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1.3аrальвіположеВНR 

1.1. К~~унальн.е ~ідприємство Броварської міської ради «Бровари
з~мле~~ТРІИ» (далІ - ПІДПРИЄМСТВО) створено згідно з рішенням Броварської 
МІСЬКОІ ради. 

1.2. Підприємство засноване на власності територіальної громади міста 
Бровари Київської області, підзвітне, підконтрольне та підпорядковане 
Броварській міській раді (далі - Засновник). Функції щодо оперативного 
управління діяльністю Підприємства здійснює виконавчий комітет 
Броварської міської ради (далі - Орган управління). 
1.3. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного 
законодавства У країни, 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. 

1.6. Підприємство при здійсненні своєї господарської та іншої діяльності має 
право за погодженням із Засновником приймати рішення, що не суперечать 
чинному законодавству та положенlUIМ цього Статуту. 
1.7. Підприємство самостійно несе відповідальність за своїми 
зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним 
законодавством. Підприємство не несе відповідальності за 
зобов'язаннями Засновника, а Засновник не несе відповідальності за 
зобов'язаннями Підприємства. 
1.8. Статутний фонд підприємства складає зо ~OO (тридцять ТИСЯЧ)w гривень. 
Формування статутноГО фонду П1ДIJpиємства ЗДІИСНlOЄТЬСJI 

Засновником або уповноваженим ним op~OM. 
1.9. Повне найменування Підприємства - комунальне 
підприємство Броварської міської ради <Ф~~вари-землеустріЙ». 
Скорочена назва - кп <Фровари-землеУСТРlИ». 
1.10. Юридична адреса Підприємства - 07400, м. Бровари Київської області, 

вул. Гагаріна, 15. 

2. Мета і предмет діяльності 



2: 1. Підприємство здійснює свою діяльність з метою розвитку земельних 
ВІДНО~ИН, ефективн?го ВИКористання земельних ресурсів, збільшення їх ролі 
в ~ОЦl~ьно-еКОНОМIЧНОМУ розвитку міста Бровари. 

ДІЯЛЬНl~ТЬ полягає у. виконанні робіт в галузі земельних відносин, виконання 
земле~~IНОЧНИХ роБІТ у встановленому законом порядку, землеустрою та 
геодеЗl1 з використанням новітніх інформаційних технологій. 
2.2. Предметом діяльності Підприємства є: 
- інформаційне та організаційне забезпечення 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 землеустрою, у тому числі по розмежуванню земель 
державної та комунальної власності; 

підготовка до продажу земельних ділянок, організація та проведення, 
відповідно до чинного законодавства, земельних торгів; 
- виконання робіт по інвентаризації земель усіх категорій; 

проведення геоботанічних, радіологічних, містобудівних, 
лісотехнічних, водогосподарських, геологічних вишукувань; 

створення та ведення інформаційних систем, веб-сайтів, баз даних, в тому 
числі картографічних та топографо-геодезичних; 

- організація та проведення заходів по підвищенню кваліфікації у сфері 
земельних відносин, інформаційних систем та технологій; 
- розробка та випуск довідників, буклетів, збірників, тощо; 
- надання консультативних та інших послуг; 
- організація конференцій, семінарів, виставок тощо; 

надання рекомендацій по додержанню земельного законодавства 

суб'єктами земельних відносин; 
посередницька діяльність між підприємствами, організаціями, 

установами та окремими фізичними особ~; ... 
- діяльність у сферах інжинірИШ")', ~еОЛОПI та геодеЗll; 

- оцінка об'єктів у матеріальній фОРМ1~ ... . w 

_ оцінка цілісних майновИХ комплеКС1В, паlВ, ~IH~ папеРІВ, маинових, прав 
. активів у тому ЧИСЛ1 ОЦІнка прав на об єкти 

та нематеР1альних , 
інтелектуальноївласностt 
- купівля та продаж нерухомого майна; 
- інші види діяльності, що не суперечать чинно~ законодавств?:: 

В . .. ебують ліцензування, mдприємство ЗДІИСНЮЄ лише 
иди ДІЯЛЬНОСТ1, ЯЮ потр 
. . ВІ·ДНОЇ ліцензії у встановленому законом порядку. 

ПІСЛЯ отримання ВІДПО 

3. Права і обов'язки 
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з .1. Підприємство в межах своєї 
заходи, спрямовані на реалізацію 
передбачені цим Статутом. 

компетенції здійснює всі необхідні 
мети та предмета діяльності, що 

З .2. Підприємство відповідно до чинного законодавства та в межах 
повноважень, встановлених цим Статутом, має право: 

- у~адати договори та угоди, що не суперечать чинному законодавству 
У краІНИ, з державними установами, органами місцевого самоврядування, 
громa:nсь~ими, кооперативними та іншими підприємствами та 
оргаНІзацІЯМИ, окремими громадянами та творчими колективами як в 
Україні, так і за її 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 управління, свою діяльність; 

- за погодженням із Засновником визначати пріоритетні перспективні 
напрями діяльності для забезпечення виробничого та соціального розвитку 

Підприємства, підвищення добробуту його працівників; 
- залучати при необхідності інші підприємства, організації та окремих 

спеціалістів для виконання робіт; 
приймати участь у вітчизняних та міжнародних проектах щодо 

впровадження системи реєстрації землі, нерухомості та прав на них, 
реформування земельних відносин; . 
_ здійснювати міжнародне співробітництво за погодженням 13 Засновником; 
_ отримувати наукову, методичну та технічну допомогу для проведення 

комплексу робіт, передбачених цим Статутом; . 
володіти, користуватися та роз~оряджатися закрІпленим з~ ним 

рухомим та нерухомим майном~. фІНансовими ресурсами та ІНШИМИ 
цінностями, в тому ЧИСЛІ ІНтелектуальними, в межах, визначених 

чинним законодавством; 
оо придбавати, утримувати або о~е~ати .~YXOMe та нерухоме майно, 
необхідне для здійснення вироБНИЧОI ДІЯЛЬНОСТІ, . . 
оо направляти працівників Підприєм~а за рахунок власних та ІНШИХ КОШТІВ 

на навчання, стажування, конфереНЦII; . . 
. б ти та накопичувати матеРІали, щО МІСТЯТЬ державну 

оо виконувати ро о . 
таємницю або з нею пов'язані, в порядку, встановленому законодавством 

України; 
оо отримувати кредити; . 
.. здійснювати операції з цінними паперами, . і 

вносити подання Засновнику. про внесення ЗМІН доповнень до 

C:a~ Підпр~ємства; онодавством УкраіНИ . 
.. ІНШІ права зпднО з З6 
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3.3. Підприємство зоБОВ'JlЗане: 
- забезпечувати своєчасну сnл ... 
платежів) до бюджетів а"'! подаТКІВ І зБОРІВ (обов'JlЗКОВИХ 

та до державних ціль ф' . законодавством У країни; ових ОНДІВ ЗГІДНО З чинним 

- забезпечувати цільове ВИКОристання к ... . 
_ створювати нал' омунального манна та КОШТІВ; 

еЖНІ умови ДЛJI .., 
забезпечувати додержання ВИСОКОПРОДУКТИВНОІ працІ, 

законодавства про прац . б обов'язкового соціальног ю, правил теХНІКИ езпеки, 
о страхування' 

- забезпечувати здійснення б' ' О . ро ІТ, виконання доручень Засновника та 
ргана упраВЛІННЯ, надавання послуг згідно з предметом діяльності. 

4. Управління Підприємством 

4.1. Підприємство очолює ди ... . . . ректор, якии призначається І ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ З 

Зпосади MICЬK~iM головою. З директором укладається контракт, який від імені асновника ПІДПИСУЄТЬСЯ міським головою. 

Директор Підприєм~тва ПідЗВі:Ний Засновнику та Органу управління. 
Умови оплати праЦІ та матеРІального забезпечення директора підприємства 

визначаються контрактом. 

4.2. Виключною компетенцією Засновника є: 
4.2.1. сесії міської ради: 
- затвердження Статуту Підприємства; 
- внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства, за 
поданням Органу управління; 

прийняття рішення про реорганізацію, ліквідацію Підприємства, 
утворення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу та 
роздільного акту (балансу). 
4.2.2. міського голови: 
_ погодження структури, чисельності та штатного розпису Підприємства; 
- прийняття та звільнення директора; -
4.3. Контроль за фінансовою діяльністю Підприємства здійснює Засновник. 
4.4. Директор Підприємства: 
_ призначає та звільняє з посад працівників ІПдприємства; 
- здійснює розподіл обов'язків між заступниками; 

діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх 
підприємствах, установах та організаціях, судових органах, органах 
державної влади та місцевого самоврядування; 
_ самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, організовує 
роботу Підприємства і несе персональну відповідальність за його виробничу 
та фінансову діяльність відповідно до чинного законодавства Украіни та 
цього Статуту; .. . 
_ відповідно до чинного законодавства УкраІНИ, ДІЮчого колективного 
договору та цього Статуту розпоряджається фі~ансами, основн~и засобами 
та оборотними коштами, інШИМИ ~вами І. пас~ами Підприємства. 
Відчуження основнИХ засоБІВ, активІВ ЗДІИСНЮЄТЬСЯ за -згодою 
Засновника в порядкУ, визначеному чинним законодавством; 
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- n~"~ 1J~}J\;UHWJbHY Відповідальність за Ф ф' 
ланів дотримання ф' .. о~мування та виконання lНансових 
п, IH~COBOI ДИсциплши, ефективне використання та 
охорону комунального манна, закріпленого за Підприємством; 
- за:верджує структуру, чисельність та штатний розпис, правила 
ВНУТРІШНЬОГО трудового розпорядку та інші внутрішні нормативні 
документи; 

- видає накази та розпорядженНJI що є обов'язковими для виконання 
працівниками Підприємства; , 
- здійснює iH~~ .. дії,. що вип~ивають із Статуту Підприємства. 
4.~. В CBOl~ Дl~ЛЬНОСТ1,. В тому числі господарській та фінансовій. 
ПІДПРИЄМСТВО ПІДЗВІтне та ПІдконтрольне Засновнику та органу управління. 

5. ТРУДОВltй 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 утворюється 
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 відпочинку 
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 ДЇИJIьнїсть 

6.1. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди, 
оборотні кошти, а також інші цінності, вартість JIКИX відображається у 
самостійному балансі Підприємства. . 
Майно, закріплене за Підприємством Засновником, є власністю 
територіальної громади міста Бровари і належить йому на праві 
господарського відання. .' . 
ЗдійсlDOЮЧИ право господарського ВІДання, ~дприємство... ВОЛОДІЄ, 
користується та розпоряджається зазначеним манном на СВІИ розсуд, 
вчиняючи щодо нього будь-які діі, які не суперечать ~o~ законодавству 
та цьому Статуту. Відчуження основних засоБІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ за 
погодженням із Засновником. 
Шдприємство в установленому порядку за згодою Засновника має право 
продавати передавати, обміюовати, надавати в оренду, безоnлатн~ 
тимчасове' користування або позику ЇJШIИМ юридичним особам налеЖНІ 

. б· нтар сировину та будинки, споруди, устаткування, транспорТН1 засо и, lнве , 



("., 

інші матеріальні цінності, а також спис·· ... 
діючим законодавством. увати ІХ з балансу у ВЩПОВЩНОСТІ з 

6.2. Джер~лами фо~мув~1UJ доходів та майна Шдприємства є: 
- ГРОШОВІ та матеРІалЬНІ внески Засновни . . б . кв, 
- . виконан. І РО оти І надані послуги, а також інші виді господарської 
ДІЯЛЬНОСТІ; 

- кредити ?aH~i8 та інших кредиторів; 
- доходи ВІД ЦІННИХ паперів; 
- майно,. ~ТJ?имане внаслідок здійснеННJI міжнародних проектів; 
- блаГОДІИНІ внески, пожертвування організацl·Й ПІ·ДПРИЄМ· . . . . ,СТВ І громадян, 

- ІНШІ Д~ерела, не заборонеНІ чинними законодавчими актами України. 
6.3. ПІДПРИЄМСТВО за рахунок прибутку може створювати фонди за 
погодженням з Засновником: . 
- теХНІЧНОГО розвитку; . 
- матеРІального заохочення; . - СОЦІального розвитку; 
- амортизаційний. 
6.~. Головним узагальнюючим показником господарської діяльності 
ПІдприємства є прибуток. З отриманих доходів Підприємство робить 
обов'язкові відрахування, сплачує податки, збори та інші обов'язкові 
платежі в бюджет, обов'язкові внески на соціальне та пенсійне страхування, 
інші обов'язкові платежі до державних цільових фондів. 
6.5. Прибуток Підприємства після сплати податків та інших обов'язкових 
платежів залишається в розпорядженні Підприємства. Частина прибутку, яка 
підлягає сплаті Підприємством на користь місцевого бюджету, 
встановлюється Засновником. 
6.б. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде 
статистичну звітність згідно з чинним законодавством України. 
6.7. СпиcaнIOJ з балансу основних фондів, а також прискорена амортизація 
основних фондів mдприємства можуть проводитися лише за згодою 

Засновника та в порядку, встановленому чинним законодавством Украіни. 
Дозвіл на списання як таких, що непридатні для подальшого використання 
(повністю амортизовані), морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені 
внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком виявлених в результаті 
інвентаризації як недостача) матеріальних цінностей - об'єктів комунальної 
власності, що знаходиться на балансі Підприємства, надається Засновником у 
визначеному законом порядку. 
б.8. Директор та головний бухгалтер Hec~ персональну 
відповідальність за додержання .~О~ядку. ведення І достовірність 
бухгалтерського обліку та статистИЧНОl ЗВІТНОСТ~. . ... 
б.9. У разі зміни директора ~дприєм~тва обов язковим є проведення реВІЗll 
фінансово-господарської Д1JJЛЬНОСТl у порядку передбаченому 
законодавством. 

7. Зовнішньоекономічна діяльність 



7. ~: Підпр~ємство в установленому законодавством порядку 
ЗДІИСНЮЄ ЗОВНІшньоекономічну діяльність. 

7.2. Порядок ВИКОристання виручки Підприємства в іноземній валюті 
визначається вал~тним законодавством України. 

7.3. Кошт~ в Іноземній валюті Підприємство може використовувати на 
придб~ННЯ ІМПОРТНОГО обладнання, сировини, матеріалів, іншої продукції, 
неоБХІДНИХ для розвитку 

вироб~ицтва і Зб~Ль~~ння ~оваРООбігу, створення його фондів на зміцнення 
матеРІ~ьно-теХНIЧНОI бази І соціально-культурної сфери. 
7.4. ПІДПРИЄМСТВО У своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань 
е~оно~ічної, технологічної, екологічної та соціальної безпеки контролюється 
ВІДПОВІДНИМИ органами. 

8. Внесення змін та доповнень до статуту 
8.1. Зміни та доповнення до статуту вносяться в тому ж порядку, що і його 
прийняття. 

9. Припинення діяльності Підприємства 
9.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його 
реорганізації або ліквідації за рішенням Засновника, суду в порядку, 
встановленому чинним законодавством України. 

Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій 
кредиторами встановлюється відповідно до чинного законодавства органом, 
що прийняв рішення про ліквідацію. 
Від моменту призначення ліквідаційної комісії до неї перехоДSIТЬ 
повноваження щодо управління підприємством. Шквідаційна комісія оцінює 
наяВІІе майно підприємства, розраховується з кредиторами, складає 

ліквідаційний баланс та роздільний акт (баланс) підприємства і подає його 
Засновнику на затвердження. 
Достовірність і повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в 
установленому чинним законодавством порядку. 

9.2. При реорганізації Підприємства права та обов'язки Підприємства 
переходять до його правонаступників. 
9.3 Ліквідація Підприємства здіЙСlПOється призн.аченою. Засн?вником 
ліквідаційною комісією, а у випадках припинення ДІЯЛьносТІ за РІшенням 
суду, господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими 
органами. .. 
9.4. При реорганізації і ліквідації ~дприємс~а ПР~ІВ~~, щО 
звільняються, гарантуються дотримання ІХ прав та ІнтереСІВ ВІДПОВІДНО до 

Чинного законодавства УкраїНИ. _і 
9 .-.Аавdйа задоволення претензій 

.5. Майно, що з ~I; 

кредиторів, використовуєт :~.вшaef.~~ 

Міський голова 

о 
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f>..p в.о. Антоненко 
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