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І . 1. Загальні 1І0лоз/сеННR 
: 1.1. Комунальне УНІтарне підприємство "Б 
~ll3aцii'1 (надалі - mдприємство) створено відп~~~арське бю~о технічної інвен-
'ЕРаі'НИ, Господарського кодексу України . дно до Цившьного кодексу 
утоlOть cтвopeННJI та діяльність пiдnpиємс~~ 1Н1ПИХ нормативних актів, що ре-

1.2. Засновником ПіДПРИЄМства є Бровар . 
і ська МІська рада Київської облас-

1.3. Повна назва Підприємства - Комун . 
• іської ради "Броварське бюро технічної iH:~e П1Др~~мство Броварської 
сп БМР "ББП" . аРИЗВЦІІ, скорочена назва 

1.4. Місцезнаходження Підприємства: 07400 Україна К оо б 
jровари, вул. Київська, 1 зs. " Иlвська о л., м. 

, ~.s: ПіДDp.иємство є юридичною особою, наділено цивільною правоздат
ІІСПО І ДІєздаТНІСТЮ, може бути позивачем та відповідачем у суді, має СВОІО 
lечатку та кутовий штамп. 

1.6. Цей статут є установчим документом Підприємства. Він визначає н8Й
\I~НYВ8ВllJ[ Підприємства, його місцезнаходжеНВJI, адресу, органи управлінВJI 
Пiдnpиємс~ом, їх компетенцію, порядок прИЙВJ1ТТя ними рішень, розмір ста
ryтиого кamталу, розмір і ПОРJIДок формування фондів lПдприємства. 

" 1.7. Держава, ії органи, інші юридичні та фізичні особи (крім засновника 
Підприємства) можуть нести відповідальність за зобов'JlЗанИJIМИ Підприємства 
y.~aдкax визначених законодавством, зокрема на підставі правочинів (гаран
ТІІ, поруки, авалю). Засновник Підприємства несе відповідальність за зо
бов'изаниями Підприємства в межах внеску до статутного капіталу Підприємст
ва. 

1.8. Підприємство може нести відповідальність за зобов'язаннями держа
ви, ії оргавів, іmпиx юридичних та фізичних осіб (в тому числі учасників Шд
nPИЄМства) лише у випадках визначених законодавством, зокрема на підставі 
npавОЧИНів (гарантії, поруки, авалю). 

1.9. Підприємство набуває статусу юридичної особи з моменту його дер
жавНої ~eєcтpaцii. Юридична особа rn~иєм~а ~~ється BHa~o~ його 
реОРraиtзаціі (приєднання, ЗJIИТТJI, поДІЛУ) або Л1КВ1Д8Ц11 (в TO~ чиСЛІ за ?1ІПен
IIJIМ суду) з моменту внесення відповідного запису в Єдинии реєстр ПІДПРИ-
ЄМств, організацій та установ Украіви. 

1.10. Цивільна правоздатність та дієздатність Підприємства зокрема пе
редбачає такі права І1ідприємства: 

• вЧИIurrи правочини; 
• YtoIадати одво- дво- та багатосторонні договори з івПІИ~ ~ридичними та 

фізJlЧJlими особами, в тому числі підприємСТВами~. ОР~IЗ8Ц1JlМИ, установа
МИ, приватними підприємцями, громадинами УКРаіНИ, шоземцями та особа-
ми без IpOM8ДJIRcтвa; •• • .. • 
набувати будь-JПCИМИ закоННИМИ засоб~ прав~ влаСНО:Тl, 1~ M~OBI та 
немайнові права на майно (окремі реЧІ, СУКУПНІСТЬ речеи, Мcuш.ОВl права 



та обов'язки), в тому числі 
інтелектуальної власностї; грошові Кошти, цінні папери, об'єкти 

відчУЖУВати належне Підприємству майно в . 
ків Підприємства) безкоштовно. ' тому чист (за ЗГОДОІО учасни-, 
бути позивачем, відповідачем, третьою особою 
дах, включаючи апеJlJlційні та касаційні інстанціїВ :д~ господарських су
числі іноземних та міжнародних; , етеиських судах, в тому 

продавати товари, надавати послуги, виконувати роботи та здійсню . 
my господарську (в тому числі підприємницьку) діяльність; вати ІН-
виступати засновником (учасником) інших юридичних ·б б 6' б ОСІ , утн учасником 
о ЄДH~Ь ез права юридичної особи, здійснювати спільну діяльність (в то-
му ЧИСЛІ бути учасником простих Підприємств); 

самостійно визначати ціни .на товари, роботи, послуги за ВИИJIТI(ОМ випадків 
викор~станнв державних фІКСОВаних та регульованих цін та тарифів, а також 
тарифш, встановлених засновником Підприємства; 

І ваймати пр~івників за трудовими договорами (контрактами), в тому числі 
ва визначении строк та на час виконання роботи; 

• відкривати філії, представництв&, створювати підрозділи Підприємства. 

2 Меnаа ",а nредА.еm dillл6НОСnl; П;dnРІІЄАlсmва 
2.1. Підприємство створене ДJIJI задоволеннв суспільних та особистих по 

тре6 1ШUlX0м систематичного здійсненнв господарськоі дiJшьності. 

. 2.2. Основним завдавням Шдприємства є наданвв поcnyr членам терито-
РІальної громади та юридиЧНИМ особам на території міста Бровари та інших на
селених пунктів Броварського району Київської області. 

2.3. Предметом діяльності mдприємства є: 

• технічна інвентаризація, оцінка, облік та реєстрація об'єктів нерухомого 
майна всіх форм власності; 

• виконaннJI проектно-вИШУКУВальних та інmиx допоміжних робіт при веденні 
державного земельного та містобудівного кадастрів; 

• роботи та послуги пов'язані з роздержaвnеННJIМ та приватизацією державно
го майн&, реєстрація права власності на квартири при приватизації; 

• видача витmв з державного peєc~y прав на ~~PYXOMe ~айно власникам не
рухомого майна та на запит opГaR1B виконавЧОI влади, МІсцевого самоврвду-

ваввв, судів; 

• ВиготовлеНRJI і HaдaHНJI власникам основних житлово-комунальних фондів 
копії інвентаризаціЙНИХ документів, а також передбачених чинним законо-
давством довідок і витвгів; 

• реєстрація нерухомого майна; . .. .. 
• державна реєстрація кількісних та JIКIC~. ЗМІН ранІше зареєстрованОI неру-

хомості ПIJUJXом перебудови, реконструкцп, переплануваннв; 



Jlїдroтовка проектів рішень відПОВідним . 
І з JlIIТІНЬ технічної інвентаризації та дep:~~~~~ MlcцeBO.~O самОВРидуВlUIВJI 
JCISTJlOBO-КОМУНального господарства; реєстраЦIІ Основних фондів 

І збереженИJI, оновлення і ПоповненНJI техвіч оо • 

мевтації по об'єктам нерухомого майна. НОІ І праВовставовmoючоі доку-, 
І послуги фізичним та ЮРИДИЧНим особам по складанню та . 
кументів; КОП1юванню до-

І нІДання юридичних послуг, фінансово-правових консультацій; 

• навЧВВIUI інженерно-технічного персоналу ДJUI підвищеВНJI іх кваліфікації. 
2.4. В~и д~~льності, які згідно з чинним законодавством потреБУIОТЬ 

~ИМ~ ЛІцеНЗІІ, дозво~, п~го~е~ a~o реєстрації, Підприємство здійснює 
Т1!ЬКИ ПІСЛЯ отриманНJI ВІДПОВІДНОІ ЛІцеНЗІЇ, дозволу, погодженНJI або реєстра
цп. 

2.5. Підприємство в праві здійснювати інші види діяльності не забороне-- , 
НОl законодавством, без BHeCeННJI змін до переліку, наведеного в пункті 2.3 цьо-
roCтaтyry. 

3. 30ВН;ШНЬОЄКОНОJff;чна diRльн;с",ь 
3.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну дiиnьність 

згідно з чинним законодавством. 

3.2. 30вніmньоекономічва діяльність Підприємства на території Украіни 
здійснюється згідно з чинним законодавством Украіни, а на території івmиx 
цержав - згідно з чинним законодавством Украіни, ЧИIПUIМ законодавством іво
земної держави з урахувавним міжнародних угод між Україною та відповідною 
.цержавою. 

3.3. Якщо це не суперечить чинному законодавству Підприємство в праві 
Узгодити в зовніmиьоекономічному договорі (контракті) законодавство пою 
JCpаіви буде застосовуватися до цього договору. 

3.4. В зовнішньоекономічній діяльності Підприємство керується також 
МіхсвароДІІИМИ ЗВИЧaJIМИ та усталеною практикою в межах, що не суперечать 
ЧИllвому законодавству. 

3.5. В сфері зовнішньоекономічної діяльності Підприємство здійснює: 

• 8aдaВвJ1 та ОТРИМaRIIJI послуг; 

• комерційне посередництво; 

• представництво. 

3 б Пі ""СІ' ЗДІ· йсне8ВJI зовніпшьоехономічиої дiиnьвості від-•. дприємство ,...._. .. Нац. 
1СрИває в банках ва те ито ії УкраіНИ, а з B1Д~OBIДHOГO дозволу ІОНального 
БвJnn, у оо P_B~! YКPd\"UU вamoТНІ рахунки та розпоряджається хош---"J IСрIUВИ - за Meпuuп..... IUП.I'.A 
'1ьо! на вих зІідво з чинним законодавством. 



3.7. Валютна виручка Підnриемств 
""" законодавствОМ. а ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ вим зп·д ,,- но з чин .. 

4. 0PZflNU nitJllplIЄJlIC'"f/fl 
. 4.1. Вищим органом управліНRJJ Пїд 

ПРИЄМством Є засновник пі 
І 4.1.2. Засновник ПіДПРИЄМства здійснює с •. ДПриємства. 
1.-Підприємством ШЛJJXом прийняТ'rЯ. ВОІ ПОввоважеmur щодо управ .. 
~i), окремі повноваженНJI щодо управлів:m~нь на пленарному засіданні (се-
ства може делегувати своїм ВИІ(овавUUII.. ПІДПРИємством засновник Підпри

-.,~ органам. 

4.1.3. ПриЙНJrn'Я рішень щодо управлін підпр 
асіданиі (сесіі) засновника Підприємства зд'; иєм~ом на шrенарному 
роварської міської ради. ИСнюється зпдно з регламентом 

4.1.4. До виключної компетенції пленарних засідань І сесій) 
иємства належить: \' засновника 

І виесення змін до cTaтyry mдприємства; 

t в~начеИНJI порядху розподілу прибутку Підприємства та покриття його збит
: КІВ; 

І . 
: вирuпеввя питання про реорганізацію або ліквідацію Підприємства. 

і . 4.1.5. ПовноваженИJI засновника Підприємства, які можуть бути делего
~ виконавчому органу засновниха Підприємства: 

t визвачеlПUl основних напрямків діяльності ПідприємствІ, затверджеиия його 
WIaВiВ та звітів; 

! ~тв~рдження звітів виконавчого та KOВТPOJIЬHOГO органів Підприємства, звї .. 
Т1В ВІДокремлених структурних підрозділів Підприємства; 

, створеИИJI, реорганізація, ліквідація дочірніх підприємств, філій та представ
вицтв Підприємства, затверджеНВJ[ іХВіХ статутів та положень; 

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

. 4.1.6. Засновних Підприємства може вирішувати будь-JIКi інші ПИТ8ВНJI 
!UJDIьвocтi Підприємства. 

4.1.7. Вииесеиия питань щодо ynpaвnіННJI Підприємством на РОЗГJIJJД 
JасаОВниха підприємства здійсНІОЄТЬCJI міським головою, депутатами міської 
ради міста Бровари та іі :виконавЧИМИ органами зriдно з іх повноважеНШtМИ, а 
~ОЖ за ініціативою вихоиавчого органу. 

4.1.8. Пит8ШDI щодо упрaвniниJI Підприємством винесене на РОЗГJIJJД 
засновlDIКa Шдприємства за ініціативою виконавчого або контрольного opraвy 
fliдnpиємства має бути розгJWI)'ТО: 
• На пленарному засіданні (сесії) Броварсько.ї міської ~aд~ - протягом. най

БJПDкчоі сесії, JlXЩо відповідне звернеННR надїйпшо не mз~е oднo~ М1~ 
до моменту ії початку; протягом найближчих двох сеС11, якщо ВJДПОВlдне 
звериения вадійпmо пізuimе; 



• 811ІСонавчим органом Броварської міської ради - п . 
моменту надходжеlUlJl відповідного звернеlПlJl. ротягом одного МІСЯЦJIЗ 

4.2. Виконавчим органом Підприємства є директор Щ • • о призначається 
розпоряджеlПUlМ МІСЬКОГО голови м. Бровари. 

4.2.1. Повноваження директора. як виконавчого органу. визначаються 
ЦU)I статутом .. Умови роботи директора визначаються контрактом. JIКИЙ 
yxnвдається МІЖ ним та засновником Підприємства в особі міського голови 
міста Бровари або окремо уповноваженої засновником Шдприємства особи. 

4.2.2. Директор самостійно вирішує всі пИТ8IПUI дїJlnЬHOCТЇ Підприємства 
• • 

крї.l питань. В1ДВесених цим статутом до ВИКJПOчної компетенції вищого органу 
упрaвnіНВJI. 

4.2.3. Директор має право без довіреності (доручеВВJI) вчИНJIТИ правочиви 
від імені Підприємства. в тому числі укладати будь-які договори. РОЗПОРJlДЖа
піСІ майном Підприємства. представnJlТИ Підприємство у всіх підприємствах. 
установах. оргавізацiJlx та у відносинах з фізичними особами. виковувати інші 
діі від імені Підприємства. 

4.2.4. Директор підзвітний засновнику Підприємства. Директор виковує 
(організовує виконання) рішень засновника Підприємства. ДИректор не вправі 
приймати рішення. обов'язкові ДJ1JI засновника Підприємства. 

5. Майно, nрu6уnJОК, 06лік ПіdnрuЄJtlсnrва 

5.1. Майво Підприємства станОВЛJ1ть основні фонди T~ .. оборотні KO~: а 
також інші активи. вартість яких відображається у самОСТІИНОМУ баланСІ Під-
приємства. 

5.2. Майво Підприємства формується за рахунок наступних джерел: 

• внесків засновника Підприємства до статутноГО капіталу; 

• результатів господарської діяльності Підприємства; 

• позик, кредитів. позичок; 

• інших надходжень. незаборонених чинним законодавством. . 

53. Внесок засновника Підприємства СМ8ДаєтьCJI з грошових коШТІВ в 

сумі З50 ООО грн.. .. . 
. айІІа, майнових прав та ЦІННИХ папеРІВ, JIIQ пе-

5.4. Конкретний перелІК м фонду Товариства, визначаєтьCJI заснов-
редаються засновником до статутнОГО __ ~ законодавством 
IIQ т У адках передбачених "U'UUU''"Y& .' 

ом овариств~. вип. е тної оцінки ваРТОСТІ майна та 
Засновник органІЗОВУЄ проведенВJI ексП р ОГО капіталу підприємства. 
маінових прав що вносяться вим до статути 

• е едати не менше 50% загального внеску 
5.5. Засновник зобов'язуєтьсЯ п р нту проведеВВJI ЙОГО державної ре-

До ст Ф ·дприємства до моме • 
атутвого овду ОІ капіталу здійснюєтьсЯ засновником шд-

ЄСтрації. Решта внеску ДО статутнОГО авноі реЄС'1'рації підприємства. 
nPИємства протягом року з моменту держ 



І . 
і 5.6. РОЗМІР статутного фонду МОЖе змінюватися за рішенНJIМ з 
:J]illприємства. При збільшенні статутного капітя nv дода тк . асновника 

'" • -OJ ОВІ внески можуть 
робlSТИСЯ ГРО~ОВИМИ коштами, ЦI~НИМи паперами, будь-яким РУХОМИМ та 
иеруоМИМ маин~м, земельними дlJIJlНКами, майновими правами. Оцінка не 
rpОIllОВИХ внесКІВ до статутного капіталу здійснюється засновником 
Підприємства, а у вип~ках, передбачених ЧИнним законодавством, та за 
рішенням засновника ПІдприємства - незалежним оцінювачем. 

5.7. Все майно Підприємства перебуває у комунальній власності і закріп
лено за Підприємством на праві господарського BiдaвВJI. Підприємство володіє, 
користується і розпоряджається закріпленим за ним майном. Підприємство 
розпоряджається окремими видами закріпленого за ним майна у випадках, пе
редбачених законами, за згодою засновника Підприємства. 

5.8. Порядок використавВJI чистого прибутку, отриманого за результата
~Ш попереднього року діяльності, встановлюється засновником Підприємства. 

5.9. Підприємство веде бухгалтерський, податковий та інші види обліку, 
передбачені чинним законодавством. 

5.10. Відповідальність за BeдeHВJI обліку Підприємства покладається на 
директора Підприємства. 

6. Припинення ЮРllдll.,ноі особ" ПідnРІІЄJflСІІІва 
6.1. Юридична особа Підприємства ПРИПИВJIється ШЛJ!Xом реорганізації 

або ліквідації. 

6.2. Реорганізація ПIЛJlXОМ приєдвa&ВJI ~o ~приємстваоо іншої юридичної 
особи або ПlЛJlXом виділеНВJI з Підприємства ІНШОІ ЮрИДИЧНОІ особи не веде до 
припивеНВJI юридичної особи Підприємства. 

6.3. І1іCЛJI ліквідації Підприємства його майно передаєrься міській раді. 

6 4 Р· еорганізацію Підприємства приймається засновником .. ппеННJI про р . . й го приму 
Шдприємства. РішенНJI про реорганізацІЮ Підприємства IПЛJIXом о -
СОвоro поділу може бути прИЙВJ1Те судом. 

6.5. дли забезпечеВНJI проведенВJI peopгa~~iї Підпри~ств~. ОПідпр~гав, що 
npИЙВJlв рішеВВJI про реорганізацію, створює КОМІСІЮ з реорramзац11 нєм-

~ - -. .оо Підприємства є дата держаВИО1 реєстрац11 
6.6. Моментом реоргаиlЗ~Цll.. ої особи. 

Установчих документів реорганlЗованОI юридичв 
. . . Підприємства приймається загальними збо-6.7. РішеНВJI про ЛІКВІДацІЮ 

рами учасників Підприємства або судом. 

68 ПоnymеRНJI господарським судом справи про банкрутство Підприєм-
•• r • • •• Підприємства 

СТВа не веде до обов'язкової ЛЇКВ1Дацll • 



6.9. Дnя забезпечеНИJ[ проведенlUI ліквідації Підприємства opraв, що прий-
1IJ8 рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію або призначає лік-

вiJ1rfOpa. 

6.10. Моментом ліквідації Підприємства є дата внесенlUI запису про лікві
даціі до єдиного реєстру підприємств та оргавізацій Украіни. 

Секретар міської ради 
І. В. Сапожко 



Міському гоnові 

е/..;}; ._1./. r Антоненку в.о. 

ОДАННЯ 
-:(І, ,09 (I~ 

Просимо включити о порядку денного чергової сесії Броварської 

міської ради питання: «Про затвердження Статуту комунального 
підприємства Броварської міськоі ради «Броварське бюро технічної 
інвентаризації» в новій редакції. 

В.о. директора кп БМР 
«Броварське бюро технічної 
інвентаризації» о.л. Пащенко 
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