
БРОВАРСІ,КА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про створенн,. комунального підприємства Броварсько~ 
міської ради "Бровариінвестбуд" 

з метою забеспечеННJI дотриманНJI правових та організаційних умов діяльності 
інвесторів, захисту прав громадян, що вкладають кошти в житлове будівництво. 
розвитку інвестиційної інфраструктури та поліпшеННJI інвестиційної привабливості 
міста та керуючись статrJlМИ 17,26 (п.ЗО), 60 Закону України "Про місцеве 
самоврJlдуваННJI в Україні", статreю 78 Господарського кодексу Украіни, 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітеюури, будівництва та інвестицій, Броварська 

міська рада 

ВИРІШИЛА 

1. Створити комунальне підприємство Броварської міської ради 

"Бровариінвестбуд". . .. . .. 
2. Затвердити CTaтyr комунального ПІДприємства БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради 

"Бровариінвестбуд" (додаЄТЬСJl).. .., .. 
З. Затвердити статутний фонд комунального шдприємства БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради 

,,Бровариінвестбуд" у розмірі ЗО ООО гривень. оо' оо 
4 Д ажноuv представнику БроваРСЬКО1 МІСЬКОІ ради - Саченко Ната-. оручити повнов "OJ .... • 
'" І .. нику управлінНJI еКОНОМІКИ, ЗД1иснити державну реєстраЦІЮ ви-

ЛІІ ванIВНІ, началь 
щезазначеного комунального підприємства в установленому законодавством по-

радку. ого ішенНJI покласти на постійну КОМІСІЮ з питань 
5. Контроль за викон8ННJIМ ць . Р их відносин, архітеюури, будівництва та 
розвитку. та благо~c:t'ОЮ тер ~-1: It :Во асності та приватизації і заступника 
1нвеСТИЦ1Й та КОМІС1Ю з пит I~~~~ (J' * 
міського голови Руденка В .* ~." ~ Ф 
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Додаток 

до рішення Броварської 
міськоі ради 
від 21.09.2006 р. 
N!! IP,f-р, - D,5"" 

СТАТУТ 

КОl\lУllального підпрllЄl\lства Броварської ,,,іської раДl1 
«БроваРllінвестбуд » 

1. 3агаЛЬllі положеllllВ 

. 1.1. Ко~аль~е підприємство Броварської міської ради « Бровари -
II~Bec~yд» (далІ - Підприємство) створено згідно з рішеннJIМ Броварської 
МІСЬКОІ ради. 

1.2. Підприємство засноване на власності територіальної rpомади 
міста Бровари Київської області, підзвітне, підконтрольне та підпорядковане 
Броварській міській раді (далі - Засновник). Функції щодо оперативного 
управління дwьністю Підприємства здійснює виконавчий комітет 

Броварської міської ради (далі - Орган управління). 
1.3. Підприємство здійснює свою ДЇJJJIЬHicть 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 ДJIJI підприємств. 
Підприємство має відокремлене майно на праві господарського відання, 
право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті 
немайнові права, нести обов'язки, бyrи позивачем та відповідачем в судових 

органах. 
1.5. 3а погоджеННJIМ 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 ЗД1йс~еННІ СВОЄІ госпо~арсько~ та іншої 

діяльності має право за погоджеННJIМ ІЗ Засновником приимати РІшення, що 
не суперечать чинному законодавст~~ та положе~ ~oгo ':Taтyry. 

1.7. Підприємство самОСТІИН~ несе В~ДПОВІД~ЬНІСТЬ за своіми 
зобов'язаннями в межах належноГО иому маина зп.дно. з ЧИН~ИМ 

ПідприЄМСТВО не несе ВІДПОВІДальноСТІ за 
законодавством. 
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зобов'язаннями Засновника. а Засновн 
б 'П· ик не несе відповідальності з зо ов язаннями Ідприємства. а 

1.8. Статутний фонд підприємства складає ЗО ооо (тридцять тисяч) 
гривень. 

Формування статутного фонду 
Засновником. 

підприємства здійснюєтьси 

. 1.9. Повне найменування Підприємства _ комунальне 

ПІДприємство Броварської міської ради «Бровариінвестбуд » 
Скорочена назва - кп «Бровариінвестбуд ». 

1.10. Юридична адреса Підприємства - 07400 м. Бровари Київської 
області, вул. Гагаріна, 1 s. ' 

2. Мета і предмет діяльності 

2.1. Підприємство здійснює виробничу, комерційну та господарську 
діяльності для надання послуг юридичним та фізичним особам, здійснення 
інших видів діяльності, що не заборонені діючим законодавством; виконання 
робіт з метою отримання доходу. Підприємство здійснює свою діяльність з 
метою залучення інвестицій у економіку міста, ефективного використання 
міських ресурсів, збільшення їх ролі в соціально-економічному розвитку 
міста Бровари. 

2.2. Предметом діяльності Підприємства є: 
проведення аналізу (експертизи) інвестиційної документації, пов'язаної з 

проведенням будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів 
нерухомого майна в адміністративних межах міста Бровари Київської 

області; 
_ надання послуг в частині підготовки, погодження, затвердження, реєстрації 
інвестиційної документації; 
_ створення та супроводження бази даних об'єктів інвестування; 
_ наданИJI рекламних, представницьких, консультативних, агентських та 

інших послуг в галузі інвестицій та нерухомості; . .оо 
_ здійснення правочинів за договорами дорученИJI та КОМІСІІ; 

- комерційне посередництво; 

- експертні послуги;. ...оо. . . 
організація навчання та ПlДв~щення КВ~lф~8ЦIІ .спеЦlалIСТІВ; 

_ розробка та випуск довідни~в, бrклеТІВ, З~IРНИК1В, тощо; 
організація конференцій, сеМІнаРІВ, ярмарюв , вис:ввок тощо; . 

_ організація і проведення ~льтурно~видов~щних І спортивних зах~ДІВ;. 
посередницька дїялЬНІСТЬ МІЖ ПІдприємствами, ОРraиJЗ8ЦUIМИ 

установами та окремими фізичнИМИ особами; 
_ . . ди дuш· ьності що не суперечать чинному законодавству. 

ІНШІ ви , . підп ... 
Види діяльності які потребують Лlцензу&8ННJI, риємство зД1ИСНЮЄ лише 
пісЛJl отримання' відповідної ліцензіі у встановленому законом порJIДКУ. 



3. Права і обов'ИЗКII 

~.1 : ПіАПРИЄМство в межах своєї компетенції здійснює всі 
неоБХІДНІ захопи СПРJlмоваНI· .. .. . ~, на реалІзаЦІЮ мети та предмета ДIJlЛЬНОСТI, що 
передбачеНІ цим Статутом. 

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 
УкраІНИ, з Аержавними установами, органами місцевого саМОВРJlдуваННJI, 
гром~сь~ими, кооперативними та іншими підприємствами та 
оргаНlзаЦlJlМИ, окремими ГРОМaдJlнами, JlК в Україні, так і за її межами; 

- самостійно здіЙСНlовати розрахунки за своїми зоБОВ'JlзаННJlМИ перед 
податковими і іншими державними установами, кредиторами, інвесторами, 
орендодавЦJlМИ, виконавЦJlМИ робіт та послуг; 

здійснювати захист своїх прав і інтересів у відповідних віТЧИЗНJlНИХ 
державних установах та закладах, У міжнародних організаціJlХ, а також в 
судових органах; 

- створювати фонди і резерви за погоджеННJlМ із Засновником та Органом 
управління; 

- планувати, за погодженням з Органом управління, свою діяльність; 
- за погодженням із Засновником визначати пріоритетні перспективні 
напрями діяльності ДЛJl забезпечення виробничого та соціального розвитку 
Підприємства, підвищеННJI добробуту його працівників; 
- залучати при необхідності інші підприємства, організації та окремих 
спеціалістів для виконання робіт; 
- приймати участь у вітчизняних та міжнародних проектах~ 

здійснювати міжнародне співробітництво за погодженням ІЗ Засновником; 
- отримувати наукову, методичну та технічну допомогу для проведення 
комплексу робіт, передбачених цим Статутом; . 

володіти, користуватися та роз~оряджатися заКР1Пленим за ним 

рухомим та нерухомим майном, фІНансовими ресурсами та іншими 
цінностями, в тому числі інтелектуальними, в межах, визначених 

чинним законодавством; .. 
_ придбавати, утримувати або оре~ати .рухоме та нерухоме маино, 

необхідне для здійснеllllЯ виробничої Д1JlЛЬНОСТІ; . . 
• І(·ІВ Підприємства за рахунок власних та ІНШИХ КОШТІВ - направляти праЦIВllИ ... 

на навчання стажуваllllJl, l(онфереНЦll; . . 
'б lІакопи""вати матеРІали, щО МІСТЯТЬ державну - виконувати ро оти та-" 

'заІІі в порядку встановленому законодавством 
таємниЦlО або з lIelO пов JI, ' 

Украіни; 
- отримувати кредити; и. 
.. здіЙСНlовати операції з ціllllИМИ паперам , змін і доповнень до 

вносити подаllllЯ ЗаСIІОВНИКУ про внесеННJI 

Статуту Підприємства; у аїНИ . 
.. інші права згіДIІО з ЗОКОllодавством кр 
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j.3. Підприємство зоБОВ'Jlзане: 

заб~зпечувати сво.єчасну сплату податків і зборів (оБОВ'JlЗКОВИХ 
платеЖІВ) до бlоджетlВ та до державних цільових фондів згідно з чинним 
законодавством України; 

- забезпечувати цільове використаННJI комунального майна та коштів; 
- створювати належні умови ДnJl високопродуктивної праці, 
забезпечувати додержанНJI законодавства про працю, правил техніки безпеки, 
оБОВ'JlЗКОВОГО соціального cтpaxYBaHHJI, про охорону праці; 
- забезпечувати здійснення робіт, виконання доручень Засновника та 
Органу управління, надавання послуг згідно з предметом діJlЛЬНОсті. 

4. УправліПllR ПідПРllЄМСТВОМ 

4.1. Підприємство очолює директор, Jlкий призначаЄТЬСJl і звільняється 
з посади міським головою. З директором укладаЄТЬСJl контракт, який від імені 
Засновника підписується міським головою. 
ДИректор підприємства підзвітний 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: 

- затвердженНJI Статуту Підприємства; . 
_ BHeCeHНJI змін та доповнень до Статуту ПІДnРИЄМСТВа, за 

поданням Органу управління; ..... . 
_ ПРИЙlUlТТя рішенНJI про реоргаНІзаЦІЮ, ~1~1Д~IЮ Підприємства, 
утворення ліквідаційної комісії, затвердження Л1КВlдацlЙНОГО балансу та 
роздільного акту (балансу). 

4.2.2. міського голови: . 
_ погодження структури, чисельності та штатного розпису Підприємства; 
- npиЙНJIтrи та звільнеННJI директора; 

4.3. Контроль за фінансовою діяльністю Підприємства здійснює 

Засновник. 
4.4. Директор Підприємства: ... . 

звшь· НJlЄ З посад працІВНИКІВ Підприємства, - призначає та . . 
... . обов'язків МІЖ заступниКами, 

- ЗДІИСНЮЄ РОЗПОДІЛ .. . під иємства представляє його в усіх 
. б . ності ВІД ІМеНІ пр , - ДІЄ ез ДОВІре . іях судових opraнax, органах 

підприємствах, установах та органІЗац, . 
.. місцевого самоврядування, 

державНОl впади ~ тання діяльності Підnриємства, організовує 
- самостійно ВИР1ІІІ!Є пи 8JJbНY відповідальність за його виробничу 
роботу Підnpи~ств~ 1 Hec~ перс:о до чинного законодавства Украіни та 
та фінансову Д1JlЛЬНІС1'Ь в1ДПов 

цього Статуту; нодавства Украіни, діючого колеrcтивного 
- відповідно до чинного зако JlДЖаЄТЬCJI фінансами, основними засобами 

С '"""" розпор . договору та цього тa.LJ.~ И активами і пасивами Підприємства. 
та оборотними коштами, ІНШИМ 5 



Відчуження основних засобів. активів здійснюється за згодою 
Засновника в порядку. визначеному чинним законодавством. 
- He~e персональну Biдr!oBiдanЬ~.icTЬ за ФормуванНJI та вико~ання фінансових 
плаНІВ. дотриманНJ1 ФІнаНСОВОІ дисципліни, ефективне використанНJI та 
охорону комунального майна. закріпленого за Підприємством; 
- затвс:!'ДЖУЄ СТРУКТУРУ. чисельність, посадові інструкції працівників та 
штатн.ии. розпис. . правила внутрішнього трудового розпорядку та інші 
ВНУТРІШНІ нормаТИВНІ документи; 

видає накази та розпорядженНJI, що є обов'язковими для виконанНJI 
працівниками Підприємства; 

- підписує колективний договір від імені Підприємства; 
здійснює інші дії, що випливають із Статуту Підприємства. 

4.5. В своїй діяnьності, в тому числі господарській та фінансовій. 
Підприємство підзвітне та підконтрольне Засновнику та органу управлінНJI. 

s. ТРУДОВІІЙ КОJJеКТllВ 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. РішенНJlМ 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. ПитанНJI прийому та звшьненНJI, 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. 
загальними 

ІІовноваженНJI трудового колективу реалізуються 

зборами (конференцією) та їх виборним органом. 

6. Майно та фінансова діЯJJьність 

... підпр ємства складають виробничі та невиробничі фонди. 
6. ~. Манн0 и інші цінності вартість яких відображається у 

оБОРОТНІ кошти. а також • 
.... б ансі Підприємства. 

самоСТ1ИНОМУ ал . Шдприємством Засновником, є власністю 
Майно закрmnене за . . 

. • .. . Бровари і належить Підприємству на праВІ 
теРИТОРlальНОI громадИ МІста 

господарського відання. одарського Biд8ННJI. Підприємство володіє. 
ЗдійснюючИ право ГО~ється зазначеним майном на свій розсуд, 

користується та розпорядж . ії які не суперечать чинному законодавству 
вчиняючи щодо нього бу~ь-яК1 :H~ основних засобів здійснюється за 
та цьому Статуту. ВlдчУЖ 
погодженНJlМ із ЗасновниКОМ. 



Підприємство в устаНовлено~ 
право продавати передавати б. fY ПОРJlДку за згодою Засновника має 

, , о МІнювати надавати в о б 
тимчасове Користування або поз .' ренду, езоплатне 
будинки, споруди, устаткування ику ІНWИ~ юриди:ним особам належні 
інші матеріальні цінності ' траНСПОРТНІ засоби, Інвентар, сировину та 

, а також списувати їх з балан у . . . 
діючим законодавством. с у ВІДПОВІДНОСТІ З 

6.2. Джерелами формування Д . .. . . .. ОХОДІВ та маина ПІДприємства є: 
- ГРОШОВІ та матеРІалЬНІ внески Засновника. 

- доходи від статутної діяльності господарс'ьк·· . . •• ' 01 ДІJlЛЬНОСТІ; 
- кредити ?aH~IB та ІНШИХ кредиторів; 
- доходи ВІД ЦІННИХ паперів; 
- майно,. ~ТJ?имане внаслідок здійснеННJI міжнародних проектів; 
- ?ла~ОДІИНІ внески, пожертВ?'ваННJI організацій, підприємств і ГPOM8ДJIH; 
- ІНШІ джерел~, не заборонеНІ чинними законодавчими актами У країни. 

6.3. ПІДприємство за рахунок прибутку може створювати фонди за 
погоджеННJlМ з Засновником: 
- технічного розвитку; 
- резервний; 
- фонду споживання (оплати праці); 
- амортизаційний. 

6.4. Головним узагальнюючим показником господарськоі 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'JI3КОВИХ платежів залишаЄТЬСJl в розпорядженні Шдприємства. Частина 
прибутку, яка підлягає сплаті Підприємством на користь місцевого бюджету, 
встановлюється Засновником. 

6.6. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде 
статистичну звітність згідно з чинним законодавством Украіни. 

6.7. СписанНJI з балансу основних фондів, а також прискорена 
амортизaцiJJ основних фондів Підприємства можуть проводитися лише 
за згодою Засновника та в порядку, встановленому чинним 

законодавством України. . 
Дозвіл на списання JlК ~ що непридаТ~I. ~ подальшог? 

використанНJI (повністю амортизованІ), морально застарШІ, фІЗично зношеНІ, 
пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного л~а (за ви~ком ВИJlвле~. в 
результаті інвентаризації як недостача) MaTepI~~ ЦІнностей - об ЄКТІВ 
комунальної власності, що знахоДJIТЬСJl на баланСІ Підприємства, надаЄТЬСJl 
Засновником у визначеному законОМ ПОРJlДКУ· 

6.8. Директор та головний бухгалтер несуть персональну 
відпов; папьність за додержанНJI порядку. ведення і достовірність 

~. .. ·ТНОСТІ 
бухгалтерського обліку та статисТИЧНОІ ЗВІ . 

7 



· .. ~.9ф .. У разі зміни директора Підприємства обов'язковим є проведенНJI 
реВ1ЗІІ 1Нансово-господарської ДЇJlnЬHOCTi у порядку передбаченому 
законодавством. 

7. 30ВllіWllьоеКОІІОl\ІіЧІІВ діилы�істьь 

7.1. Підприємство в установленому законодавством 
порядку здійснює зовнішньоеКОНОМічну діяльність. 

7.2. Порядок використанНJI виручки Підприємства в іноземній валюті 
визначається валютним законодавством України. 

7.3. Кошти в іноземній валюті Підприємство може використовувати на 
придбання імпортного обладнання, сировини, матеріалів, іншої продукції, 
необхідних для розвитку виробництва і збільшення товарообігу, cTBOpeHНJI 
його фондів на зміцнення матеріально-технічної бази і соціально-культурної 
сфери. 

7.4. Підприємство у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань 
економічної, технологічної, екологічної та соціальної безпеки контролюється 
відповідними органами. 

8. Внесен ни змін та доповнень до статуту 

8.1. Зміни та доповненНJI до статуту вноситься в тому ж порядку, що і 
його прийНJl1'ТЯ. 

9. Припиненнв дівльноеті Підпрнємства 

9.1. ПрипиненНJI діяльності Підприємства відбувається ШЛJIXОМ йОГО 
реорганізації або ліквідації за рішенНJIМ .. Засновника, суду в порядку, 
встановленому чинним законодавством УКРаіНИ. 

П і строки проведенНJI ліквідації, а також строк ДJIJI завви 
°PJIДOK . . 

претензій кредиторами встановлю~с~ В1~ПОВІДНО до чинного законодавства 

що прИЙНJIВ рішенНJI про ЛІКВІДацІЮ. 
opгaнo~, изначенНJI ліквідаційної комісії до неі переходить 

ВІД моменту пр авліННJI підприємством. Ліквідаційна KOMicїJI оцінює 
повноваженНJI щодо упр ується з кредиторами складає .. . дприємства, розрахов , 
наввне манН0 ОІ ... акт (баланс) підприємства і подає його 
ліквідаційний баланс чи роздІЛЬНИИ 

Засновнику н.а з~тве~дженНJI. . . аційного балансу повинні бути перевірені 
ДОСТОВІРНІСТЬ І повнота ЛІКВІД 

аконодавством порядку. 
в установленому чинни~ з ... Підприємства права та обов'язки Підприємства 

9.2. При реоргаНlзацl1 . 
переходить до ЙОГО пр~онастynнИК1:д. ійсlUQЄТЬСЯ призначеною Засновником 

Лі · . Підприємства ... 9.3 КВlдацlJl адК8Х припиненНJI ДIJIЛЬНОСТI за РlшенИJIМ 
ліквідаційною комісією, а У ви? .дацl·ИН" ою комісією, призначеною цими 

nv - ЛІКВ1 суду, господарського cYIV 
органами. 

о 



9.4. При реорганізаціі і ліквідаціі Підприємства працівникам, що 
звільняЮТЬСЯ, гарантуються ДотриманНJI їх прав та інтересів відповідно до 
чинного законодавства Украіни. 

9.5. Майно, що залишається після задоволенНJI претензій 
кредиторів, використовується за В· 'І \f. • 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 
07400, м. Бровари, вул. ГагарІна, 15. кІм. 412 Тen.5-30-49 

Від 

На NII ______ Від ____ _ 

ПОДАННЯ 

Міському голові 
Антоненку В. о. 

Відділ містобудування та архітектури Броварської міської ради подає на 
засідання сесії Броварської міської ради питання про створення комунального 
підприємства Броварської міської ради "Міський центр реєстрації інвестицій". 

Jиконуюча обов'язки головного 

рхітектора міста - заступник 

оловного архітектора Л.Є.Рибакова 
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