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БРО~АРСЬІ<А МІСЬКА РАДА КИ·І·ВСЬК .. 
01 ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННя 

Про перейменування 
кп кор «Бровариводоканал)) 
та затвердження статуту 

підприємства в новій редакції 

о· . 

в зв'язку з передачею КП кор « Бровариводоканал)) до комунальної 
власності територіальної громади м.Бровари на підставі рішення Київської 
обласної ради п'ятого скликання від 20.04.2010 р. Н!! 688-28-V «Про передачу 
Комунального підприємства Київської обласної ради «Бровариводоканал)))) із 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області 
та на підставі рішення Броварської міської ради Київської області Н!! 1·~49-82-
05 від 22.04.201 Ор. Про прийняття у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари кп кор «Бровариводоканал)) та керуючись, ст.57 
Господарського кодексу України, п.зо, ст.26 Закону Украіни «Про місцеве 

самоврядування в У країні» та враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Перейменувати Комунальне підприємство Київсь~ої обласної 
ради «Бровариводоканал» на Комунальне ПІДПРИС~ІСТВО 

Броварської міської ради «Бровариво~оканал). .. 
2. Затвердити статут Комунального Пlдприєм~:ва БРОВ~?СЬКОІ 

міської ради «Бровариводоканал» в НОВІИ редаККll, що 

додається. . . 
з. Доручити керівництву підприємства провести реєстраЦІЮ ЗМІН 

дО статуту. 

4. Контроль за виконання рішення покласти на заступника 
міського голови Голубовськоro г.п. 

ВИКОНУJOчий обов»язкИ міського голови 

секретар ради 

fJ. -18, О§: .J..o(() 

"Г~з- /З~()~ .... 

о· . 
І.В.Сапожко 

•• о 
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І. Загальні ПОложення. 

1.1. Комунмьне підприємство Броварської місько" ТІ'.... оо • 

"(' • 1 ради АИІВСЬКОl облаСТІ 
,,БроваривоДоканвл ДВЛІ - ПІДПРИЄМСТВО) є унітарним підприємством що 
Hane~TЬ д.о ко~вльної власності м. Бровари, підпорядковується Бровар~ькій 
.lіС:ЮЙ p.~l (ДМІ : Власни~) або уповноваженому нею органу на підставі рішення 
К1І1ВСЬКОІ облаСНОI ради п ятого . скликання від 20.04.20 І О р. Н!! 688-28-V «Про 
передачу Комунanь.ного . ~~дприємства Київської обласної ради 
сфровариводоканвл»» ІЗ СП1ЛЬНОІ власності територіальних rpOMaд . • Т1".... оо б' . . СІЛ, селищ, 
МІСТ ~IB~ьKOI о лаСТІ ~a на ПІдстаВІ рішення Броварської міської ради Київської 
обпаСТІ .H!.144.~-82-05 ВІД 22.04.201 Ор. Про прийняття У комунальну власність 
теРИТОРlалЬНОI rpомади м. Бровари КП КОР «Бровариводоканал» 

1.3. Повне найменування Підприємства: 
-Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області 
"Бровариводоканал" 

1.4. Скорочене найменування підприємства: 
- кп "Бровариводоканал" 

1.5. Юридична адреса Підприємства: 
УкраінІ, 07400 м. Бровари, Київської області, вул. Карбишева,8 

п. Юридичний статус Підприємства. 

2.1. Підприємство є юридичною особою за законодавством Украіни, має 
самостійний баланс, печатку, штамп із своїм найменуванням, фірменні бланки, 
розрахунковий та інші рахунки, в Т.ч. і валютні рахунки в установах банків. 
2.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією Украіни, законами 
Украіни, актами Верховної Ради України, указами Президента Украіни, 
постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів Украіни, нормативними 
axraми міністерств, відомств, рішеннями Броварської міської ради, ії виконавчого 
КОмітету, розпорядженнями міського голови та уповноваженого Власником 

органу, а також цим Статутом. 
2.3. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та 
~амОСТійності, і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним 
ному майном. 
2.4. Підприємство має право від свого імені укладати будь-JIКЇ УГОДИ, не 
заборонені чинним законодавством Украіни, набувати майнові та особисті 
немайнові права, нести зобов'язання, б~и позивачем та відповідачем у суді, 
ГОсподарському суді та третейському СУДІ. 
2.5. Шдприємство має право за згодою Власника входити в об'єднання 
підприємств незалежно від форм власності, здійснювати спільну господарську 
діипьність ~ підприємствами й організаціями всіх форм власності IПJIJIXом 
об'єднВНIDI на пайових засадах грошових коштів і матеріальних ресурсів. Порядок 
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8HecellНJI ГРОШОВИХ K~~тiB та матеріальних ресурсів визначаЄТЬСJl 
ЧltНlllf~1 законодавством YкpalH~ та актами Броварської міської ради. 
2.6. ПІДПРИЄМСТВО може за. РlшенНJlМ Власника залучати кредити банків та 
фіНансовиХ установ, позики фІЗИЧНИХ та ЮРИДИЧНИХ осіб 
2.7. Підприємство може придбавати цінні папери 10РИДИЧНИХ осіб Украіни та 
іНШIfХ держав. 

2.8 •• Підприємство не He~e відповідальності за зоБОВ'Jlзаннами держави, Власника 
ЧІІ IH~ 10Р~ИЧНИХ О.Сlб, а так?ж держава, Власник чи інші юридичні особи не 
несуть ВІДПОВІдалЬНОСТІ ПО зобов JlзаННJlМ підприємства. 

ш. Мета та предмет діяльності Підприємства. 

3.1. MeтOIO створеНllЯ ПідПРlІємства є: 
- забезпеченНJI водою та прийом каналізаційних стоків від житлового фонду, 
81Jробничих, кооперативних, громадських організацій, комунально-побутових, 
комунально-освітніх та інших об'єктів, що знахОДJIТЬСJl в зоні діиnьності 
Підприємства, забезпечеННJI своєчасного збору плати за надані послуги по 
водопостачанню та водовідведенню; 
- облік подачі води та прийому стоків; 
-експлуатація і розвиток центрального водопостачанни та BOдoBiДBeдeHНJI; 
- забезпечення надійності та економічної роботи артезіанських свердловин, 
водопровідних та каналізаційних насосних станцій, водопровідно-каналізаційних 
мереж та каналізаційних очисних споруд, що знахОДJIТЬСJl на балансі 
Підприємства; 
- розвиток Підприємства на підставі принципу ВЇЛьного вибору предметів 
діяльності, не забороненої законодавством; виконанни робіт, надании поспуг та 
реалізації продукції, здійсненНJI різних видів виробничої та комерційної 

діяльності з метою отриманНJI доходу. 

3.2. Предметом діяльності Підприємства є: 
підвищення технічного рівни водопровідно-каналізаційних споруд, 

впровадження передових методів організації праці, ДОСJlmень науки і техніки в 
області забезпечення водопостаЧaRНИ та очистки стоків; 

зниження експлуатаційних витрат на очистку води та її ДOBeдeННJI ДО 

сПоживачів і на прийом і очистку стоків; . 
- розробка і втїленНJI заходів ЩОДО ПОЛ1ПшенНJI викорисТIННJI виробничих 
Потужностей водопровОДУ й каналізації та p~Moнтнoi бази; • . • 
- ДOBeдeННJI споживачам затверджених МІсцевими органами впади ЛІМІТІВ на 

ВодопостачанНJI та BOдoBiДBeдeHНJI.; , . . 
- організація і проведеННJI БУДІвн~цтва та ремонту ~б ЄКТІВ Шдnp~єм~ва -
СИПами власних ремонтних підроздіЛІВ та за допомогою ПIДР~ИХ .0рган13ац1И; 
- П1ДГОО Т видаqа технічних умов на проектувании об ЄКТІВ промислових 

овка та б . . 
ПІДП' рп ганІЗО ацій багатоповерхових УДИНК1В та приватного сектору, JПQ 

пЄМСТВ, ор, о 

підКЛЮчаються до мереж водопостачанНJI та BoдoB1ДBe~eHНJI; .. 
_ уч .. . б'єктів водопостачанНJI та BoдoB1ДBeдeHНJI та ПРИИНJIТТя на 

асть у ПРИИОМІ о ... . . о о .. 

бал б,' nna подальшої експnyатаЦll ВІД стороННІХ ОРГaRlзацlИ; 
авс цих о ЄКТІВ f-V_. 
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• уКЛРдання УГОД з абонентами на водопостачанНJI та прийом стоків інших 
уroд пов'язаних з господаРСЬКОІО діяnьніСТІО підприємства; , 

• Вlіконання хіміЧ!lИХ та .бактеріологічних аналізів питної та стічної води ДJJJI 
власних потреб та ІНШИХ шдприємств та організацій; 
• розроБJUIТИ проектну документаціІО на ремонт і реконструкцію діючих та на 
будівництвО нових об'єктів та споруд комунального підприємства; 
• підприєм~тво може придбати та реалізувати цінні папери юридичних осіб 
україни та ІНШИХ держав; 

- виконувати ремонт обладнання й YCTaTКYBaHНJI згідно замовлень власних 
структурних підрозділів й сторонніх організацій; 
- реВJIізовувати надлИШКИ матеріальних цінностей та неліквіди фізичним та 
юридичНИМ особам, за Винятком основних засобів виробництва; 
- придб8НRJI цінних паперів інших підприємств і організацій з метОІО отримання 
доходів; 
- використовувати радіочастоти за погодженНJlМ з відповідальними державними 
орraнвми для забезпеченНJI радіозв'язку; 
- звернеННJI до виконавчої влади при порушенні умов угоди на водопостачанНJI та 
водовідведення при нанесенні матеріальних збитків підприємству; 
- проводити розробку родовищ підземних вод, видобувати воду з підземних 
джерел та проводити експлуатацію та ремонт водопідйомного обладнанНJI; 

- будівництво трубопроводів, прокладка ліній енергозабезпеченНJI та зв'язку 
місцевого призначенНJI; 
- метрологічне забезпечення, ремонт і наладка контрольно-вимірювальних 

прШІВДЇВ і автоматики; 
- обмежеННJI надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення 
споживачів при наявності заборгованості за отримані поcnyrи; 
- монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірюв8ННJI; 
- ремонт, капітальний ремонт і реставрація будівель і споруд виробничого та 
невиробничого призначення; 
- виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, 
ремонтно-будівельній діяльності; 
- штукатурні роботи; 

- M8JUIPHi роботи; 
- шпалерні роботи; . . . . 
- Виготовлення виробів ів деревини, M~I.B, IH~ матеРlалl~; . 
-надання послуг із перевезення пасажиРІВ І ван~8Ж1В авто~обшьним транспо~ом, 
- внутрішні та міжнародні перевезення. вантв:жIВ авТОМОб~НИМ транспортом, 
- ремонт та сервісне обcnyrовув~ .. вс1Х ВИДІВ транспор~,. 
- експлуатація автозаправних станЦlи, ~тостоянок, гаражІВ, . 
- запр о-мастильниМИ матеРІалами автотранспортних засоБІВ; 

авка паливн .. . 
Н их послуг маркетингова Д1JlЛЬНІСТЬ, коп1ЮВВJIЬНО-
адання рекламн , 

Розмножувальні роботи; .. 
• здавання в оренду нерухоМОГО манна за згодою Власник&, у випадках 
передбачених чинним законодавствОМ; 
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.. здавання в оренду машин та устаткування 
, •• падках передбачених чинним законодавством. за згодою Власник&, у 
.. орТОва та роздрібна TopгiВJUl; , 
.. оптова тop~ВJIJI с~ьсько~осподарськими прОдуктами; 
.. оптова торпвnя Р~~НОМ~НІ'?ІИМИ непродовольчими споживчими то . 
.. іНUlі ВlfДИ ОПТОВОІ ТОРПВЛl; варами, 
.. роздрібна торгіВJIJI в неспеціалізованих магазинах . 
.. роздр!ббна тopГ!ВJUI продовольчими товарами в сп~ціanізованих магазинах . 
.. рОЗДрІ на ТОРГІВJIJI не в магазинах; , 
.. проведення операцій по імпорту та експорту товарів робіт послуг зд·" . •.... '" ІиснеННJI 
ЗОВНІшньоеКОНОМIЧН~~ Д1JlЛЬНОСТІ, товарообмінних операцій згідно 
законодавством УкраІНИ; з 
- дUшьність, пов' язана з придбанним, перевезенНJlМ, зберіганним, відпуск, 
ВlIКОРИСТанням, знищенням прекурсорів; 

- проведення тендерних закупівель; 

- інші види діяльності, не заборонені законом. 

! ~иnадках, .передбачен~ чи.~ним закон~давством Підприємство одержує 
неоБХІДНІ державНІ дозволи (шцеНЗll, акредитаЦІЇ, сертифікати та т.і. документи) 
на ЗВНJlтrя окремими видами діяльності, та починає здійснення відповідного виду 
діяльності тільки niCJIJI отриманНJl необхідного дозволу. 

IV. Управління підприємством і самоврядування 
трудового колективу. 

4.1. УпрaвniННJI Підприємством здійснюється відповідно до даного Статуту на 
основі ПОЄДНВННJI прав Власника щодо господарського викорисТВННJI 
Комунального майна і принципів самоврядування трудового колективу. 
4.2. Власник ЗДШСlПOє СВОЇ права по ynрaвnішno Підприємством безпосередньо 
або через уповноважений ним орган. 
4.2.1. До ВИКJПOчної компетенції власника відноситься: 
-затвердження Cтa1Yl'Y Підприємства. BHeCeННJl до нього змін та доповнень; 
-Визначення основних напрямків діяльності Підприємства; 
.. npИЙНJrrrя рішень про припинення діяльтності Підприємствата використання 
майнІ, що залишилося піСJIJI задоволення претензій кредиторів та членів 
ТРУДового колективу Підприємства під час ліквідації; 
оо створення відокремлених підрозділів. Дочірних підприємств, філій 
IIiдnpиємства, наділення їх статутними капіталами та затвердження їх положень, 
статутів; 

оо Визначення внутрішньої організаційної стру~и підприємства; 
.. ПОГОдженя призначення на посаду та звшьнеННJl з посади Директора 
ІІідnpиємства· 
оо ПРИЙЮ1тrя' рішеННJI щодо відчуження основних фондів, що належать 
rnдnpиємству на праві ~сподарськ~го від~ня, здачі в оренду цілісних майнових 
I(OМnneKciB стуктурних одиниць та ПІДРОЗДІЛІВ; 
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.. ПРllЙНJIтrя рішення щодо списання з балансу основних фонд' ІВ .. ...• , застосуванНJI 
nРllскореНОI вм.ортизаЦll основних фОНДІВ; 

.. ПРllЙНJIтrя РІшень, щодо. о~имании Підприємством кредитів від банків та 

ФінансОВИХ установ, позик ВІД фІЗИЧНИХ та ЮРИДИЧНИХ осіб укладжении . 
• й . ' ДОГОВОРІВ 

застави, lПотеки ма на, що належать ПІДПРИЄМСТВУ на праві господарського 
відання; 

.. npийнятrя рішення щодо участі Підприємства в якості засновника\учасника 
господарських товариств; 

4.3. Оперативне ~раВЛіння Підприємством здійснює Директор. 
4.4. Директор ПІдприємства прризначається на посаду та звільииється з посади 
міським головою за поданням УЖКГ та за погодженням власника. З Директором 
Підприємства укладається строковий письмовий трудовий договір. 
4.5. Директор Підприємства: 
4.5.1. самостійно визначає структуру Підприємства та затверджує штатний розпис 
Підприємства; 

4.5.2. самостійно вирішує питання діяльності Підприємства в межах своєї 
компетенції; 

4.5.3. несе персональну відповідальність за виконання покладених на 
Підприємство завдань, його фінансовий стан і виробничу діяльність 
Підприємства, ефективне використання та охорону майна, за додержання ПОРJlдку 
ведении і 'Достовірності обліку та статистичної звітності; 
4.5.4. діє без доручення від імені Підприємства, представлиє його в усіх 
підприємствах, установах і організаціях, суді, господарському суді, третейському 
суді; 
4.5.5. видає у межах своєї компетенції накази, розпорядженни, що є 
обов'язковими для виконання працівниками Підприємства, організовує контроль 
за іх виконанням, укладає договори та угоди, в тому числі трудові; 
4.5.6. розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до чинного 
законодавства та цього Статуту; 

4.5.7. видає довіреності від імені Підприємства; 
4.5.8. відкриває в установах банку розрахункові та інші рахунки; 
4.5.9. разом з трудовим колективом або уповноваженим ним органом визначає ДJIJI 
ПРацівників Підприємства додаткові відпустки та інші пільги, а також заохочує 

працівників та застосовує стягнення; 
4.5.10. приймає на роботу і звільняє працівників Підприємства, згідно з чинним 
законодавством України; 
4.5.11. забезпечує своєчасну виплату заробітної плати працівникам Підnpиємства, 
згідно із законодавством України; 
4.5.12. створює на Підприємстві умови праці відповідно до вимо~ нормативних 
armB, передбачених законодавств~м ~po охор?ну ~paцl, забезпечує 
ФYmщіонування системи охорони праЦІ на ПідПРИЄМС~I, органІЗовує розробле~ 
КОМПЛексних заходів щодо забезпечення пожеЖНОI безпеки та вироБНИЧОI 
сані ... 

тapll. . . 
4.5.13. здїЙСlПOє інші функції і повноваження, які надані директору ВІДПОВІДНО до 
ЧИННого законодавства України та цього Статуту. 
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4.6. У разі зміни керівника піДПриємства обов'JlЗКОВИМ є .. . проведенНJI ревізіі 
фінансово-roсподаРСЬКОI ДІМЬНОсті підприємства в порядку, передбаченому 
закоНОМ. 

4.6.1. Гоnов~ий інженер та .!оnовний бухгалтер Підприємства признаЧВlОТЬСJl на 
посадУ та ЗВlnЬНЯJОТЬСЯ з неІ Директором Підприємства за погодженНJIМ міського 
ronОВI!. 

4.7. Директор Підприємства підзвітний Власнику або уповноваженому ним 
opraнy· 

4.8. Право укладення к~nективного договору від імені адміністрації Підприємства 
нвдаЄТЬСJl Директору ПІДприємства; 

4.9. Рішення з соціально-економічних питань, Jlкі віДНОСJlТЬСЯ до дiJШьності 
Підприємства, розробляються та ПРИЙМВlоться директором за участю трудового 
колективу або уповноваженого ним органу. 
4.1 о. Трудовий колектив Підприємства становлять усі особи, які своєю працею 
берyrь участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту, 
трудової угоди, цивільно-правової угоди), а також інших форм, що регулюють 
трудові відносини працівника з Підприємством; 
4.11. Повноваження трудового колективу Підприємства здійснюються JlК 
безпосередньо, так і через уповноважений ним орган. 

4.12. Трудовий колектив Підприємства або уповноважений ним орган: 
4.12.1. РОЗГJUlДає та вирішує питання відносин у трудовому колективі; 
4.12.2. визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам 
Підприємства соціальних пільг; 
4.12.3. РОЗГJUlДає і затверджує проект колективного договору; 
4.12.4. бере участь у матеріальному та моральному стимулюванні праці, заохочує 
винахідницьку та раціоналізаторську дімьність; 
4.12.5. надає пропозиції, щодо прийняття рішень із соціально-економічних 
питань, що стосуються дїJШьності підприємства. 
4.12.6. здійсlПOЄ інші функції, відповідно до діючого законодавства. 

4.13. ІІИТаНВа соціального розвитку, включаючи поnіпшення умов праці, життя і 
здоров'я, вирішуються директором Підприємства за участю трудового коnективу. 
4.14. Підприємство зоБОВ'JlЗане забезпечити Д1IJI всіх працюючих на підприємстві 
безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому ..., . 
зlICОНОДавством порядку за шкоду, запод1ЯНУ ІХ здор~в ~ та працезда~оСТ1 .. 
4.15. Підприємство здійснює підготовку квалІфІКОВаних роБІТНИКІВ та 
спеціалістів, їх економічне і професійне навчання за угодами в навчальних 

3щадах. . . 
4.16. Підприємство має право самостій~о встан?~в~ти Д1IJI своіх працІВНИКІВ 
додаткові відпустки, скорочений робочии день та ІНШІ пшьги. 

v. Майно та фонди підприємства •. 
5.1. Майно Підприємства станоВЛJIТЬ основні ,~нди та ОБОР?~1 КОШТИ, а також 
цінНОсті, вартість JIКИX відображається в самОСТІИНОМУ баланСІ Підприємства. 
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5.2. Статrrнии . o~д ПіДПриємства становить 170 млн. грн. та формуєrься 
протяГОМ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМства 

5.3. Maii~o П~дприємства Є КОмунanЬНОIО власніСТІО територіальної ом и 
БроваРІ! І закрlПnIОЄТЬСЯ .за НИМ на праві господарського відання гр ад м. 
5 4 Підприємство ВОЛОДІЄ КОРистуєтьс . . · 'я та розпоряджається зазначеним майном у 
порядКУ та межах, визначених діІОЧИМ законодавством, а у випадках 
передбачених чинним законодавством та Статутом - за ЗГОДОІО Власника. 

5.5. ДжерелаМІ. формуваllllD Maiilla ПіДПРllємства є: 
• мвАно, передане йому Власником; 
- дохоДИ, o~~aнi від. наданих послуг, а також від інших видів фінансово _ 
господаРСЬКОІ дuшьносn; 

-кредити банків та інших кредиторів, у тому числі іноземних. . .. , 
_ доходи ВІД ЦІННИХ папеРІВ; 
_ коШТИ з бюджетів усіх рівнів; 
-капітальні вкладення, дотації, фінансова підтримка з бюджетів· 
-придбання майна інших підприємств, організацій; , 
-блвroдійні внески, пожертвування організацій, підприємств і ГPOMВДJIH; 
-інші джерела, не заборонені чинним законодавством; 
5.б. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно 
іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. 
5.7. Відчужувати, віддавати в заставу майнові об'єкти, що належать до основних 
фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та 
підрозділів підприємство має право лише за рішенням Власника 
5.8. Кошти, одержані від продажу майнових об' єктів, що належать до основних 
фондів підприємства, спрямовуються на iHBecТYBaнНJI виробничої діяльності 

Підприємства. 
5.9. Списання з балансу основних фондів, а також прискорена амортизація 
основних фондів підприємства можуть проводитися лише за рішеННJIМ Власника. 

VI. Права та обов'язки Підприємства. 

б.l. Права Підприємства: . . -. 
в межах своєї компетенції здійснювати всі необюдш заходи, спрямованІ на 

реалізацію мети і предмета діяльності, що передбачені Статутом. 
- Відповідно до чинного законодавства та в межах повноважень, визначених 
Cтa'lY1'OM: укладати договори та УГОДИ, щО не супереч~ть чинно~ законодавств~ 
УКРаіни, з державними установами, громадськими та JНIПИМИ ПJДIIpиємствами 
ОР~ізаціями, окремими громадянами та ~BOP~ ~олективами; 
-ЗДlilснювати захист своіх прав та інтереСІВ у ВІДПОВІДНИХ державних установах та 
-адах у міжнародних організаціях, а також в судах; 
.. ВОлодіти користуватися і розпоряджатися закріпленим за ним рухоМИМ та H~ 
РуХомим ~айном фінансовими ресурсами та іншими цінностями, в тому ЧИСЛІ 
illТeneктyanь~, в межах визначеним чинним законодавством; 

" 
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ПРJfдбавати, утримувати або орендуВат 

~еоб"ідне ДJIJI здіАсн~~ня ~ироБНИчоj діялЬНОСТі; и рухоме та не РУХОМе маЯно, 
.. здійснювати операцll з ЦІННИМИ паперами; 
.. самостійно планувати СВОІО діяльність і осн . • • ОВНІ напрямки свого 
BЇДJI081ДHO дО науково-теХНІЧНИХ ПРогнозів та п .. розвитку 

... . б' РІоритеТІВ. кон'юнктури 
продУКЦІІ, товарІВ, ро ІТ, послуг та економічної ситу .... ринку ... ... аЦII, 
.. сВМОСТ1ино ЗДІИСНlовати матеріально-теХНI·чне б '. за езпечення ала 81lробництва та капІТального БУДІвництва; сного 
.. об'єднуватися за ЗГОДОІО Власника в асоціації корпо ·оо . • раЦІІ, концерни та інш· 
об'єднання по галузевому, теРИТОРІальному та іншим принципам 1 
спільні підприємства; • СТВОРІовати 
• СТ80рюваТJі відособлені підрозділи без права юридичн·· б 

• 01 осо И З правом 
відКРИ'1Тя поточного І розрахУНКОВИХ рахунків і затверджувати ПоложенНJI про 
НІІХ; 

• дuати позики та безвідсоткові позики працівникам Підприємства . ф. , надавати 
матеРІальну допомогу, lнансувати навчання працівників· 

• • • • давати позики ІНШИМ ПІдприємствам; 
• оде~ати всіма законними засобами маііно ДJIJI підприємств&, а також 
~а~Рlanи та ~ироби через ОПТОВУ. комерціЯну та роздрібну торгівлю у юридичних 
І фІЗИЧНИХ ОСІб; 

• вносити пропозиції Власнику щодо внесення змін і доповнень до Статуту 
ІПдприємства; 

• ІПдприємство має інші права передбачені чинним законодавством Украіни; 

6.2. Обов'язки ПідПРllємства: 
• забезпечення здійснення робіт, виконання доручень Власника в межах Яого 
повноважень, надавати послуги згідно мети та предмету діяльності mдприємства; 

• забезпечення своєчасної сплати податків. зборів та інших відрахувань, згідно 
ЧlПШоro законодавства; 

• забезпечувати цілісне використання комунального маііна та коппів; 
• здійснещ розвитку основних фондів, забезпечення своєчасного введення в дію 
придбаного обладнання, оперативного матеріально-технічного постачання засобів 
виробництва; 
- СТворення належних умов ДJIJI ~исокоnpодуктивноі праці своїх працівників, 
забезпечення дотримання вимог законодавства Украіни про працю та COЦЇaJIЬHe 
C'lpахувавня; 
• ДОТРимання вимог по охороні праці, згідно з Законом України ,.про ОХОРОНУ 
праці" та інших нормативних документів з охорони праці; . . 
• здійснення заходів з метою підвищення матеріальної зацікавленості прВЦ1ВНИК1В .1 

Підприємств&, забезпечення економноГО і раціонального використання фонду 
СПОЖИвання, своєчасних розрахунків з працівниками підприємства; 
• дотримання екологічного законодавства; 
• здійснювати бухгалтерський обпік і ведення статистичної звітності; 
6J. Підприємство несе відповідальність: 
• за СВОЇМИ зобов'язаннями у межах належного йому майна згідно з чинним 
3l1!(ОНОДавством; . . . . 
• 3а lІІІсоду, заподіяну, житrю, здоров'Ю та працездатносТІ працlВНИК1В, 
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• інша відповідальність передбачена Чинним законодавством Украіни; 

vп. Господарська, економічна та соціальна 
діяльність Підприємства. 

1.1. Узar&JJЬИЮЮЧИМ показником фінансових результатів господарськоі ДЇJIJIЬHocтi 
підприємства є доходи (прибуток). 

1.2. Ч1і~ прибуток Підприємства, що залишаєт~ся після покритrя матеріальних 
та ПРИРІВНЯНИХ дО них ВИТJ?ат, сплати подаТКІВ, зборів, інших обов'язкових 
nnатеж1В ДО державного та МІсцевих бюджетів, зарахуванНJI частки прибутку до 
місцевого бюджету, залишається у розпорядженні Підприємства. 
7.3. дже~~~м ~oPМYBaнНJI фі~ан~ових ресурсів підприємства є прибyrок, 
аморТИЗВЦ1ИНІ ВІдрахування, ІНШІ кошти надходженНJI, ВКJJJOчаючи 
централізовані капітальні вкладення. 
1.4. Взаємовідносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, 
орraнiзаціями і громадянами у всіх сферах діяльності здійснюється на підставі 
договорів. 
1.5. Підприємство реалізовує свої послуги (роботи) за цінами і тарифами, які 
встановmoються на договірних підставах, а у випадках передбачених чинним 
законодавством по фіксованих та регульованих цінах і тарифах. 
7.6. Шдприємство самостійно реалізовує свою продукцію (товари, послуги) на 
територіі України та інших держав у порядку передбаченому діючим 

законодавством. 

7.7. Прибуток, отриманий Підприємством за результатами своєї діяльності, 
використовується mдnриємством самостійно відповідно до вимог чинного 
законодавства та цього Статуту; . 
7.8. Підприємство створює цільові фоНдИ, призначені ~ покри;rя витрат, ЯКІ 
ПОВ'JI3ані з його діяльністю. Порядок створення та РОЗМІри фОНДІв визначаються 
ДllpeкropOM Підприємства у відповідності до чинного ~aкOHoдaвcтвa: 
7.9. Аудит фінансової дUшьності підприємства ЗД1йсJПOЄТЬCJI змдио чинного 
закОНодавства. 

• • • 
VIП. ЗовнішньоеКОНОМІчна ДlВЛЬНІСТЬ. 

81 m . ' 01l.61·ЧИУ діяльність дmt чого '. дnpиємство самостійно ЗДІЙСЮОЄ зовшшньоекон П: . ' а 
ВCтynae у відносини з іншими підприємствами, орган1З~1JIМИ, юрИДИ;ВИМИ, . 
'І'!Іь •• • З 1І.6етою І предметом Д1JUIЬHOCТ1 
011І\0)1( фізичними особами іноземних краіН, згІДНО &У& "ни 
Щцприємства у межах що встановлені законодавств~м ~КP81 . "., 
82 n ' . ..' ОСТІ Підприємство користуєть-'. ри здійсненні зовнішньоеКОНОМIЧНОI ДJJlJJЬН. ..' • несе всі 
повним обсягом прав суб'ЄКТУ зовнішньоеКОНОМІЧНО1 ДUlЛЬНОСТI та 
обоВ'SlЗQ відповідно до цього правового положеННJI. 
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8.3. BВnIOTHa • ви~уч~, оде~жана Підприємством в . 
зовкіUJllьоеКОИО!-'IЧНОI ДІЯЛЬНОСТІ, зараховується на результатІ 
Підприємства І використовується самостійно від . валЮТний рахунок 
україии. ПОВІДНО до законодавства 

8.4. Лідприєм~? самостійно В.еде експортно-імпортні опе іі .. 
ведеиlUl спеЦI8JIІзованим ЗОВНІшньоекономічним . p~ , або Доручає ІХ 

. оргаН1З8Цmм на договірній 
осноВІ. 

8.S. Підприємство здійснює товарообмінні операції та· .• 
б ану на формах зу . .. ... ІНШУ Д1JlnЬНІСТЬ 

ПО УДОВ СТРІЧНОІ ТОрГІВЛІ З Іноземними суб'єlСТ8М ~ 
iвnЬHOCTi. и господаРСЬКОІ 
Д ·u 

8.б. Підприємство, ЗДІИСНЮЮЧИ зовнішньоекономічну діяльність м . 
У .. .. , оже ВІдкривати 

З8 ,.ІежВМИ крВ1ни СВОпl .представництва і виробничі підрозділи, утриманНJI яких 
3ДійсНlОЄТЬСИ за кошти Ідприємства. 

ІХ. Звітність та оБJIік 

9.1. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде 
статистичну звітність. 

9.2. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності 
внзвачаєтьCJl чинним законодавством України. 

9.3. Директор підприємства визначає склад та обсяг відомостей, які складають 
комерційну таємницю підприємства, встанОВЛЮЄ порядок їі захисту. 
9.4. Контроль за окремими сторонами діяльності підприємства здійснюють -
Власник, державні органи, на які покладені нагляд за безпекою виробництва та 
праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до 
законодавства України. 

х. Припинення діяльності Підприємства 

10.1. Припинення діяльності підприємства може здійснюватися у формі ліквідації 
та реорганізації; 

10.2. mк.вїдація mдприємства проводиться: 
10.2.1. за рішенням Власника; 
10.2.2. за рішенням суду. .... . 
10.3. Ліквідація Підприємства здійсиюєrься ЛІКВІДаційною. КОМІСІЄЮ, яка 
rrворюється Власником. Порядок ліквідації здійснюється відповІДНО до чинного 
законодавства. 
10.4. При реорганізації чи ліквідації Шдприємства, вивільнюваним працівникам 

. . . . о ТP~ДOBOГO 
raр8НТуєrься додержання іх прав та ІнтересІВ, В1ДПОВ1ДНО Д ./' 
закоаодавства Україии. . . . 
10.5. У випадку визнання Підприємства банкрутом, його ЛІКВІДацІЯ проводиться ~ 
По У .. д . новлення платоспроможноСТІ PJIДIcy, передбаченому Законом краши, ро вІД 
БОРЖНИка або визнання його банкрутом". 
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МаііНО, що залишилось після задоволення претензій кредиторів та 
10.6.. ....,vAOBoro колективу ВИКОРИСТОВУЄТЬСJl за рішенНJlМ Власника. 
чnеИ1В ·rJ' ажаєтьс . . . . 7 rIiдпРИЄМСТВО вв я реоргаНІзованим чи ЛІКВІдованим ІЗ моменту 
10. • ченНЯ ііоГО з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
8111CJ11O • 
осіб .. підnрИЄМЦіВ. 

ХІ. Зміни і доповнення до Статуту. 

1 Зміни та доповнення до Статуту є його невід' ємною частиною. 
11'2' Зміни і доповненНJI затверджуються Власником, а реєстрація іх проводиться 11. . у .. 

. anV'V встановленому чинним законодавством краІНИ. 
ynop~"'J' 

виконуючий обов'язки 
міського roлови -
секретар ради 

І.В. Сапожко 
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