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Про створення комунального підприємства Броварської міської ~ 
«Броварське бюро технічної інвентаризації» 

З метою забезпечення ефективного використання манн'" а ... . Б .... теРИТОРlальНОI 
rpом8ДИ МІСта ровари, належнОІ ~eЄCТP8ЦIi прав власності на нерухоме майно 
та надання послуг 'Шенам теРИТОРІальної громади та юридичним особам міста 
Бровари, керую:и~ь статтями 17, 26, 60 Закону Украіни «Про місцеве самовря
~ання в Укрann», статтею 78 Господарського кодексу України, Броварська 
МІська рада, 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити Комунальне підприємство Броварської міської ради "Броварське 
бюро технічної інвентаризації" (далі - кп ,,ББТГ'). 

2. Затвердити статут кп «ББТІ» додається. 

3. Затвердити статутний фонду кп "ББТГ' в розмірі 150000 гривень. 

4. Доручити повноважному представнику Броварської міської ради - Саченко 
Наталії Іванівні, начальнику управління економіки, здійснити реєстрацію 
вищезазначеного комунального підприємства в установленому законодавст
вом порядку. 

5. Доручити виконавчому комітету Броварської міської ради розробити та уз
годити з Броварською міською радою механізм реалізації повноважень ви
конкому визначених підпунктом 1 О пункту «б» cтaтri ЗО Закону Украіни 
«Про місцеве самоврядування в Украіні». 

б. Клопотати перед Адміністратором реєстру - Державним підприємством 
«lнформацjЙНИЙ цешр» Міністерства юстиції Украіни ~~ в~~влеННJI зо
ни обслуговування кп <<ББТІ» в межах визначеНОl ВДМlНlстративно-

територіальної одиниці - міста),рова~и .... 
~ \t.p a~" • 7. Контроль за виконанням ,+=го .ріпіе о ~~асти на заступника Міського го-

лови Руденка В.В. ф o,Q"O ~~~.'.ф~ 
q,- 'to' "о \ 

Міський голова 
М.Бровари 
від CC/~" ~"wH"'" 
}(2 otп-b-P.~ 
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ПОДАННЯ: 

3acтymmк міського голови 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Начальник фінансового . 
УПРaвJIШНЯ 

Начальник управління економіки 

Начальник юридичного . . 
в1ддшу 

Начальник загального відділу 

Голова поcriйиої комісії з питань 
комунальної власносri та приватизації 

000252 

~~зеленськаА.м . 

~ / Саченко Н.І. 
І 

-.....:....----1-- Пелих М.А. 
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L3QzanЬНіnоло~енНR 
1.1. Комунальне унітарне mдпp' иє "Б .. ", ( . підпр мство роварське бюро технічної інве-

НТ8ризaцu надат - иємство) створено відпов' Ц' 
україни, Господарського кодексу УКРаіни та інmиx1:О до ившьног~ кодексу 
ГУJIlOють cтвopeННJI та діяльність підприємств. рмативних акпв, що ре-

. 1.2. Засновником Підприємства є Броварська міська рада Київської облас-
11. 

1.3. Повна назва Підприємства - кп "Броварське бю . оо • " ро теХНІЧН01 1НВента-
ризвцu"', скорочена назва кп "ББТІ" . 

1.4. ~сцезнахоД)кення Підприємства: 07400, Украіна, Київська обл., м. 
Бровари, Київська область, м. Бровари, вул. Київська 135. 

. ~ .5: Пі~иємство є Юридичною особою, наділено цивільною правоздат-
Н1СТЮ 1 Д1єздатшС1Ю, може бути позивачем та відповідачем у суді. 

1.6. Цей ста1УГ є установчим документом Підприємства. Він визначає на
йменування Підприємства, його місцезнаходження, адресу, органи управління 
Підприємством, іх компетеlЩЇю, порядок прийнятrя ними рішень, розмір стату
тного капіталу, розмір і порядок формування фондів Підприємства. 

1.7. Дерх(ава, її органи, інші юридичні та фізичні особи (крім засновника 
Підприємства) можуть нести відповідальність за зобов'язаннями Підприємства 
у випадках визначених законодавством, зокрема на підставі правочинів (гаран
тії, поруки, авamo). Засновник Підприємства несе відповідальність за зо
бов' язавнями Підприємства в межах внеску до cтaтyrнoгo капіталу Підприємс

тва. 

1.8. Підприємство може нести відповідальність за зобов'язaншJМИ держа
ви, її органів, інших юридичних та фізичних осіб (в тому числі учасників Під
приємства) JIИlПе у випадках визначених законодавством, зокрема на підставі 
правочинів (гарантії, поруки, авamo). 

1.9. Підприємство набуває статусу юридичної особи з моменту ~oгo ~ep
жавноі peectpaцU. Юридична особа ~иєм~а ~~ється BHa~OK. иого 
реорганізації (приєднання, злитrя, поДІЛУ) або JПКВ1Дaцn (в TO~ чиcm за ~1ІПен
ням суду) з моменту внесення відповідного запису в Єдинии реєстр mдпpи-
ємств, організацій та установ України. 

1.10. Цивільна правоздатність та дієздатність Підприємства зокрема пе
редбачає такі права Підприємства: 

• вчиняти правочини; 

• укладати одно- дво- та багатосторонні договори з ~ ~РИДИЧНИМИ та 
Ф. б в тому числі підприємствами, оргamз8ЦUlМR, установа-
1ЗИЧНИМИ осо ~ ами Украіни, ЇИозеМЦJIМИ та особа

ми, приватними mдпpиЄМЦЯМИ, громадвн 

ми без громадииства; ., . .. . 
засобами права власноСТІ, 1ВIПl маинОВl та 

• набувати будь-якими закоИНИМИ. . укупність речей майнові права та 
немайнові права на майно (окреМІ реЧІ, с , 2 



обов J язки), в тому числі грошові кошти . . 
воЇ власності; , Ц1НН1 папери, об' єпи інтепектуanь_ 

• відчужуВати належне ПіДПРиємству майно . 
ків Підприємства) безкоштовно. ' в тому ЧИСЛІ (за згодою учасни-, 

• бyrи позивачем, відповідачем третьою особ 
дах, вюпочаючи anеmщiйні та' .о. .. ою ... в судах, господарських су-
числі іноземних та міжнародНИ:~СаЦ1ИН1 ШC1ёUЩ1ї, третейських судах, в тому 

• продавати товари, надавати Послуги, виконувати· роботи та здіЙСlПOвати ін
шу господарську (в тому числі підприємницьку) діяльність; 

• виступати засновником (учасником) інших юридичниХ осіб б 
б' б ...о. ' утн учасником 

о єдн~ь ез права ЮРИДИЧНО1 особи, ЗД1ИСlПOвати спільну діяльність (в то-
му ЧИСЛІ бути учасником простих Підприємств); 

• самостійно визначати ціни на товари, роботи, послуги за ВИНJIТКом випадків 
викор~стання дер>кавних фіксованих та регульованих цін та тарифів, а також 
тарифІВ, встановлених засновником Підприємства; 

• ваймати працівників за трудовими договорами (коmpактами), в тому числі 
ва визначений строк та на час виконання роботи; 

• відкривати філії, представництва, створювати підрозділи Підприємства. 

2. Меn.а ",а IІредмеm діялЬНОСІІ.Ї ПідllРllЄМСІІlва 
2.1. Підприємство створене для задоволеНИJI суспільних та особистих по

треб IПJIJIXОМ систематичного здійснення господарської діяльності. 

2.2. Основним завд8ИНJIМ Підприємства є надання послуг членам терито
ріальної громади та юридичним особам ва території міста Бровари та ішпих на
селених пунктів Броварського району Київської області. 

2.3. Предметом діяльності Підприємства є: 

• технічна іввентаризація, оцінка, облік та peєcтpaцЇJI об'єюів нерухомого 
майна всіх форм власності; 

• виконaннJI проектно-вишукувальних та інших до~оміжних робіт при веденні 
державного земельного та містобудівного кадастр1В; 

• роботи та послуги пов' язані з роздержавлеНIDIМ та приватизаці~. державно
го М8ЙНа, реєстрація права власноСТІ на квартири при приватизaцu, 

• видача витягів з державного реєстру прав на нерухоме ~айно власникам не
. wжv'онавЧО·l· влади МІсцевого caмOBpllДY-рухомого майна та на запит opгaнtВ B~ , 

вання, судів; 

• в . n~cr власникам основних житлово-комунальних фондів 
ИГOТQвлеНИ1l 1 Н8ДС&ППА 

у" •••• ... ....mv' доvvuеВ'riв а також передбачених чинним законо-
&\.01П1 1НВентаризаІ(J!'UUIA A'J ••• , 

давством довідок і витягів; 

• реєстрація нерухомого майна; 



• дерхсавна реєстрація кількісних та якісних' . 
XOMOCn IIIJIЯXОМ перебудови peKoHC1pvrпni ЗМІН paнune зареєстрованої иеру-

, J &~, перепланування' . . . , 
• mдroToBKa проекnв РІшень відповідниМ ор . 

питань технічн .. . '" ганам МІсцевого самоврядyDаиии 
з 01 1НВентаРИЗaцtl та державної'" . 
житлово-комунального господарства; peЄC1'paцtl основних фонДІВ 

• збереження, оновлеННJI і поповнеНИJJ технічної і .. 
•• eнтaцu·" по об' єктам н правовстанОВJПQЮЧОI доку-
IY~ ерухомого майна; 

• послуги фізичним та юридичним особам по складаншо . . та КОПlЮванюо до-
кумеНТІВ; 

• надання юридичних послуг, фінансово-правових консультаціЙ; 

• навчання інженерно технічного персоналу Д11JJ підвищення їх кваліФікації. 

2.4. в~и ~~HOCri, які згідно з ЧИННИМ законодавством потребують 
~ИМ~ лщензп, дозво~, п~годжеННJI або реєстрації, Підприємство здійсюоє 
~КИ ПІСЛЯ отримання ВідпОВІДНОЇ ліцензії, дозволу, погоджеННJI або реєстра
ЦП. 

2.5. ПідПРИЄМСТВО В праві здіЙСlOOвати інші види діяльності, не забороне
ної законодавСТВОМ, без BHeCeННJI змін до переліку, наведеного в пункті 2.3 цьо
го Статуту. 

3. 30вні,uньоєкономічна діяльність 
3.1. Підприємство самостійно здійсшоє зовнішньоекономічну діяльність 

згідно з чинним законодавством. 

3.2. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства на території Украіни 
здійсmoєгься згідно з чинним законодавством України, а на території інших 
держав - згідно з чинним законодавством Украіни, чинним законодавством іно
земної держави з урахуванням міжнародних угод між Україною та відповідною 
державою. 

3.3. Якщо це не суперечить чинному законодавству Підприємство в праві 
узгодити в зовнішньоекономічному договорі (контракті) законодавство якою 
ІСраїни буде застосовуватися до цього договору. 

3.4. В зовніmньоекономічній діяльності Підприємство керуєrься також 
Міжнародними звичаями та усталеною npaкrикою В межах, що не суперечать 

чинному законодавству. 

3.5. В сфері ЗОВЮПІНЬоекономічноі діяльності Підприємство здійсmoє: 

• надання та отримання послуг; 

• комерційне посередництво; 

• представництво. 

3 6 ІІі ДJIJI здш'W сиеВВJI ЗОВНЇППlЬоекономіЧИОі ~HOcтi від-" дприємство .' н ального 
ІСриває в банках на території Украіни, а з ВІДПОВJДНОГО дозволу ац10Н 
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БанкУ YКP~ - за межами Уkpаіни валютні 
таМИ ва них зnдно з чинним законодавством. рахунки та РОЗПОряджається кош-

3.7. ВamoПfа виручка Підnpиємств 
вим законодавством. а ВИКОРИСТОВується ним згідно з чин-

ва. 

4. ОргаНlI ПідllРllЄМСlІlва 
4.1. Вищим органом управління підпр 

Иємством є засновник Підприємст-

4.1.2. Засновник Підприємства здїйсlПQ .. 
niнвЯ Підприємством IIIЛJIXом пр~__ . Є СВОl Повноваження щодо управ-

• &"а&"апn нИ РІшень на пленарному . . ( 
сіі). ОкреМІ повновu(еННJI щодо управління підпри м зас1Д~ се-
ємства може делегувати своїм виконавчим органам. є ством засновник Пiдnpи-

4.1.3. ПрИЙНЯТТя рішень щодо управління пі 
• • ( •• j\ • дприємством на пленарному 

зас1Д8ІШ1 сесп) засновника Підприємства здійсlПOЄТЬ . 
Броварської міської ради. ся зnдно з регламентом 

. 4.1.4. До ВИК1ПОчної компетенції пленарних засідань (сесій) 
Підприємства належить: засновника 

• виесеННJI змін до статуту Підприємства; 

• ви~иачеННJI порядку розподілу прибутку Підприємства та покритrя його зби
тюв; 

• вирimеННJI питання про реорганізацію або ліквідацію Підприємства . 

. 4.1.5. ПовноважеННJI засновника Підприємства, які можуть бyrи дenего
ваш виконавчому органу засновника Підприємства: 

• визвачеННJI основних напрямків діяпьноcri Підприємства, затвердження його 
пnaвiв та звіriв; 

• затверджеННJI звіriв виконавчого та контрольного органів Підприємства, зві
тів відокремлених структурних підрозділів Підприємства; 

• створення, реорганізація, ліквідація дочірніх підприємств, філій та представ
ництв Підприємства, затвердження їхніх cтa1YfЇВ та положень; 

• ВизначеВНJI умов трудових контрактів директора Підприємства, керівників 
дочірніх підприємств, філій та представництв Підприємства. 

. 4.1.6. Засновник Підприємства мо)ке вирішувати будь-які інші питання 
дuIЛьності Підприємства. 

4.1.7. Винесення питань щодо управління Підприємством ва ро.зг~ за
СИОв~а підприємства здійсшоється міським г~лово~, депутатами МlСЬКОI ра
ди МІСта Бровари та її виконавЧИМИ органами зnдно з ІХ п~вноважеННJIМИ, а та
kОж за ініціативою виконавчого або контрольного органу Підприємства. 



rrитaння щодо управлiннJI ПідпрИЄМством в 
ка Підприємства за ініціативою виконавчого або :есене на розгЛJIД зас~овнн
ємства має буги РОЗГJIJIНyТо: НТPOJIЬHOГO органу Підпрн-

І ва ІШенарному засіданні (сесіі) Броварської міської ради .. 
1:...,_-0 ..·оо •. - протягом нан 
UlUUA~OI сесп, якщо ВІДПОВІдне звернеНИJI H!:Ini~Yyy •• .-

.-. ~U&IJ.o не П1ЗН1ше одного МІСЯЦИ 
дО момеюу u початку; протягом найближчих двох сесії якщ . . 
звернеиия надійшло пізніше; , о ВІДПОВІдне 

І виконавчим органом Б~овар~ької міської ради - протягом одного місяци з 
MOMemy надходження ВІДПОВІДНОГО зверненНJI. 

4.2. ВИІ(онав~ органом Підприємства є директор, що призначається 
РОЗПОРJJД>I<еllНJlМ МІСЬКОГО голови м. Бровари. 

4.2.1. Повноважеиия директорІ, JII( виконавчого органу, визначаються 
цим C~ТYТOM. Умови роботи ~eктopa визначаються контрактом, який уклада
ється МІЖ ним та засновником Підприємства В особі міського голови міста Бро
вари або окремо уповноваженої засновником Підприємства особи. 

4.2.2. Директор самостійно вирішує всі питання діяльності ПідприємствІ, 
крім питань, віднесених цим ста1УГОМ до ВИКJПOчноі компетенції ВИЩОГО органу 
управління або КОНТРОJПOючого органу Підприємства. 

4.2.3. Директор має право без довіреності (доручення) вчиняти правочини 
від імені ПідпрИЄМСТВІ, В тому числі укладати будь-JIКЇ ДОГОВОР&' розпоряджа
тися майном ПідприємствІ, представляти Підприємство у всіх підприємствах, 
уставОВах, організаціях та у ВЇДНОСШlах з фізичними особами, виконувати ішпі 
дії від імені Підприємства. 

4.2.4. Директор підзвітний засновнику Підприємства. Дирепор виконує 
(організовує виконання) рішень засновника Підприємства. Дирепор не вправі 
приймати рішення, обов'язкові для засновника Підприємства. 

4.3. Контроль за діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія. 

4.3.1. Ревізійна комісія обирається засновником Підприємства з числа 
представників засновника Підприємства (депутатів міської ради) тalабо вико-
навчих органів засновника Підприємства. 

4.3 .2. Ревізійна комісія перевіряє звіти та баланси ПідпрИЄМСТВІ, ~ОРЯДОК 
BeдeННJI бухгалтерського, податкового, оперативного, c~~cь~oгo обтку~ ве-

·оо .... ої роботи ~rДb_JIIQ UПП1 аспепи ДUIЛЬ-
дeВНJI ДОГОВIРНОI та претеНЗ1ИНо-позовн .' U~I. • 

Ності підпр Директор ПідпрИЄМСТВІ, iиIm посадОВІ особи та прaцtвни:ки 
иємства. .... . ... .-. имогу бvдь ву ш-

Підприємства зобов'язані надавати ревізійюи КОМ1сп H~ ... n В J І • - •• ... 

фо · . . Підприємства та сприяти 1и в проведеНИ1 рев1З1И 
pMaцuo щодо ДUШЬноcn 

(переВірок). . . . 
. .... .. оповідає результати переВІРОК (реВІЗій) заснов-

4.3.3. РеВІЗ1ИВа KOМIClJl Д підпр ства засновник Підприємс-
1DПcy Підприємства. Річні звіти та баланси ~:ійнОї комісії. 
ТВа затверджує тільки ПЇCJDI отримання висновку Р 



s. МаIЇНО, "Рll6УnIОк, облік п,~A 
... • ....... ullPllЄIJtClIlВa 

5.1. Маино Підприємства cтaнoвmrrь ОсновНІ' Ф . . '. онди та оборотні 
також uпm активи, варпсть JIКИX ВІдОбражається у сам'" KO~, а 
npиємства. оcnиному баланСІ Лід_ 

5.2. Майно Підприємства ФОРмується за РЯYVUок Har.тvrnn,n, 
---J&& -&J&u.пlto. джерел: 

• внесків засновника Підприємства до ста1УГНОГО капіталу; 
• результат господарської дiJшьності Підприємства; 

. 
• позик, креДИ'Пв, позичок; 

• ismиX надход)кень, незаборонених чинним законодавством. 

5.3. Внесок засновника Підприємства складається з грошових коштів. 

5.4. Коикрemий перелік мвйна, майнових прав та цінних паперів, які пе
редаються засновником до cтa1YfНoгo фонду Товариства, визначається заснов
ником Тов~риства. У випадках, передбачених чинним законодавством, Заснов
ник оргamзовує проведеННJI експертної оцінки вартості майна та майнових 
прав, що вносяться ним до статутного капіталу підприємства. 

5.5. Засновник зобов'язується передати не менше 50% загального внеску 
до статутного фонду підприємства до моменту проведеННJI його державної ре
єстрація. Решта внеску до статутного капіталу здШСlПOється засновником під
приємства протягом року з моменту державної реєстрації підприємства. 

5.6. Розмір статутного фонду може змimoватися за рішеННJIМ засновника 
Підприємства. При збільшенні статутного капіталу додаткові внески можугь 
робитися грошовими коштами, цінними паперами, будь-яким рухомим та неру
хомим майном, земельними ділянками, майновими правами. Оцінка не грошо
вих внесків до статутного капіталу зДЇЙСlПOється засновником Підприємства, а 
у випадках, передбачених чинним законодавством, та за рimеИИJIМ засновника 
Шдприємства - незалежним оцimoвачем. 

5.7. Все майно Підприємства перебуває у к~муиаль~ власності і закр~
лено за Підприємством на праві господарського ВІДання. Підприємс:во волоДІЄ, 
користується і розпоряджається закріпленим за ним M~OM. Підприємство 
РОЗПоряджається окремими видами закріпленого за ним маииа у випадках, пе-
редбачених законами, за згодою засновника Підприємства. 

5.8. Порядок використання чистого прибутку, отриманого. за результата
ми попереднього року діяльності, встановmoється засновником Підприємства. .. 

5 бугку Підприємство створює резервиии 
.9. За рахунок отриманого при ания езе вного фонду, 

Фонд. Частина прибутку що направляється на формув Р Р Підприємс-
та ' . ф визначаються засновникоМ 

ПОР:'дОК використання кошnв oRДy . . фонди за рішеНIIJIМ засновника 
Тlа. Підприємство тако)к може створювати ППП1 
l1iдnpиємства. _ 

рахунок його власних аІО'И 
. 5.10. Збитки Підприємства ~окриваюТЬСJl за крИТfя збитків, засновНИК 

ВІВ. В разі недостатності активів тдприємства ДJIJl по 



тт: '""'иємства може пр ..... . 
lUW

A
I" _ ~ рuпеВНJI про додаТКОВІ внески, або про припи-

неННЯ ЮРИДИЧН01 особи Підприємства, в тому числі і IDЛJIXом банкрyrства. 

5.11. ~дприємство веде бухгалтерський, податковий та інші види обліку, 
передбачеm чинним закОнодавством. 

5.12. ~ідпОВідальність за ведення обліку Підприємства покладається на 
директора Підприємства. 

6. Пр",,"нення ЮРllдllЧНОЇ· осо6l1 ПідlIРllє.мСІІIВQ 
. 6. ~. І<?~идична особа Підприємства припиняється Ш1UIXом реорганізації 

або тxвIДaцU. 

6.2. Реорганізація 1ПЛJIX0м приєднання до Підприємства іншої юридичної 
особи або ІІШЯХом виділеВНJI з Підприємства іншої юридичної особи не веде до 
прШІИНення юридичної особи Підприємства. 

6.3. Заснування Підприємством дочірніх підприємств, участь у заснуванні 
інших юридичних осіб, набутгя корпоративних прав (акцій, часток в cтa1Yl'НO
му капіталі, паів тощо) інших юридичних осіб не є реорганізацією і не веде до 
ПРШІИНення юридичної особи Підприємствао 

6.4. Рішення про реорганізацію Підприємства приймається засновником 
Підприємства. Рішення про реорганізацію Підприємства ШJDIXОМ його приму

сового поділу може бути прийняте судом. 

6.5. для забезпечення проведення реорганізації Підприємства орган, що 
прийняв рішення про реорганізацію, створює комісію з реорганізації Підприєм

ства. 

6.6. Моментом реорганізації Підприємства є дата державної реєстрації 
установчих документів реорганізованої юридичної особи. 

6.7. Рішення про ліквідацію Підприємства приймається загальними збо
рами учасників Підприємства або судом. 

6.8. Порушення господарським судом справи про банкрyrство Підприєм
ства не веде до обов'язкової ліквідації Підприємства. 

6.9. для забезпечеНИJI проведения ~iд~ Підпр~~ства орган, що ~и
йняв рішення про ліквідацію, створює JDКВ1ДaцtИИY коМ1С1Ю або призначає шк-. 
В1Датора. . . 

6.10. Моментом лікв~Д~иємства.є Д~~ вне~еНИJI запису про JDКВ1-
дації до Єдиного реєстру 0;-0 ~~,оргamзацш Украши. 
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Міський голова 
В.О.Антонеико 
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ПОДАННЯ 

Міському голові 
В.О.Антоненку 

З метою забезпечення ефективного використання майна територіальної 
громади міста Бровари, належної реєстрації прав власності на нерухоме 
майно та надання послуг членам територіальної громади та юридичним 

особам міста Бровари, керуючись статrями 17, 26, 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статrею 78 Господарського кодексу 
України, прошу включити в порядок денний позачергової сесіі Броварської 

міської ради V скликання питання «Про створення комунального 
підприємства Броварської міської ради «Броварське бюро технічної 
інвентаризації» . 

Заступник міського голо в 
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