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1.1 Комунальне Підnpl~D~~AJlЬБ ВlПОЛОЖЕВИЯ 
ГIYn.~ ~чство роварс ... .. ,,'-Н&3IАба замовника" (. ЬКОІ МІСЬКОІ ради Київської області 

далІ за текстом С . правонаступником п цього татуту - Підприємство) є 
С рав та обов' JlЗкі • " лужба замовника" (що і . в к~мунального mдприємства 
рimеиним Броварської Micь~;O зпдн.о ЗІ Статутом, затвердженим 
Броварського виробничого p~ ВІД 17.04.07р. Н! 287-19-05) та 
(що діяло згідно зі Ста управлІННЯ KOМYН~HOГO господарства 
міської ради від 21.08.97Р~~Мl'38заТВl бердженим РlшеНIIJIМ Броварської 

1 2 
· ... ,!.. - -22) 

• Підприємство засноване н .... 
громади міста Б а к?муналЬНІИ власності територіальної 

ровари КиlВСЬКОЇ об . . 
Броварській міській раді (далі _ В )лаСТ1, mдпорядковуєrьСJl 
органу. ласник та уповноваженому нею 

1.3 Повне найменування Пiдnpиєм . К . Б ..... ства. омунальне mдпpиємство 
роваРСЬКОI МІСЬКОI ради Київської області Служб " 

1 4 С ... " а замовника · 
• корочене наименування Підприємства· тrтт С б 1 5 Ю . . АН" луж а замовника". 
• ~идична адреса Підприємства: вул. Кутузова, 2 м. Бровари 

Київська область, Україва, 07400. ' 

2. юридичний СТАТУСШДПРИЄМСТВА 
2.1 Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс 

w • • ' 
поточнии та 1НІП1 рахунки В установах банків; печатки та штампи зі 

своєю назвою. 

2.2 Підпри~~во набуває прав юридичної особи з дня його державної 
peєcтpaцn. 

2.3 Підприємство у своїй діяльності керується законами Украіни, указами 
Президента Украіни, постановами та РОЗПОРJlДЖеllВJlМИ Кабінету 
Міністрів Украіни; нормативними актами міністерств, відомств; 
рimевнями Броварської міської ради, ії виконавчого комітету та 
уповноваженого Власником органу, а також цим Статутом. 

2.4 Підприємство діє ва ПРИВЦШІах повного господарського розрахунку 
та самостійності, відповідає по всім зобов'JlЗaннJIМ перед партнерами 
по укладеним договорам, бюджетом та банками всім майном, пе 
йому належить та на пе, відповідно до чинного законодавства 

Украіни, може бути звернене СТJlГНення. 
2.5 ІПдприємство має відокремлене майно ва праві повного 

господарського відання, вправі від свого імені укладати договори та 
УГОДИ, набувати майнових та ~ем~ових особ~СТИХ прав; нести 
обов'язки, бути позивачем та В1ДПОВlдачем У СУДІ, господарському, 

адміністративноМУ та третейськ?му cyд~. , 
2.6 ІПдприємство не несе відпОВІДальноСТІ за зобов JlЗанвя держави, 

Бл чи : ... yyyтuv юридиЧНИХ осіб, а також держава, Власник чи 
асиика,UU&.UA'" ... б' інші юридичні особи не несуть В1ДПОВlДальносТ1 по зо ов JlЗaнНJIМ 

Підприємства. 



3.МЕТАТАПРЕдмЕтmп~ 
3.1 ПідпрИємство створе ,.y.пJLDHOCТI ШДПРИЄМСТВА 

но з метою· 
3.1.1 організації забезпечеННJI· . 

обcnyrовуванНJI належного PIBНJI житлово-комунального 
населеННJI, створенlUI відповідних умов ДJDI 

прожив8ННJI; 

3.1.2 забезпечеННJI СХоронності 10 • 
ПlдвищеНIUI рівlUI благоустрою 

~лового фонду, який знаходиться на обслуговуванні 
Підприємства; 

3.1.3 контроmo .. за заб~~еченlUIМ належного санітарного стану при 
БУДИНКОВОІ теРИТОРІІ та території міста Бровари. 

3.1.4 контроmo за д?триманlUlМ мешканцями ~авил користувaннJI 
житловими ПРИМlщенlUlМИ; 

3.1.5 розв~ f!iдприєм~тва на підставі принципу вільного вибору 
предметІВ д1JlJIЬHOCTI, не забороненої законодавством. 

3.1.6 в~онання ~обіт, надання послуг та реалізації про~ї, здійснеВВJI 
рІЗНИХ ВИДІВ виробничої та комерційної дiJШьності з метою 
отримання прибутку; 

3.1.7 вихон8IПUI робіт, пов'SIЗ8НИХ з упрaвлiннJlм житловим та не 
житловим фондом, переданим в установленому порJIДXy на праві 
повного господарського відa.инJI. 

3.2 Предметом дiJшьності mдприємства є організaцiJI з: 
3.2.1 надання житлових та комунальних послуг населеввю згідно 

чинного законодавства та відповідних рішень, прИЙВИТИХ 
Власвихом та його виконавчим комітетом; 

3.2.2 нарахування та збір платежів за утрим8ВIIJI будивхів та при 
будивхових територій, комунальні та інші послуги Підприємства; 

3.2.3 надання платних послуг населевmo по ремонту квартир, приміщень, 
савтехобладванвя, електрообл8ДН8ВIIJI та іJПIIИX послуг, що не 
входить до тарифу по утримamпo житлового фонду; . . 

3.2.4 вивезення та утилізації побутових та негабаритних BJДXoД1В; 
3.2.5 вибору будиmdв ДJIJI проведеНВJI капітальн?го ремонту, оформлеВВJI 

та видання необхідних ДJIJI цього докумеНТІВ; 

3.2.6 функцій генерального замо~ниха і підрядника; 
3.2.7 будівельно-монтажних роБІТ; 
3.2.8 проехтвих робіт; .... будівель та 
3.2.9 зведеивя несучих та огороджувальних ковструхц1И 

спо~уд; авню внутрішніх інженерних мереж; 
3.2.10роб1Т по улaшryв .... ания та мереж· 
3 2 11 б· сту коНСТРуІ<Ц1И, устатхув , .. ро 1Т по захи агоджеmпo технологічного 
3.2.12виробництва, монтажу та нал 

обладнання; .. ТИ. 
3 2 13 · ... бn;тnr та збору ореНДНО1 пла , .. оргamзaцt1 о <I~".1 .... 

3.2.14робіт по благоусТРОЮ теритоР1И; 
3.2.15зеМJIJIНИX робіт; 
3.2. 16столярних робіт; 



3.2.17 арматурних робіт; 
3.2.18проЮІаданни каналізаціииих" 

19 мереж; 
3.2. ПРОЮІаданни мереж електропостачаниио 
3.2.20проЮІаданни Bнyтpimнix санте о ' 

3.2.21 штукатурних робіт; ХИІЧНИХ мереж; 
3.2.22теІШоізозuщіЙНИХ робіт; 
3.2.23 облицювальних робіт; 
3.2.24м8JIJlPНИХ робіт; 
3.2.25виконання покрівельних робіт; 

3.2.260~СЛУГОВУВання мереж електрообладнании систем вевтиmщii 
mфтового господарства; 

3.2.27ремонту (спеціалізованого) підіймального і такелажного 
устаткування; 

3.2.28зaroтівnі, переробки та реалізації вторинної сировини; 
3.2.29нада.ння СЮІадсьkИX та пов'язаних з ними послуг, у тому числі 

навантажувально-розвантажувальних; 

3.2.30реалізації виробленої та закупленої продукції через систему 
заготівельних, торгівельних організацій та власну торгівельну 
мережу; 

3.2.31 виробництва і реалізації товарів народного споживaввJl; HaдaвнJI 
автотранспортних послуг населеmпo, підприємствам і оргавізaцiJlм; 

3.2.32ремонту та сервісного обcnyroвувaннJI всіх видів транспорту; 
3.2.33будівництва та експлуатації автозаправних ставцій, aвтocтoJIВoк, . 

гаражІВ; 

3.2.34заправки паливо-мастильними матеріалами автотранспортних 

засобів; 
3.2.35HВД8.ВIDI реЮІамних послуг; маркетингової діяльності; копіювanьно-

розмножувальних робіт, розповсюдже~.. ~ pe~aцii 
поліграфічної продукції та HaдaRНJI КОНСУЛЬтац1ИВО-1НФорм8ЦJИВИХ 
і просвітницьких послуг; 

3.2.36комунально-побутового обслуговув~ населеВВJI; . 
3.2.37 вихон8.ВIDI робіт по новому .буд~ництву,. КапІТ8JlЬн?му та 

поточному ремонту доріг, тротуаРІВ, СІТОК зовm~ого ОСВlтлеВВJI, 
озелененню та iвmиX об'єктів благоустрою, п1 утримуються за 

рахунок міського бюджету; . 
3

. б'єктів благоустрою по буД1В"""'ВИЦ~Т-В'У, ремонту та 
.2.38 ФmaRСУВання о о б· о .... дійснеИВJI контролю за JlЮСТЮ ВИКОНaRНJI ро ІТ, 

експлуатацlll з aВВJI об'єктів комунального 
3.2.39 погодження завдань на II?oe~ ВІД· омчоro підпорядкуванни 

незалежнО ВІД ІХ ' 
господарства икориставвя капіталовкладень 
б ння ефективНОГО в о· 

за езпече . ... ідно дольової учаСТІ у кamтальному 
підприємств та оргаВ1Зад1И, ЗГ 

будівництві; му порядку проектно-кошторисної 
3.2.40узroдження в установлено 

документації;. б.. ЦЬ ДJIJI будівництва нових об'єктів; 
3.2.41 прийнятТя учаСТІ у ви ОРІ МІС 



3.2.42участі у розгляді про . · еКТІВ генеральних . б видаЧІ ПОГоджень' плашв за удови міста і , 
3.2.43 залучеННJI в установлено по . . 

Броварської міської РВ: . рядку усІХ РОЗМІЩених на території 
благоустрою міста і закр' ПІДПрИЄМств до участі в роботі по 

3 2 44 . lплених за ними територій' 
.. виконaННJI роБІТ по саніт '.. ' 

ву.'тп.nп..' ,а~НІИ очисщі вулиць міста, eKcnnvaoraтnї .. ~, МІСЬКИХ пам JlТНИЮВ '. --.І' ' ... ~& 

по благоустрою міста та їх ,cквep~B, парюв, споруд і малих форм 
3 2 45 

'" поточнии ремонт; 
•• експлуатацll зливної каналізації; 

3.2.4бкоитролю за експлуатацією Мl'сь 
47

' кого звалища' 
3.2. експлуатацІЇ міських кладовищ' ' 
3.2.48B~OBY бродячих тварин; , 
3.2.49mдготовки міста до проведенНJI СВЯТ' 
3.2.50ремоиту об:.~~ів зовнішнього бпаго;строю; 
3.2.51 експлуатацll ПІДЗемних перехоДІ' в та туалеТІВ' · 3 2 52 ' IПЛJIXОПРОВОДШ; 
•• ДOГJIJIДy за зеле~ими насаджеННJIМИ та розчистка дерев; 

3.2.53виков8ВIIJI ,РОБІТ по наданшо насenеmпo усіх видів РИТУ8JDiНИХ 
послуг, ПОВ JIЗaнНJIX З похованням' , 

3.2.54виготовлеВWI надмогильних споруд; 
3.2.55реклами оголошень по обміну квартир; 

3.2.56в8ДaииJI послуг насenеmпo та підприємствам по перевезеИИІО 
вантажів та пасажирів; 

3.2.57виконaииJI робіт по капітальному та поточному ремонту IПJIJIXiв, 

ПШJIXопроводів та зливних колодвзів міста за рахунок місцевого 
бюджету, а також н8Даиия послуг на замовnеИИJI населеВВJI та 

сторонніх підприємств; 
3.2.58в8ДaииJI послуг по паркувamпo автомобілів та роботи пов'паві з 

паркуваввям; 

3.2.59викоВaииJI робіт, пов'паиих з фymщіоиувaииJIМ міського парку 
• • W U ••• 

В1ДПочивку та ВСІХ ВОГО споруд на иого територп; 

3.2.60спрИJIIIНЯ проведеввю культурно-масових заходів в місті; 
3.2.61cтвopeВRJI нормальних умов ДJIJI експлуатації танцювального 

мdда.ичику та В8ДamIJI послуг з розважальних програм молоді. .... .. . .. 
3.3. lПдприємство має право ЗД1ИСlПOвати ~ види ДlJIJIЬBOCТ1, JIКl не 

суперечать діючому законодавству, та заиматися окремими видами 
діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами. 

4. упрАВЛIННЯ 
4.1 Управління Підприємством здійСlПOється відповідно ДО цього 

С ОВІ· поєднання прав Власника щодо господарського татуту на осн .' 
UVR8JlЬHOrO майва 1 прИНЦИlІІВ самоврядуваиия 

використання ко •• &.1-

ТРУДОВОГО колеКТИВУ. авліввю Підприємством 
4~2 Власник здійснює свої права по !ІІР 

безпосередньо або через уповноважении ним орган. 



4.3 Управління Підприємством здійсmoє Генеральний директор. 
4.4 П~изначеlПUl та ЗвїЛЬнеиия Генерального директора здіісвюєrься 

зnдно ЧИННого законодавства. Міський голова укладає з 
Генеральним директором контракт. 

4.5 Генеральний директор Підприємства: 
4.5.1 caмOCTi~o визначає структуру Підприємства та затверджує 

ІПТатиии розпис; 

4.5.2 самостійно вирішує питання діяльності Підприємства; 
4.5.3 несе персональну відповідальність за став і діяльність 

ІІідприємства, виконання фінансових планів, дотримaииJI державної 
фінансової дисципліни та норм охорони праці, ефективне 
використання та охорону майна, що закріплений за Підприємством; 

4.5.4 діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його 
інтереси в усіх підприємствах, установах і оргаиізаціях, судах, 
господарських та адміністративних, третейських судах; 

4.5.5 видає накази та розпорядження, що є обов'язковими ДJIJI ВИКОВaниJI 
працівниками Шдприємства; 

4.5.6 розпоряджається коштами і майном Підприємства відповідно до 
чинного законодавства; 

4.5.7 укладає УГОДИ, видає довіреності; 
4.5.8 відкриває в установах банку поточні та інші рахунки; 
4.5.9 разом з трудовим колективом або уповноваже~ вим op~o~ 

визначає ДJIJI працівників Підприємства додаТКОВІ в1ДІІУСТКИ та ~ 
пільги, а також заохочує працівників та НaICJlадає СТJIГИеВВJI, зnдво 

чинного законодавства; . 
4.5.10призначає на посаду і звільняє праців~ Підприємства, зnдво з 

нормами Кодексу законів про працю Украши; . 
4.5.11здійсиює інші функції і повноважеННJI, що иадam Г~иеральному 

директору відповідно до чинного законодавства Украши та цього 

4.6 г~ дирехтор Підприємства підзвітний та підп~ 
Власнику або уповноваженому .ним органу. які вїДНОСJ1ТЬся до 

4.7 РЇШеИIIJI з соціально-еконоМІЧНИХ б~:~ та приймаються 
• • 'П~ nnnиємства, розро oIAпnI 

дuшьвоCТl А.&Ч-\"У участю трудового колективу або 
Генеральним директором за 

уповноваженого вим O~raнy. yrворюють усі гром8ДІИИ, JПd 
4.8 Трудовий колектив Підприємс~а ДUmьHOcтi на основі трудового 

своєю працею беруть участь) у иого ж iвmиX форм що регуmoють 
( 

aТI"I'V угоди а тако ' 
дoroBO~Y. KOВТPU&"".1' . вик~ з Підприємством. 
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ пр8Ц1В ажений ним орган: 

4 .... ктив або уповвов ' . 
. 9 Трудовии коле . відносИВ У трудовому коле~l, 

4.9.1 розглядає та вирІШУє питання еШк, порядок И8Д8ННJI роБІтникам 
4.9.2 визначає та затверджУЄ П~~г' 

ІІідпр соціальНИХ Пu&Р , . 
иємства є колективний дОГОВІР; 

4.9.3 розглядає та затверджУ 



4.9.4 бере участь у. матеріальному та моральному стимулюванні праці, 
зао~~чує в~нах~дницьку та раціоналізаторську діяльність; 

4.9.5 ЗДІИСНЮЄ ІНШІ функції, відповідно до діючого законодавства. 
4.1 О Право укладання колективного договору від імені Підприємства 

надається Генеральному директору. 

5. МАЙН0 ПlДIIPИЄМСТВА 
5.1 Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної 

громади міста Бровари і закріплюється за Підприємством на праві 
повного господарського відання. 

5.2 Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним 
майном у порядку та межах визначених діючим законодавством, а у 
випадках передбачених Статутом за згодою з Власником. 

5.3 Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а 
також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі 
Підприємства. 

5.4 Джерелами формування майна mдприємства є: 
5.4.1 майно, передане йому Власником; 
5.4.2 майно, прийНJtте Підприємством в результаті ПРИЄДНaнНJt іншої 

юридичної особи; 
5.4.3 доходи, отримані від надання послуг, а також від інших видів 

фінансово-господарської діяльності; 

5.4.4 кредити банків; 
5.4.5 капітальні вкладення та інші дотації з бюджету; 
5.4.6 кошти з бюджетів усіх рівнів; 
5.4.7 благодійні внески, пожертвувaнНJt організацій, підприємств, 

установ і громадян; у .. 
5 4 8 інші джерела, не заборонені чинним законодавством краІНИ. 
5:5: Статутний фонд Підприємства становить 4 676 240,05 грн. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ШДПРИЄМСТВА 

6.1 Права підприємства: їяльність і визначати перспективу 
6.1.1 самостійно планувати CBO~~ договорів на виконання робіт та 

розвитку, виходячи з уклад 

послуг; .... матеріально-технічне забезпечення 
6.1.2 самостійно ЗДlИсвюва:и ого виробництва та капітального 

•• ;d'~HOCTl власН 
господаРСЬКОІ Дии&» , 

будівництва; б' атися в асоціації, корпорації, ко~ерни 
6.1.3 за згодою Власника о ЄДИУВ мv територіальному та ІНШИМ 

. · б' а.иня по галузеВОАУ6.l , 
та lНП11 о єдн . льні підприємства; 
принципам, створювати спl Власника відчУЖУВати, надавати 

6.1.4 Підприємство має право за згод:вя належні йому (закріплені за 
в оренду та безоплатне користув кого BiAaнWI) буДИНКИ, споруди, 

. го господарсь 
ним ва правІ повно . . Ц1·вності· 

. · "·атерlВЛЬН1 ' устаткування та lНШI1У& 



6.1.5 створювати за зго 
дою Власника . . 

законодавства відособле.. . ВЩПОВ1ДНО до чиввого 
і розря1nпnlo0ВОГО баuv: НІ ПІДРОЗДШИ З правом відкритrJl поточного 

-"J ААА ~ВСЬІ<ИХ рахункї . 
про відповідні підрозділи. в І затверджувати ПоложеВВJI 

6.1.6 надавати безвідсоткові' поз . 
кваліфікації; икв працІВНИКам ДЛJI підвищеВВJI 

6.1.7 визначати ДJIJI своїх праців· . . 
ві визначені діючим закон:ЮВ додаТКОВІ ВІДПУСТКИ та інші пільги, 

6 1 8 Vfl'падати пр .. б давством та колективним ДОГОВОРОМ· 
•• J ._. ЯМІ І агатосторонні ' 

договори та угоди з державними 
громадськими, кооперативними та іншими .. : 
mдпp. орraнlЗlЩ1JIМИ І 

иемствами, а також з фізичними особами. 
6.1.9 одержувати всіма законними засобами мвин'" підпр . о ДЛJI иємства, а 

тaкo~ матеРІали та вироби. через оптову, комерційну, роздрібну 
тopnвmo у юридичнИХ або фІЗИЧНИХ осіб; 

6.1.10з~стосовувати договірні ціни і розцінки з суб'єктами 
mдпpиємницької діяльності і ГРОМaдJlllами. 

6.2 Обов' JlЗКИ Підприємства: 
6.2.1 над8ИНJI • .?ослуг з. утримання будинків і споруд та при будинкових 

теРИТОРІИ; теХНІчне обслу.говування внутрішніх мере., пі 

розтamов~ у .закріплених за Підприємством у будинках і спорудах; 
благоУСТРІЙ М1C~ Бровари; обслуговування автодоріг та тротуарів; 
забезпечеННJI сан1тарного стану міста; 

6.2.2 забезпечеННJI своєчасної сплати податків, зборів та інших 
відрахувань згідно чинного законодавства; 

6.2.3 здійснеННJI розвитку основних фондів, забезпечеВНJI своєчасного 
BBeдellВJl в дію придбаного обладнання, оперативного матеріально
технічного постачання засобів виробництва; 

6.2.4 cтвopellВJl нормальних умов праці ДJIJI своіх працівників, 
забезпечеННJI дотримання вимог законодавства Украіни про працю, . . . . . 
СОЦ18JIЬие страхуванвя, правил І норм охорони пр8Ц1 І теХВ1КИ 

безпеки; 
6.2.5 здійснення заходів з вдосконалеННJI організації оплати праці 

працівників з метою посилеННJI іх матеріально~ зацікавленості в 
результатах особистої праці і підс~ах роб~ТИ Підпри~ства; 

6.2.6 забезпечеННJI своєчасних розрахуиюв з пр8Ц1ВВИК8МИ Підприємства; 
6.2.7 дотрим8.IIВJI екологічного законодавства; . 
6.2.8 проводити КОНКУРСИ з метою mдвищеННJI ефективності 

обслуговування житлового фо~ду. 
6.З ПідпрИЄМСТВО несе відповід8JIЬШСТЬ: .. . 
6 З 1 .. б' oN~1f1I.1U' У межах належного йому маииа зnдио з .. за сво1МИ зо ОВ JlЗCUUUUУ.&ZA 

ЧиННИМ законодавством; . · . . 
6 З 2 іяну здоров'ю та працездатиоСТ1 ПР8Ц1ВИИЮВ, 

6·з·з за DJI(ОБДУ запо~cr навКОJ1ИIIIНЬОro середовища згідно ""чиин~ого 
.. за за рудие,ппд 

законодавства. 



7. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА 
ДlЯЛЬШСТЬ ШДПРИ€МСТВА 

7.1 ~зara.пь~ю;им показником фінансових результатів господарськоі 
Д1JШЬн~сn Підnpиємс:mа є доходи (прибуток). 

7.2 Чи~ прибуток ~дnриємства, що визначається піCЛJI ПОІ<ритrи 
матеРІальних та ПРИРІВНJIИИX дО них витрат СШІати по"аТКЇВ зборів та · б' 'мі , 
18'IIИХ О ОВ язкових ШІатежів до державного та місцевого бюджетів, 
зарахув8.ННJI частки прибутку до місцевого бюджету - зaлиmаєrься у 
розпоридженніГfiдприємства. ' 

7.3 Джерелом формуванни фінансових ресурсів mдприємства є прибyroк, 
амортизаційні відрахуванни, інші кошти і надходжеНИJl, ВКJПOчаючи 
централізовані капітальні вклвденНJI. 

7.4 Взаємовідносини Гfiдnриємства з іншими підприємствами, 
установами, організаціими і громадинами у всіх сферах дiJшьності . ., ... 
ЗД1Иснюється на ПІДставІ ДОГОВОРІВ. 

7.5 Підприємство реалізовує своі послуги (роботи) за цінами і тарифами, 
які встановлюються відповідно до чинного законодавства. 

7.6 Підприємство самостійно реалізовує свою продукцію (товари, 
послуги) на території Украіни та інших держав у порJIДКy 

передбаченому діючим законодавством. 
7.7 Підприємство за згодою Власника створює цільові фонди призначені 

ДШІ покриття витрат, пов'язаних з його дiJшьністю. ПОРЯДОК 
створеlПlЯ та розміри фондів визначаються Генеральним директором 
Підприємства у відповідності дО чинного законо~авства. 

7.8 Аудп фінансової діяльності Підприємства здійснюєrься згідно з 
ЧИн н ИМ законодавством. 

8. ОБJПК ТА ЗВІТШСТЬ ..... 
8.1 Підприємство здійсшоє оперативний та ~~р~ьхии оБЛІК 

· ОЄ·l· д~ n'1'YLиосТЇ веде фінансову ЗВІТВ1СТЬ зnдио чинного 
результаТ1В св ии~ , 

законодавства. . иємства визначає склад та обсяг 
8.2 Генеральний директор Inдпр ійну таємницю Підприємства, за 

відомостей, які сЮl8ДаІОТЬ комерц .•. 
ВmOЄ порядок 11 захисту. 

згодою Власника встаио 

ДІЯЛЬНОСТІ ШДПРИ€МСТВА 
9. ПРИ".ИНЕ~ Підприємства мож~ здійснюватися У формі 

9.1 ПРИllинеlПlЯ Д1JIJIЬH~CТ1 ... 
ліквідації та реОРГaR1З8Ц11. ся. 

9.2 Ліквідація Підприємства проводить . 
9.2.1 за рішенням Власника; . 

. одарського суду, 
9.2.2 за Р1Пlе~ госп бачеНИХ законодавством. . . 
9.2.3 на ЇВІІІИХ П1Дставах, перед ..... ється ліквідаційною КОМІСІЄЮ, па 
9 З Лікв1Д· ація Підприємства зд1ИСIПO . · аТТ1Ї здійсшоється відповідно 
. ПорядоК Л1КВ1Д~ 

утворюється ВласНИКОМ. 
до чинного законодавства. . 
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9.4 При. реорганізації або ліквідації mдприємства вивїЛЬВІОвавим 
пр8Ц1ВВИКам гарантуються додержанНSl їх прав та інтересів відповідно 
до чинного законодавства України про працю. 

9.5 У випадку визнaRНSI Шдприємства банкрyrом, його ліквідація 
проводиться У порядку, передбаченому Законом України ,,про 

відновлення платоспроможності боржника або визн8ВIDI його 
банкрутом" . 

9.6 Майво, що залишилося після задовопеННSl претензій кредиторів та 
чnеВЇВ трудового колективу, вихористовуєrься за рішеННSIМ Власиика. 

9.7 Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з 
моменту ВИXJПOчеННSl його з Державного Реєстру України. 

Секретар ради 
LВ.Сапmкко 



БРОВАРСЬКА МІСЬ ОО 
ІСА РАДА КИlВСЬКОі ОБЛАСТІ 

КОМУНАлЬНЕ ПТтптn 
"с 1JVo\тJo""A "~.u.r И€МСТВО 

- Б ~A.oТ IAJ) ЗАМОВНИКА" 
07403 1\.. роваро, вул. Кутузова, 2 

тел. 5-02-26, факс 5-02-26 
~ (JJ.P-7 N!! ~7· ./~~ fl.. 

--~":'::::-OI"1lI. e,/(7) '7 1--1 Міському голові 
С. се.и, І aPJI Н Q ~;;.. В.О. Антоненку 

.--;tFO I'~~ o~ І;:; 
u .1' r (}6 .о,!. 0'1--

"Про затвердження Статуту кп "Служба замовника" 
в новііі редакції" 

Шановний Вікторе Олександровичу ! 

з метою приведення Cтaтyry комунального підприємства "Служба 
замовника" у відповідність до чинного законодавства, а саме сто 57 гк 
України, керуючись сто 29 Закону України ,,про державну реєстрацію 
юридичних та фізичних осіб-підприємців" та на підставі рішеННJI Броварської 
міської ради від 17004.2007р. N!! 287-19-05 ,,про ПРИlІинення дiJшьності 
Броварського виробничого упрaвлiннJI комунального господарства IПJIJIXом 
його приєднання до комунального підприємства "Служба замовника" 
просимо Вас винести на розгляд чергової сесії Броварської міської ради 
питання про затверджеНIDI нової редакції Cтaтyry. 

3повагою, 

Генеральний директор 
кп "Сяужба замовника" 

Вих.: Петрухнов В.І. 
Т.4-01-21 

П.І.Коврвга 

,
• 6РflШtрсltКІІА МІК 1 
ВхlДИllЙ l'tt!:.IJjJJr 
.. J)L.. f)! 6!;У,. 
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