
БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р .. 
АДА КИІВСЬКОf ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г: Про СТворення комуна . 
. Броварськоі міськоі льного ПIДПРІІЄмства --, 

ради «Бровари-землеустрій» І 

з метою ефективного ре mo 
м.Бровари, створення організаційних гу вання земельних відносин у 
керуючись ста'М'ями 17, 26 (п.ЗО) 60 з~:а ведення.. зе~еустро~ та 
самоврядування в Україні" с'tа ...... ею' 78 ГО ну УКР81НИ Про МІсцеве 

, .~ &. сподарського кодек У .. 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку БСУ kp81НИ, 

• W. та лагоустрою 
теРИТОРІИ, земельних ВІДНОСИН, архітектури будівницт . lі 
Броварська міська рада ,ва та lнвеСТИЦl , 

ВИРІШИЛА: 

І . Створити комунальне підприємство Броварської міської }?М!f 
<<Бровари-землеустрій». ,/ -- --

2.Затвердити Статут комунального підприємства Броварської міської 
ради «Бровари-землеустрій» (додається). . 

з. Затвердити статутний фонд комунального підприємства Броварської 
міської ради «Бровари-землеустрій» у розмірі ЗО ООО гривень. 

4. Доручити повноважному представиmcy Броварської міської ради -
Саченко Наталії Іванівні, начальнику управління економіки, здійснити 
державну реєстрацію вищезазначеного комунального підприємства в 

Установленому законодавством порядку. 
5. Контроль за ВИІСонag' . О рішення покласти на постійну 

ІСО~ісію з питань розвитку .... ph~J1Po... тер~?рій, земельних відносин? 
аРХІтектури, будівництва :t:i1ЦJ1: ~ф ОМІСllO З питань комуналЬНО1 
власності та приватизаціі:m ~a1 1 голови Возняка С.М. 

Міський голова 
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ПОДАННЯ: 

Голова комісії з питань розвитку 
та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова комісії з питань 
Комунальної власності 

000456 

: .) .' . 

С.В. ПідДУбняк 

І.В.Сапожко 

С.М. Возняк 

А.М. Зеленська 

І.Г. Лавер 

Н.І. Гнатюк 

М.А.Пелих 

І! 



Додаток 
д~ ріwенни Броварської 
МІСЬКО! ~ади 
від. oIv д//#Jl. 
Н!! 6(;t - Оо-Оо 

СТАТУТ 

комунального підп PllfMCTBa БроваРС1L КОО•О м· оо dJ D .СЬКО. раДl1 
~ ровари-землеустрій» 

1.3агальніположеннв 

1.1. К~~унальн.е підприємство Броварської міської ради <d) ова и 
з~мле~~ТРІИ» (далІ - Підприємство) створено згідно з рішенням Бро:арсь~о~ 
МІСЬКОІ ради. 

1.2. Підприємство засноване на власності територіальної громад . 
Бровари К·· .. б . . . и МІста 

• w ИІ~СЬК~! о ~aCTI, !lIДЗВlтне, підконтрольне та підпорядковане 
Бровар~ьюи M~CЬKI~ радІ (Д~I1 - Засновник~. Функції щодо оперативного 
управЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ Шдприємства ЗДІЙСНЮЄ виконавчий комітет 

Броварської міської ради (далі - Орган управління). 
1.3. Підприємство здійснює СВОЮ діяльність відповідно до чинного 
законодавства України, розпорядчих документів та доручень Засновника, 
Органу управління та цього Статуту. 
1.4. Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки 
юридичної особи підприємство набуває з моменту його державної 
реєстрації. Підприємство діє на засадах господарського розрахунку та 
самофінансування, має самостіЙНИЙ баланс, розрахункові (поточні) та 
інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, 
кутовий штамп та інші реквізити, встановлені для підприємств. 
Підприємство має відокремлене майно на праві господарського відання, 
право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті 
немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в судових 
органах. 
1.5. За погодженням із ЗасновНИКОМ за поданням Органу управління, 
Підприємство може входити до складу асоціацій, фондів, спілок, 
інших господарських об'єднань та створювати спільні підприємства в 
Установленому порядку. о. . о. о .. 
1.6. Шдприємство при здійсненні своєї гoc~oдapCЬ~1 та 1НІПОІ ДІЯЛЬНОСТІ має 
право за погодженням із ЗасноВНИКОМ приимати РІшення, що не суперечать 
чинному законодавству та положеННЯМ цього Статутуо 



'1; 
1.7. Підприємство самостійн 
зобов'язаннями в межах належного о .. несе відповідальність за своіми 
законодавством. ПіДПРИємств иому майна згідно з чинним 
зобов'язаннями 3асновника, а За:н не несе відповідальності за 
б 'Пі овник не несе в·' . ЗО ов язаннями дПриємства. 1ДПОВ1ДальНОСТІ за 

1.8. Статутний фонд піДПРИЄмства Складає ЗО І 
Формування статутного Ф ~OO (тридцять тисяч) гривень. 
ЗасновНИКОМ або УПОвноваженим ОН ни ду ПІДприємства здійснюється 

.. морганом. 
1.9. Повне наименування П' 
. Б .. . lДПРИЄМства - комунальне 

ПІДПРИЄМСТВ0 роваРСЬКОl МІСЬКОЇ ради «Бровари-землеустрій». 
Скорочена назва - КП «Бровари-землеустрій». 
1.1 о. Юридична адреса Підприємства - 07400 м Бровари Ки·· •. б • 
вул. Гагаріна, 15. ' . lВСЬКОI О лаСТІ, 

2. Мета і предмет діяльності 

2: 1. Підприємство здійснює свою діяльність з метою розвитку земельних 
ВІДносин, ефективного використання земельних ресурсів, збільшення іх ролі 
в соціально-економічному розвитку міста Бровари. 
Діяльність полягає у виконанні робіт в галузі земельних відносин, виконання 
землеоціночних робіт у встановленому законом порядку, землеустрою та 
геодезії з використанням новітніх інформаційних технологій. 
2.2. Предметом діяльності Підприємства є: 
- інформаційне та організаційне забезпечеИНJI суб'єктів земельних відносин 
щодо проведення робіт із землеустрою; 

створення та ведення на базі даних державного земельного кадастру 

чергового плану земель в межах міста Бровари; 
розробка пропозицій до генерального плану та іншої 

містобудівної документації; 
- виконання землевпорядних та землеоціночних робіт; . 
- виконання топографо-геодезичних і картографІЧНИХ роБІТ; 
- виконання робіт із землеус'ІрОЮ, У тому числі по розмежуванню земель 
державної та комунальної власності; . . 

підготовка до продажу земельних ділянок, ор~зацІЯ та проведення, 
відповідно до чинного законодавства, земельНИ?' торпв; ... 

... УСІХ категор1И' - виконання робіт по інвентаризаЦll земель.. '. б . 
б І:ІІП'nUиУ РВДlОлоnчних, МІсто УДІВНИХ, - проведення гео OTcuu~~. • 

ЛісотеХНічних, водогосподарських, геолоnЧНИХ ВИШУКУВб аи"ТІ~В 'баз даних, в тому . Ф aц:.:".uuv систем ве -с , - створення та ведення ІН орм In~ , 

Числі картографічних та топографо-ге~дез~ИХ~енню кваліфікації у сфері 
- організація та проведення заход1В по тдв .... 

. . ф іЙНИХ систем та технолоnи, 
земельних ВІДНОСИН, 1Н O~Maц • етів збірників, тощо; . 
- розробка та випуск ДОВІ,цниюв, букл, . 

них та іНШИХ послуг; 
- надання консультатив... . . виставок тощо; 

організація конфереНЦІИ, семшаРІВ, 
з 



'/ - надання рекомендацій по 

суб'єктами земельних відносин. додержанmo земельного законодавства , 
- посередницька діяльність між . 
установами та окремими фізuп~и'IL". б ПІДПРИЄМствами, організаціями, .. ..& ~lrUYUj осо ами. 
- ДІЯЛЬНІСТЬ У сферах Інжинірингу .оо ' 

.. .. , геОЛОnl та геодезії· 
- ІНШІ види ДІЯЛЬНОСТІ, що не супереч ' 
Види діяльності які потребуют . ать чинному законодавству. 

, ь ЛІцензування Шдпр .о. 
після отримання відповідної ліце ... ,ИЄМСТВО ЗДІИСШQЄ лише 

ИЗІІ у встановленому законом порядку. 

3. Права і обов'язки 

3.1. Підприємство в межах СВОЄ· І· Компетен ....о. . б.. 
Цll ЗДІИСНlOЄ ВСІ нео ХІДНІ 

заходи, спрямовані на реалізацію мети та предмета діяльності, що 
передбачені цим Статутом. 

3.2. Підприємство відповідно до чинного законодавства та в межах 
повноважень, встановлених цим Статутом, має право: 

- укладати договори та угоди, що не суперечать чинному законодавству 

України, з державними установами, органами місцевого самоврядування, 
громадськими, кооперативними та іншими підприємствами та 

організаціями, окремими rpомадянами та творчими колективами, ЯК в 
Україні, так і за ії межами; 

самостійно здійснювати розрахунки за своїми зобов'язаннями перед 
податковими і іншими державними установами, кредиторами, інвесторами, 

орендодавцями, виконавцями робіт та послуг; 
здійснювати захист своїх прав і інтересів у відповідних вітчизняних 

державних установах та закладах, у міжнародних організаціях, а також в 

судових органах; 

- створювати фонди і резерви за погодженням із Засновником та Органом 

управління; .. . 
- планувати, за погодженням з Органом упрaвmиня, с~ою Д~HICТЬ; . 
- за погодженням із Засновником визначати ПРІОР~І перспективНІ 
напрями діяльності для забезпечення вироБНИ:ОГО ~a СОЦІального розвитку 
Шдприємства, підвищення добробуту його працІВНИКІв; . . .. 
_ залучати при необхідності інші підприємства, ОРГаНІЗацІІ та окремих 

• • • ...~CI' робіт· 
спеЦІалІСТІВ для виконaпnл .' . а OJТUUY проектах щодо 
_ приймати участь У ВІТЧИЗНЯНИХ та М1ЖН Р ""АА:..-

... млі неРУХОМОСТІ та прав на них, 
впровадження системи peєcтpaцn зе , 

Ф ·дносин· 
ре ~мування з~мельних ВІ. обі~О за погоджеНВJIМ із Засновником; 
- ЗД1ИСШQвати МІЖНародне СП1ВР технічну допомогу для проведеиня 
- отримувати наукову, методичнУ та . 

. б еНИХ цим СтатутоМ, 
КОмплексу роБІТ, перед ач яджатися закріпленим за ним 
- володіти, користуватися .. та роз~~~совими ресурсами та іншими 
Рухомим та нерухоМИМ маииом~. ~ектуальними в межах, визначених 
цінностями в тому чиСЛІ ІН ' , 
чинним законодавством; 



- придбавати, УТРИмувати або 
необхідне для здійснення ВИРОбuт.n.о~е~ати рухоме та нерухоме майно . &~,ОIД~носri· , 
- направляти працІВНИків ПіДПРиєм ' 
на навчання, стажування, КОНФеренц~ва за рахунок власних та інших коштів 
- виконувати роботи та накопИ1nnl . 

•• &J gати матеРІали що міст 
таєМНИЦЮ або з нею пов'язані в ,ПЬ державну 
України; , порядку, встановленому законодавством 

- отримувати кредити; 
- здійснювати операції з цінними паперами; 

- вносит~ подання Засновнику про внесення змін і доповнень до 
Статуту ПІдприємства; 

- інші права згідно з законодавством Украіни. 
з.з. Підприємство зобов'язане: 

заб~зпечувати сво.єчасну сплату податків і зборів (обов'язкових 
платеЖІВ) до бюджеТІВ та до державних цільових фондів згідно з чинним 
законодавством У країни; 

- забезпечувати цільове використання комунального майна та коштів; 
створювати належні умови ДJIJI високопродуктивної праці, 

забезпечувати додержання законодавства про працю, правил техніки безпеки, 
обов'язкового соціального страхування; 
- забезпечувати здійснення робіт, виконання доручень Засновника та 
Органа управління, надавання послуг згідно з предметом діяльності. 

4. Управліввв Підприємством 

4.1. Підприємство очолює директор, який призначається і зв~~~ся ~ 
посади міським головою. З директором укладається контракт, яким вІД 1меН1 

Засновника підписується міським головою. . 
Директор підприємства підзвітний Засновниху та Органу управл1~. 
Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора mдnpиємства 

визначаються контрактом. 

4.2. Виключною компетенцією Засновника є: 
4.2.1. сесії міської ради: 
- затвердження Статуту Підприємства; С Підприємства, за 
_ внесення змін та доповнень до Taтyry 

поданням Органу .Управління; ганізацію ліквідацію Підприємства, 
прийняття рuпення про реор , .. .... 

. . ...... . ... затвердження ЛІКВІДацІИНОГО балансу та 
утворення Л1КВ1ДацlИНО1 KOМlC11, 

роздільного акту (балансу). 
4.2.2. міського голови: і та штатного розпису Підприємства; 
- погодження структурИ, чисenьност. 
- прийняття та звільнеННЯ дир~ктор~~тю шдприємства здійснює Засновник. 
4.3. Контроль за фінансовОЮ Д1ЯJIЬН1 

4.4. ДиреКтор Підприємства: іІрацівників Шдприємства; 
- призначає та звільняє з посад 

s 



- здійснює розподіл обов'язків м' . б. 1)1( заr.orvnник _ ДІЄ ез ДОВІреності від імені ш"J&& ами; 
підприємствах, установах та opraн~P~ЄМCTBa, представляє його в . .. ІЗац1ЯХ УСІХ 
держаВНОІ влади та місцевого с ' судових органах орган . .... амОВРJrПVDанuow' ,ах 
_ саМОСТІИНО ВИРІШУЄ питання . .-мJ

AoJ

• ЦА, 

Б П· . ДUШЬНОСТІ ШД ро оту Ідприємства 1 несе персонал . . приємства, організовує 
та фінансову діяльність відповідно ь? ВІДПОВІдальність за його виробничу 
цього Статуту; Д ЧИнного законодавства Украіни та 
- відповідно до чинного законодавства У.. . 
договору та цього Статуту розпоряджається ф~раIНИ, ДІЮЧОГО колективного 
та оборотними коштами іншими акти ІНансами, основними засобами 

. ' вами і пасивам пі ВІДчуження основних засобів акт' .... и дприємства. 
Засновника в порядку, визначеному ч~нн ИВІВ ЗДІИСНЮЄТЬСЯ за ЗГОДОІО 

.. им законодавством· 
- несе персональну ВІДПОВІдальність за фо ван ' . 
планів, дотримання фінансової дисцип~: фНЯ та виконання фІНансових 

... ' е ективне використання та 
охорону комунального маина, закріпленого за Підприємством' 

- за:верджує структуру, чисельність та штатний ро~пис, правила 
ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО розпорядку та інші внутрішні нормативні 
документи; 

- B~дaє накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання 
праЦІвниками Підприємства; 

- здійснює інші дії, що випливають із Статуту Підприємства. 
4.5. В своїй діяльності, в тому числі господарській та фінансовій. 
Підприємство підзвітне та підконтрольне Засновнику та органу управління. 

5. Трудовий колектив та його самоврядування 

5.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі особи, що працюють на 
підставі трудових договорів, які укладає директор від імені Підприємства. 
5.2. Рішенням трудового колективу на Підприємстві УТВОРІОЄТЬСЯ 
профспілкова організація, яка від імені трудового колективу щорічно 
укладає колективний договір з керівництвом Підприємства та захищає 
інтереси його працівників. 
5.3. ПИтання прийому та звільнення, охорони праці і відпочи~ку 
здійснюються Підприємством відповідно до чинного законодавства УКРаіНИ 
та колективного договору. 
5.4. Трудові спори вирішуються відповідно до чинного законодавства 
України. 
5.5. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними 
зборами (конференцією) та їх виборним органом. 

6. Майно та фінансова діяльність 

б 



6.1. Майно Підприємства СkJIадають ви обничі . 
оборотні кошти, а також інші цінності рв . та нев~роБНИЧl фонди, 
самостійному балансі ПіДПРИЄМства. ,аРТІСТЬ ЯКИХ Вlдображаєrься у 
Майно, закріплене за Підприємством 
територіальної І}'омади міста Бровари 
господарського ВІдання. 

Засновником, є власністю 
і належить йому на праві 

Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, 
користується та розпоряджа~~~я ~азначеним майном на свій розсуд, 
вчиняючи щодо нього БУ~Ь-ЯКl Д11, ЯКІ не суперечать чинному законодавству 
та цьому Статуту. ВІдчуження основних засобів здійснюєrься за 
погодженням із Засновником. 

Підприємство в установленому порядку за згодою Засновника має право 
продавати, передавати, обмінювати, надавати в оренду, безоплатне 
тимчасове користування або позику іншим ЮРИдИЧним особам належні 
будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та 
інші матеріальні цінності, а також списувати іх з балансу у відповідності з 
діючим законодавством. 

6.2. Джерелами формування доходів та майна Підприємства є: 
- грошові та матеріальні внес~и Засновника; .. . 
- виконані роботи і наданІ послуги, а також ІНШІ ВИДІ господарськоі 

діяльності; 
- кредити банків та інших кредиторів; 
-доходи від цінних паперів; . 
- майно отримане внаслідок здійснення міжнародних проекrl~; 
_ благо~ійні внески, пожертвування організацій, підприємств І ГPOM~; 
- інші джерела, не заборонені чинними законодавчими актами YКPa1~. и 
6.3. Підприємство за рахунок прибутку може створювати Ф нд за 
погодженням з Засновником: 

-технічного розвитку; 
- матеріального заохочення; 
- соціального розвитку; 

- амортизаційний. ОКазникоМ господарськоі діяльності 
6.~. Головним узагальшоючим п аних доходів Підприємство роБИТ~ 
Підприємства є прибуток. З отрим тки збори та інші оБОВ'ЯЗКОВІ 
б ' . . ання сплачує пода, ... ня 

о ОВ ЯЗКОВl ВІДРахув '. соціальне та пеНСlине страхуван , 
платежі в бюджет, оБОВ'ЯЗКОВІ внески H~ вих фондів. 
інші обов'язкові платежі до держав~ ЦlЛЬО податків та ішпих обов'язковИХ 
б . ва після сплати б яка .5. Прибуток Підприємст . Підприємства. Частина при утку, 
ПЛатежів залишається в розпоряджеННІ исть місцевого бюджету, 
підлягає сплаті Підприємством на кор 
Встановлюється ЗасновникоМ. 

... оперативний облік та веде 
6 • ., є бухгалтерськии, .. 
. б. mдприємство ЗД~СНЮ аконодавством УКРаІНИ. 
СТатистичну звітність ЗГІДНО з чинним З 
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6.7. Списання з балансу основних Ф . 
основних фондів ПіДПРИЄМства мо ОНДІВ, а також прискорена амОртизація 
Засн~вника та в порядку, встановле:;ТЬ ПРОВОдитися лише за згодою 
ДозвІЛ на списання як таких, що неп ~ Ч~ННИМ законодавством Украіии. 
(повністю амортизовані), морально ряд ~I ~ подальшого використ8ННИ 
внаслідок аварії чи стихійного лихзаст( аРШІ, ф1ЗИЧНО зношені. пошкоджені 
. ... а за ВИНJIТКом виявлених . 
ІнвентаризаЦll як недостача) матеріал . .. . в результап 
власності, що знаходяться на балансі ~~ИХ Ц1нностеи - об'ЄКТ1В комунальної 
визначеному законом порядку. приємства, надається Засновником у 
6.8. Директор та головний бухт . . . алтер несуть персональну 
ВІДПОВІдалЬНІСТЬ за додержання поря ве е . . . 
бухгалтерс~ко~о обліку та статистичної звіТ::ті. д ННЯ І ДОСТОВ1РНІСТЬ 
6.? У разІ ЗМІНИ дире~ора ~ідприємства обов'язковим є проведення ревізії 
фІнансово-господарськОІ ДІЯльності у поряд б 
законодавством. ку перед аченому 

7. Зовнішньоекономічна діяльність 

7.1. Підприємство в установленому 
здійснює зовнішньоекономічну діяльність. 

законодавством порядку 

7.2. Порядок використання виручки Підприємства в іноземній валюті 
визначається валютним законодавством Украіни. 

7.3. Кошти в іноземній валюті Підприємство може використовувати на 
придбання імпортного обладнання, сировини, матеріалів, іншої продукціі, 

необхідних для розвитку 
виробництва і збільшення товарообігу, створення його фондів на зміцнення 
матеріально-технічної бази і соціально-культурної сфери. 
7.4. Шдприємство у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань 
економічної, технологічної, екологічної та соціальної безпеки КОНТРОJJЮється 
відповідними органами. 

8. Внесення змін та доповнень до статуту 
. .. 

8.1. Зміни та доповнення до статуту вносяться в тому ж порядку, ЩО 1 иого 
прийняття. 

9. Припинення діяльності Підприємства 

9.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його 
реорганізації або ліквідації за рЇІПеННJJМ .. Засновника, суду в порядку, 
Встановленому чинним закОНОД~С~ВОМ.!КРа1Н~ж с ок для заяви претензій 
Порядок і' строки проведення ~КВ1~1Щ11, ао Т:ННогоТРзаконодавства органом, 
Rpедиторами встановлюється ВІДПОВІДНО Д 
ЩО прИЙНЯВ рішення про ліквідацію. 
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Від моменту призначен~ Jlі~ідаційиої комісії до неї переходить 
повноважен~я що~о управЛІННЯ ШДnPИЄМством. Ліквідаційна комісія оціиює 
НaJlвне . ~аи~о ПІДПРИЄМСТВ~, р~зраховуєrься з кредиторами, складає 
ліквідаЦІИНИИ баланс та РОЗДшьнии акт (баланс) підприємства і подає його 
ЗасНОВНИКУ на затвердження. 

Достовірність і повнота ліквідаційного балансу повинні бyrи перевірені В 
установленому чинним законодавством порядку. . 
9.2. При реорганізації Підприємства права та обов'язки Підприємства 
переходять до його правонаступників. 

9.3 Ліквідація Підприємства здійснюється призначеною Засновником 
ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності за рішенням 
СУДУ, господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими 

органами. . .... .. '" пі . 
9.4. При реоргаНlзаЦll І ЛІКВІД8Цll .. дприємс~а ПР~ІВ~К~, щО 
звільняються, гарантуються дотримання ІХ прав та ІнтереСІВ ВІДПОВІДНО до 

чинного законодавства У країни. 
9.5. Майно, що залиш~, після задоволеННJI претензій 
кредиторів, ВИКОРИСТОВУЄТЬС~~(11J~еJnЯl:: асновника. 
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