний рахунок 
Підприємства і використовується самостійно відповідно до законодавства 
Украіни. 
8.4. Підприємство самостійно веде експортно-імпортні o~ep~i, або доруч~є ~ 
ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним орган1Зац1JlМ на ДОГОВIРН1И 
ОСнові. 

.. ... . діяльність 8.5. mдприємство здійснює товарооБМIНШ операцll та 1НІПУ :. 
П?будовану на формах зустрічної торгівлі з іноземними суб'єктами господарСЬКОІ 
дulJIьHOCTi. •• • 
8.6. Шдприємство, здійснюючи зовніmньоекономі~ Д~ЛЬНl~ТЬ, може В1ДІСривати 
за межами Украіни свої представництва і вироБНИЧІ ПІДРОЗДІЛИ, утримання яких 
ЗдійСнюється за кошти Підприємства. 

ІХ. Звітність та облік 

9.1. Підnp .... шоє оперативНИЙ та бухгалтерський звіт результату своєї 
иємство ЗД1Ис 

РОботи, веде фінансову звітність. 



9.2. Порядок ведення бухгалтерського звіту 
визначається діючим законодавством. 

та фінансової звітності 

9.3. ДИР..,ектор підприє~ства визначає склад та обсяг відомостей, які складають 
комеРЦIИНУ таємницю ПІдприємства, встановлює порядок ії захисту. 

9.4. Контроль за окремими сторонами діяльності підприємства здійснюють _ 
ВЛаСНИК, державні органи, на які покладені нагляд за безпекою виробництва та 
праці, протипожеж.~ою та екологічною безпекою, інші органи відповідно до 
звконодавства УкраІНИ. 

х. Припинення діяльності Підприємства 

10.1. Припинення діяльності підприємства може здійснюватися у формі ліквідації 
та реорганізації; 
10.2. Ліквідація Підприємства проводиться: 
10.2.1. за рішенням Власника; 
10.2.2. за рішенням суду. 
10.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ЛІКВІдаційною комісією, яка 
yrворюється 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 'Ірудового 
законодавства України. 

10.5. у випадку визнання Підприємства банкрутом, його ліквідація проводиться у 
поридку, передбаченому Законом У країни "Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом". 
1 0.6. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів та членів 
трудового колективу використовується за вказівкою Власника. 
10.7. Підприємство вважається реорганізованим чи ліквідованим із моменту 
Виюпочення його з державного peectpy України. 

ХІ. Зміни і доповнення до Статуту. 

11.1. Зміни та доповнення до Статуту є ЙОГО невід'ємною частин~ю:. 
11.2. Зміни і доповнення затверджуютьСЯ Власником, а peєcтpaцtJl1X проводиться 
у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

В.О. Антоненко 
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