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г 
Про затвердженНJI нової редакції Статуту 

комунального підприємства Броварської міської ради 
«Служба замовника» 

РозгJIJIН)'ВІПИ подання генерального директора кп «Служба замовника» Ковриги 
П.І. від 05.08.2008 Н2 07-2020, щодо необхідності затверджеННJI нової редакції 
Статуту комунального підприємgr:ва Броварської міської ради «Служба замовника», 
враховуючи рimеШDI Броварської міської ради від 17.04.2007 Н2187-19-05 ,,про 
припинеИВJI діяльності Броварського виробничого управління комунального 
господарства lПJIJIXом ЙОГО приєднання до комунального підприємства "Служба 
замовника" із наступними змінами на підставі ст. 29 Закону Украіни ,,про державну 
реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців", керуючись п. 30 ст. 26 Закону 
Украіни ,Дро місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити в новій редакції Статут комунального підприємства Броварської 
міської ради «Служба замовника», що додаєrься. 

2. Визнати такими, що В'1ратили чинність: 
. _ п.l рimеИВJI від 23.08.2007 Х9420-26-05 «Про затверджеНIDI нової редакції Статуту 
Комунального підприємства «Служба замовника»; 
_ рimеВИJI від 29.11.2007 Н2524-29-05 «Про BHeCeННJI змін до Статуту комунального 
підприємства Броварської міської ради «Служба замОВНИК8», затвердженого 
рішеВIIJIМ Броварської міської ради від 23.08.2007 Н9420-26-05»; 
_ рішеНIDI від 20.12.2007 Н!!554-30-05 <dlpo BHeCeННJI змін до Статуту комунального 
підприємсТва Броварської міської ради «Служба замОВНИК8», затвердженого 
рішеВIIJIМ Броварської міської ради від 23.08.2007 Н2420-26-05»; 
_ рішеНIDI від 21.02.2008 Н!!643-33-05 <dlpo BHeceНIDI доповнень до Статуту 
комунального до Статуту KOМYВЦnЬHOГO підприємства Броварської міської ради 
«Служба замовlІИКВ», затвердженого рішеННJIМ Броварської міської ради від 

23.08.2007 Н!!420-26-05». 
3. Контроль за виконВИНJIМ цього рimеlШJl ПОКJIа "'-. :за~а міського 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області 

"Служба замовника" (далі за текстом цього CTaтvтv - Ш ) 
• •• '6J 6J дприємство на 

ПІдставІ Рlше~ Броварської міської ради від 17.04.07р. Ни 287-19-05 з 
наступними ЗМ1~ами - є правонаступником прав та обов'JlЗків 
комунального ПІдприємства "Служба замовника" (код ЄДРПОУ-
32499430), та Броварського виробничого управління комунального 
господарства (код ЄДРПОУ -0544 7800). 
mдприє~ство засноване на комунальній власності територіальної 
~ом~и Ml~Ta Бровари Київської області, підпорядковується Броварській 
МІСЬЮИ радІ (далl- Власник) та уповноваженому нею органу. 
Повне найменування Шдприємства: Комунальне підприємство 

Броварської міської ради Київської області "Служба замовника". 
Скорочене найменування Шдприємства: кп "Служба замовника". 
Юридична адреса Шдприємства: вул. Кутузова, 2 м. Бровари, Київська 

область, Украіна, 07400. 

2. юридичний СТАТУС ШДПРИЄМСТВА 
ШДПРиємство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний 

та інші рахунки в установах банків; печатки та штампи зі своєю назвою. 
. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної 
реєстрації. 
Шдприємство у своїй діяльності керуєrься законами Украіни, Указами 

Президента Украіни, постановами та розпоряджеинями Кабінету Міністрів 
Украіни; нормативними актами міністерств, відомств; рішеннями 
Броварської міської ради, ії виконавчого комітету, уповноваженого 
Власником органу, а також цим Статутом. 
Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та 

самостійності, відповідає по всім зобов'язанням перед партнерами по 
укладеним договорам, бюджетом та банками всім майном, не ЙОМУ 
належить та на JIКe, відповідно до чинного законодавства Украіни, може 

бути звернене СТJIГВеНИJl. 
v • 

Підприємство має відокремлене манн0 на правІ повного господарського 

відання, вправі від свого імені укладати договори та угоди, набувати 
майнових та немайнових особистих прав; нести обов'язки, бyrи позивачем 
та відповідачем у суді, господарському, адміністративному та 
третейському судах. 
mдприємство не несе Відповід~носТі за зобов'язаннями дер~ави~ 

Власника чи інmиx юридичних ОСІб, а також держава, Власник чи lНПІ1 
юридичні особи не несуть відповідальності по зобов'язанням 

mдприємства. 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ШДПРИЄМСТВА 
Підприємство створено з метою: 



З.l.l організаціі забезпечення належно;о рівня та якості житлово-комуналь 
слуг .о них 

по , створення ВІДПОВІДНИХ УМОВ для проживання; 
З.l.2 забезпечен~ схоронності і підвищення рівня благоустрою житлового 

фонду, JIКИИ знаходиться на обслуговуванні Підприємства; 
З.l.З контроJПO за забезпеченням належного санітарного стану прибудинкових 

територій та території міста Бровари в цілому; 
З.l.4 контроJПO за дотриманням мешканцями правил користування житловими 

приміщеннями згідно чинного законодавства України; 
З.l.5 розвитку Підприємства на підставі принципу вільного вибору предметів 

діяльності, не заборонених діючим законодавством; 
З.l.6 виконання робіт, надання послуг та реалізації продукції, здійснеИНJI різних 

видів виробничої та комерційної діяльності з метою отримання прибутку; 
З.l.7 виконання робіт, пов'язаних з управлінням житловим та нежитловим 

фондом, переданим в установленому порядку на праві повного 
господарського відання. 

3.1.8 РозроблеННJI та затверджеННJI 
3.2 Предметом діяльності mдприємства є організація з: 

3.2.1 надання житлових та комунальних послуг населенlПО, підприємствам, 
установам та організаціям згідно чинного законодавства та відповідних 
рішень, ПРИЙИJlТИХ Броварською міською радою та ії виконавчим 

комітетом; 
3.2.2 нарахування та збір платежів за yrpимання будинків та прибудинкових 

територій, комунальні та інші послуги mдприємства; 
3.2.3 надання платних послуг населенmo по ремонту квартир, приміщень, 

сантехобладнання, електрообладнання та інших послуг, що не входять до 
тарифу по утримaнmo житлового фонду; 

3.2.4 збору, транспортування вивезенвя та утилізації побутових та негабаритних 
відходів; 

3.2.5 вибору будинків ДJIJI проведеННJI капітального ремошу, оформлеИНJI та 
видання необхідних ДJIJI цього документів; 

3.2.6 функцій генерального замовника і підрядника; 
3.2.7 будівельно-монтажних робіт; 
3.2.8 проектних робіт; .... . 
3.2.9 зведеННJI несучих та огороджувальних конструкцш БУДІВель та споруд; 
3.2.10 робіт по улamтyвamпo внутрішніх інженерних мереж; 
3.2.11 робіт по захисту конструкцій, устаткування та ме~еж; 
3.2.12 виробництва, монтажу та Н8Jlaroдж~нlПО технолопчного обладнання; 
3.2.13 організаціі обліку та збору OP~~OI плати; 
3.2.14 робіт по благоустрою теРИТОРІИ; 
3.2.15 зеМЛJIНИX робіт; 
3.2.16 СТОЗUlpНИХ робіт; 
3.2.17 арматурних робіт; 
3.2.18 ПРОI(JIадaRНJI каналізаційних мереж; 
3.2.19 проI(JI8ДaRНJI мереж електропостачання; 
3.2.20 ПРОI(JIВДання внутрішніх сантехнїчних мереж; 
3.2.21 штукатурних робіт; 
3.2.22 теплоізоляційних робіт; 



3.2.23 облицювальних робіт; 
3.2.24 мamIpНИХ робіт; 
3.2.25 виконання покрівельних робіт; 

-.,.-

3.2.26 обслуговування мереж електрообладнання систем вентиmщiї ліфтового 
господарства; 

3.2.27 peMO~ТY. (спеціалізованого) підіймального і такелажного устаткування; 
3.2.28 загОТІВЛІ, переробки та реалізації вторинної сировини; 
3.2.29 надання складських та пов' язаних з ними послуг, у тому числі 

навантажувально-розвантажувальних; 

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

3.2.31 виробництва і реалізації товарів народного споживання; надання 
автотранспортних послуг населеншо, підприємствам і організаціям; 

3.2.32 ремонту та сервісного обслуговування всіх видів транспорту; 
3.2.33 будівництва та експлуатації автозаправних станцій, автостоянок, 

гаражів; 

3.2.34 заправки паливо-мастильними матеріалами автотранспортних засобів; 
3.2.35 надання рекламних послуг; маркетингової діяльності; копіювально

розмножувальних робіт, розповсюдження та реалізації поліграфічної 
продукції та надання консультаційно-інформаційних і просвітницьких 

. послуг; 

3.2.36 здійснення контроJПO за використанням об'єктів благоустрою відповідно 
до іх функціонального призначення на засадах іх раціонального 
використання з ypaxyвa.ннJIМ вимог правил благоустрою міста та інших 
ВlD40г,передбачеEDtКЗаконодавством 

3.2.37 виконання робіт по новому будівництву, капітальному та поточному 
ремонту доріг, тротуарів, мереж зовНЇпmього освітлення та інших 
об'єктів благоустрою, які утримуються за рахунок міського бюджету; 

3.2.38 фінансування об'єктів благоустрою по будівництву, ремонту та 
експлуатації і здійснення контроJПO за якістю виконання робіт; 

3.2.39 погодження завдань на проектування об'єктів комунального 
господарства незалежно від іх відомчого підпорядкування, забезпечеШUI 
ефективного використання ~апіталовклад~нь Пі~Иємств та організацій, 
згідно дольової участі у капІТальному БУДІВНИЦТВІ; 

3.2.40 узгодження в установленому порядку проектно-кошторисної 

документації; . .. , . 
3.2.41 прИЙНJ1Тl'я участі у виБОР~ МІсць ДJUI БУДІвницт~а нових Об~; . . 
3.2.42 участі у розгляді проеКТІВ генеральних ПЛанІВ ~абудови МІста І видаЧІ 

погоджень; . . 
3.2.43 залучення в установлено~ порядку усІХ ~ОЗМlщен~ на території 

Броварської міськоі ради П1ДПриємс::в до учаСТІ в роБОТІ по благоустрою 
міста і закріплених за ними теРИТОРІИ; 

3.2.44 виконання робіт по caнiTapнї~ очисщі .ВУЛИЦЬ міста, .експлуатації вулиць, 
міських пам'ятншdв, скверІВ, парКІВ, споруд І малих форм по 

благоустрою міста та їх пото~.~емовт; 
3.2.45 експлуатації ливньової К8Н8Jl1Зацll; 



3.2.46 виконання ф~ії ритуальної С~би, надання ритуальних послуг 
населеншо, ~OB язаних з похованням, експлуатації і утримання міських 
кладовищ ЗГІДНО чинного законодавства; 

3.2.47 відлову безпритульних тварин згідно чинного законодавства. 
3.2.48 підготовки міста до проведення свят; , 
3.2.49 ремонту об'єктів з благоустрою; 

3.2.50 експлуатації підземних переходів та туалетів, пшяхопроводів; 
3.2.51 утримання, відновлення та видалення зелених насаджень та дерев на 

об'єктах благоустрою міста; 

3.2.52 виготовлення надмогильних споруд; 

3.2.53 реклами оголошень по обміну квартир; 

3.2.54 надання послуг населенню та підприємствам по перевезенню вантажів та 
пасажирів; 

3.2.55 виконання робіт по капітальному та поточному ремонту IWUIXiв, 
IПЛJIXопроводів та зливних колодязів міста за рахунок місцевого 
бюджету, а також надання послуг на замовлення населення та сторонніх . 
П1ДПриємств; 

3.2.56 надання послуг по паркуванню автомобілів та роботи пов'изані з 

паркуванням; 

3.2.57 виконання робіт, пов'язаних з функціонуванням міського парку 
відпочинку та всіх його споруд на його території; 

3.2.58 сприяння проведенню культурно-масових заходів в місті; 
3.2.59 створення нормальних умов для експлуатації танцювального майданчику 

та надання послуг з розважальних програм молоді. 
3.3 Шдприємство має право здійснювати інші види діяльності, ві не 

суперечать діючому законодавству, та займатися окремими видами 
діяльності, перелік JIКИX визначається законодавчими актами. 

4. УПРАВJlIННЯ 
4.1 Управління Підприємством здійснюєrься відповідно до цього Статуту 

на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання 

комунального майна і принципів самоврядування трудового колективу. 
4.2 Власник здійснює свої права по управлінню Підприємством 

безпосередньо або через уповноважений вим орган. 
4.3 Управління Підприємством здійснює Генеральний дирепор. 
4.4 Призначеввя та звільнення Генерального дирепора здійснюється 

згідно чинного законодавства. Міський голова укладає з Генеральним 

директором коНТРакт. 

4.5 Генеральний директор Підприєм~а: 
4.5.1 самостійно визначає структуру Підприємства та затверджує штатний 

розпис; .. . 
4.5.2 самостійно вирішує питання ДІЯЛЬносТІ Підприємства; 
4.5.3 несе персональну відповідаль~сть за стан і діяльність Підприємства, 

виконання фінансових плamв, дотримання державної фінансової 
дисципліни та норм охорони праці, ефепивне використання та охорону 
майна, що закріплене за Підприємством; 



4.5.4 дi~ бе~ довіреності від імені Підпр~ємства, представляє його інтереси в 
YCI~ ~IДПРИЄМСТВах, установах і організацiJIx, судах, господарських та 
адмІНІстративних, третейських судах; 

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

4.5.6 розпоряджається коштами і майном Підприємства відповідно до чинного 
законодавства; 

4.5.7 від імені Підприємства укладає договори, угоди, видає довіреності; 
4.5.8 відкриває в установах банку поточні та інші рахунки; 
4.5.9 разом з трудовим колективом або уповноваженим ним органом визначає 

ДЛJI працівників Підприємства додаткові відпустки та інші пільги, а 
також заохочує працівників та накладає СТJlГНення, згідно чинного 
законодавства; 

4.5.10 призначає на посаду і звільняє працівників Підприємства, згідно з 
нормами Кодексу законів про працю Украіни; 

4.5.11 здійснює інші функції і повноваження, що надані Генеральному 

директору відповідно до чинного законодавства Украіни та цього 

Статуту. 

4.6 Генеральний директор Підприємства підзвітний та підпорядкований 
Власнику або уповноваженому ним органу. 

4.7 Рішення з соціально-економічних питань, які відносяться до діяльності 
Підприємства, розроБЛJllOТЬСЯ та приймаються Генеральним директором 
за участю трудового колективу або уповноваженого ним органу. 

4.8 Трудовий колектив Підприємства утворюють усі гром8ДJIНИ, які своєю 
працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 
(контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові 
відносини працівника з Підприємством. 

4.9 Трудовий колектив або уповноважений ним орган: 
4.9.1 розглядає та вирішує питання відносин у трудовому колективі; 
4.9.2 визначає та затверджує перелік, порядок надання робітникам 

Підприємства соціальних пільг; 
4.9.3 розглядає та затверджує колективний договір від імені адміністрації; 
4.9.4 бере участь у матеріальному та моральному стимулюванні праці, заохочує 

винахідницьку та раціоналізаторську діяльність; 
4.9.5 здійснює інші функції, відповідно до діючого законодавства. 
4.10 Право укладання колективного договору від імені Підприємства надається 

Генеральному директору. 

5.1 

5.2 

5. МАЙН0 ШДПРИЄМСТВА 
Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади 

міста Бровари і закріплюється за Підприємством на праві повного 
господарського відання. 
Підприємство володіє, користується та р?зпоряджається зазначеним 
майном у порядку та межах визначених Д1ЮЧИМ законодавством, а у 

випадках передбачених Статутом за згодою Власника. 
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5.3 Майво . Пі~иємс~а станОВЛJIТЬ основні фонди та оборотні кошти, а 
Т~ОЖ ЦІННОСТІ, варnсть яких відображається в самостійному бan . 
mдприємства. анСІ 

5.4 Джерелами формування майна Підприємства є: 
5.4.1 майно, передане йому Власником; 
5.4.2 майно, прийняте Шдприємством в результаті приєднання 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, пожертвування організацій, підприємств, установ і 

громадян; 

5.4.8 іиmi джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
5.5 Статутний фонд Підприємства становить 23 357 336,95 грн. (двадцять ТРИ 

МЇЛЬона триста п'ятдесят сім тисяч ТРИСта тридцJIТЬ шість гривень 95 
копійок). 

6. ПРАВА ТАОБОВ'ЯЗКИШДПРИЄМСТВА 
6.1 Права rnдприємства: 
6.1.1 самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективу розвитку, 

виходячи з укладених договорів на виконання робіт та послуг; 
6.1.2 самостійно здійСlПOвати матеріально-технічне забезпечення 

господарської ДЇJIЛЬності, власного виробництва та капітального 
будівництва; 

6.1.3 розробляти та затверджувати У встановленому порядку, в межах його 
повноважень, нормативно-правові акти щодо сфери житлово
комунального господарства; 

6.1.4 за згодою Власника об'єднуватися в асоціації, корпорації, концерни та 
інші об'єднaJШJI по галузевому, територіальному та іншим принципам, 
створювати спільні підприємства; 

6.1.5 Підприємство має право за згодою Власника відчужувати, надавати в 
оренду та безоплатне користування нanежні йому (захріШlені за 
ним на праві повного господарського відання) будинки, споруди, 
устаткування та іиmi матеріальні цi~OCT~; 

6.1.6 створювати за згодою Власника ВІДПОВlДНО до чинного законодавства 
відособлені підрозділи з правом відкриття поточного і розрахункового 
банківських рахунків і затверджувати Положення про відповідні 

підрозділи; . . 
6.1.7 надавати безвіДСОТКОВІ позики працІВНИКам ДJIJI навч8ШlJl з метою 

підвищеШIJI кваліфікації; 
6.1.8 визначати Д.JIJI своіх працівників додаткові відпустки та інші пільги, які 

визначені діючим законодавством та колективним договором; 

6.1.9 укладати прямі і багатосторонні ДOГOBOP~ та угоди з ~ер~авними, 
громадськими, коопера~ними та ІНШИМИ органІЗ8Ц1JIМи і 
підприємствами, а також з фІЗИЧНИМИ особами; 



.. 
6.1.10 одер~ати всіма законними засобами майно для Підприємства, а також 

матеРІали та ВИ~Оби через оптову, комерційну, роздрібну Topгiвmo у 
юридичних або фІЗИЧНИХ осіб; 

6.1.11 з~стосов~~ти договірні ціни і розцінки з суб'єктами підприємницької 

6.2 
6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 

6.2.6 
6.2.7 
6.2.8 

6.3 
6.3.1 

ДІЯЛЬносТІ І громадинами. 

Обов' язки Підприємства: 

надання ..... послу~ з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
тери:rОРІИ; теХНlч~е обслуговування внутрішніх мереж, які розташовані у 
закрІплених за Підприємством у будинках і спорудах; благоустрій міста 
Бровари; обслуговування автодоріг та тротуарів; забезпечеННJI належного 
санітарного стану міста; 

забезпеченНJI своєчасної сплати податків, зборів та інших відрахувань 
згідно з чинним законодавством; 

здійснеННJI розвитку основних фондів, забезпечеННJI своєчасного 
BBeдeННJI в дію придбаного обладнання, оперативного матеріально
технічного постачання засобів виробництва; 

cтвopeННJI нормальних умов праці ДЛJI своіх працівників, забезпечеННJI 

ДОТРИМ8ННJI вимог законодавства Украіни про працю, соціальне 
cтpaxyв8ННJI, правил і норм охорони праці і техніки безпеки; 

ЗДЇЙснеННJI заходів з вдосконалеННJI організації оплати праці працівників 
з метою посилення іх матеріальної зацікавленості в результатах особистої 
праці і підсумках роботи Підприємства; 
забезпечення своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства; 
дотрим8ННJI екологічного законодавства; 

проводити конкурси з метою підвищеННJI ефективності обслуговування 

житлового фонду. 
Підприємство несе відповідальність: 

за своїми зобов'язаннями у межах належного йому майна згідно з чинним 
законодавством; , . . . 

6.3.2 за ппсоду заподіяну здоров ю та працездатноСТІ працІВНИКІВ; 

6.3.3 за забруднення навКОЛИШНЬОГО середовища згідно чинного 
законодавства. 

7. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ШДПРИЄМСТВА 

7.1 Узагальнюючим показником фінансових результатів господарської 
діяльності Підприємства є доходи (прибуток). 

7.2 Чистий прибуток Підприємства, що визначаєrьСJI піCЛJI покритrя 
матеріальних та прир~вВJIНИX до них витрат, сплати податків, зборів та 
ішпих обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів, 
зарахув8НИJI частки прибутку до місцевого бюджету, - зaлиmаєrьСJI у 
розпорядженні Підприємства. 

7.3 Джерелом формувaннJI фін~СОВ~ pecypc~ Підприємства є прибуток, 
амортизаційні BiдpaxyвaннJI, 1НШ1 кошти І надходжеННJI, ВКJПOчаючи 

централізовані капітальні вклвдеННJI. 
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7.4 Вза~О~іднос.ини Підприємства з. іншими підприємствами, установами, 
О~ГВН1З:Щ~И ~ громадянами у ВСІХ сферах діяльності здійсюоЄ1'ЬСЯ на 
ПІДставІ ВІДпОВІДНИХ договорів. 

7.5 ~дприємство реалі~овує свої послуги (роботи) за цінами і тарифами, 
JIЮ встановлюються ВІдповідно до чинного законодавства. 

7.6 Підприємство самостійно реалізовує свою продукцію (товари, послуги) 
на території України та інших держав у порядку передбаченому діючим 
законодавством. 

7.7 Підприємство за згодою Власника створює цільові фонди призначені 
для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю. Порядок створення та 
розміри фондів визначаються Генеральним директором Підприємства у 
відповідності до чинного законодавства. 

7.8 Аудит фінансової діяльності Підприємства здійсюоється згідно з 
чинним законодавством. 

8. ОБJIIК ТА ЗВПНІСТЬ 
8.1 Підприємство здійсюоє оперативний та бухгалтерський облік 

результатів своєї діяльності, веде фінансову звітність згідно чинного 

законодавства. 

8.2 Генеральний директор Підприємства визначає склад та обсяг 

9.1 

відомостей, які складають комерційну таємницю Підприємства, за 
згодою Власника встанОВJПOє порядок ії захисту. 

9. при 11 И Н ЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ШДПРИЄМСТВА 
Припинення діяльності Підприємства може здійснюватися у формі 

ліквідації та реорганізації. 
9.2 Ліквідація Підприємства проводиться: 

9.2.1 за рішенням Власника; 
9.2.2 за рішенням господарського суду; 

9.2.3 на інших підставах, передбачених законодавством. 
9.3 Шквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється Власником. Порядок ліквідаціі здійснюється відповідно до 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

чинного законодавства. 

При реорганізації або ліквідаціі.. Підпри~ства . В~іль~ваним 
працівникам гарантуються додержання ІХ прав та пrreреСІВ В1ДПОВ1ДНО дО 

чинного законодавства Украіни про працю. 
У випадку визНання Підприємства банкрутом, його ліквідація 

проводиться у порядку, передбаченому Законом Украіни ,Дро 
відновлеВИJI платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом".. . 
Майво, що зaJIИIIIИЛОСЯ ПІСЛЯ задоволеИИJI ~t~~рш та 

членів ТP~ДOBOГO колективу, використовується~ р1Щ~RhJIМ~1іл, а . 
.І' • Ij: 10 Х-=-,",о-

Підприємство вважається реорганІЗОВаним S дq~f11!') ~~OMeвтy 
Д Р .... ,~ ~,,'O . . ВИКJПOчеВИJI ЙОГО з ержавного еєстру (. q~: а.. . 1ЗацlЙ 

Украіни. \\~. І L., і' ~:П 
,. ~. _ ,..Ь Ij 

Виконуючий обов'язки міського голови - секретар ради ~ ~ ~Сапожко 



ПОДАННЯ: 

- генеральний директор 
кп "Служба замовника" 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

~~+-.t'----+ П.l. Коврига 

_~..::;.;;.....--..,,..:-~г.п. Голубовський 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ПlДПРИ€МСТВО 
"СЛУЖБА ЗАМОВНИКА" 

07403 1\1. Броваро, вуn. Кутузова, 2 тм. 5-02-26, факс 5-02-26 

ний Ігоре ВаСИJlЬОВИЧУ! 

. 
Виконуючому обоввзки 

міського ГОJlОВИ 
LB. Сапожку . 

17 квіТИJI 2007 року Броварською міською радою було прийmrre рimеИВJI 
N!!287-19-0S ,,про припинення діяльності Броварського виробничого упрaвл.iннJI 
комунального господарства ~OM йОГО при~анви до комунального 
підприємства "Служба замОВlППСа" із змінами від 25.10.2007 року N!! 477-28-05, від 
24.04.2008 року N! 710-36-05 та 29.05.2008р. Н!!735-37-05. 

25 JIИПНJI 2008р. на черговій сесії Броварської міської ради прийmrre рimеИВJI 
N!797-40-0S ,,про затверджеИIIJI передавального акту матеріальних Цінностей 
Броварського виробничого управліиия комунального господарства комунальному 
підприємству "Служба замовНИІСа" та виділеИIIJI коштів". Пунктом 2 зазначеного 
рimеlПDl передбачено нашому підприємству здійснити виюпочеИВJI Броварського 
виробничого упрa:влiивJI комунального господарства з Єдиного Державного 
Реєстру lПдприємств та Організацій Украіни. 

ШCJDI процедУРИ ВИІОІІОчеlDlJl з ЄДРПОУ Броварського виробничого 
упрaвл.iннJI комунального господарства ВИlDlКИе потреба реєстрації нової редакції 
Статуту кп "Служба замовника", в вому будуть об'єднані види робіт, що 
виковуютьси обома підприємствами та змінений розмір статутного фонду. 

Враховуючи викладене, прошу ВІОПОЧИТИ в порадок деииий чергової сесії 
Броварської міської ради ПИТ8ВIIJI, щодо прИЙИAТrи нової редакції Статуту 
комунального підприємства "Служба замовника" 

3 повагою, 
Генерanьний директор 
I(JI"Сnyжба замовника 

'
Бр 

Вхl;' .. ~ 

п.LКоврига 
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