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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

<fIPo затвердженНJI Статуту комунального підприємства --. 
Броварської міської ради Київської області І 

«Броваритеплоенергомережа» в новій редакції» 

РОЗГJIJlНYВШИ подання кп «БроваритеплоенергомереЖІ!» від 26.04.201 Ор. 
Н!!01-511 щодо необхідності затвердженНJI Статуту 
КІІ<<БроваритеплоенергомереЖI!» в новій редакції відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 
8 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб
підприємців" від 15.05.2003р. Н!! 755-IV, керуючись п.30 ст.26, ст. 60 
Закону Украіни ,,про місцеве самоврядувaнНJI в Україні", ст. 29 Закону 
Украіни "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців", враховуючи висновки та рекомендації постійної 
депyrатської комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська 

рада, 

вир і ш и л а: 

1. Затвердити Статут Комунального підприємства Броварської міської 
ради Київської області <<Броваритеплоенергомережа» в новій редакції, що 

додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 
. - п. 1, п. 2 та п. 4 рimеИНJI Броварської міської ради Київської області від 
11.05.2006р. Ни 14-03-05; 

- п. 1, п. 2 та п. 3 рішеИНJI Броварської міської ради Київської області від 
23.11.2006р. Ни 167-11-05; 

- рішеИИJI Броварської міської ради Київської області від 29.11.2007р. 
Н!!522-29-05; 

- рішеИНJI Броварської міської ради Київської області від 27.03.2008р. 

N!!б99-35-05; 
- рimеИНJI Броварської міської ради Київської області від 29.05.2008р. 

Н!!737-37-05; 
- рimеИНJI Броварської міської ради Київської області від 20.11.2008р. 

Н!!919-49-05; 
- рimеИИJI Броварської міської ради Київської області від 05.12.2008р. 

Н!!941-50-05; 
- рішенИJI Броварської міської ради Київської області від 26.02.2009р. 

Nи 1 060-56-05; 
- рішеИНJI Броварської міської ради Київської області від 26.03.2009р. 

Н!! 1 070-59-05; оО оо , .. 
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- рішення Броварської міської ради Київської області від 25.06.2009p. 
N!1152-64-05; 

- рішення Броварської міської ради Київської області від 15. 1 0.2009р. 
N!!1277-71-05; 

- рішеИИJI Броварської міської ради Київської області від 15.04.201 Ор. 
N!!1468-81-05. 

з. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Голубовського г.п. 

Виконуючий обов' язки міського 
секретар ради 

М. БРО!lI!РИ 
від 'Ь/Р" ~~~ 201Ор. 
N!! l§а! f- -tб 

І.В.Сапожко 
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І. Загальні положення. 

1.1. Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області 
"Броваритеплоенергомережа" (далі - Підприємство) є правонаступником всіх 
прав та обов'JDків Підприємства теплових мереж "Броваритепломережа", 
зареєстрованого рішеВВJIМ виконавчого комітету Броварської міської ради 
народних депутатів від 19.11.1991 року Н!!306 

1.2. Підприємство є унітарним підприємством, що належить до комунальної 
власноСТЇ м. Бровари, підпорядковується Броварській міській раді (далі -
ВnасНИІ() або уповноваженому нею органу. 

1.3. Повне найменування Підприємства: 
- Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області 
- ''Броваритеплоенергомережа'' 

1.4. Скорочене найменування підприємства: 
- кп "Броваритеплоенергомережа" 

1.5. Юридична адреса Підприємства: 
УкраінІ, 07400 м. Бровари, Київської області, вул. Грушевського, За. 

п. Юридичний статус Підприємства. 

2.1. Підприємство є юридичною особою за законодавством Украіни, має 
самостійний баланс, печатку, штамп із своім нвйменуваННJIМ, 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 України, 
постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів Украіни, нормативними 
актами міністерств, відомств, рimения:ми Броварської міської ради, ії виконавчого 
комітету, розпоряджеННJIМИ міського голови та уповноваженого Власником 
органу, а також цим Статутом. 

2.3. mдприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та 
самостійності, і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним 
йому майном. 
2.4. Підприємство має право від свого імені укладати будь-пі УГОДИ, не 
Jаборонені чинним законодавством Украіни, набувати майнові та особисті 
ЇlеМаіиові права, нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у суді, 
~осподарському суді та третейському суді. 
~.5. Підприємство має право за згодою Власника входити в об'єднання 
ІЇДприємств, незалежно від форм власності, здіЙСlПOвати спільну господарську 
~Uшьність з підприємствами й організаціями всіх форм власності lШIJIXом 
)б'єднaнвJI на пайових засадах грошових коштів і матеріальних ресурсів. Порядок 
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внесення грошових коштів та матеріальних ресурсів визначається 
чинним законодавством України та актами Броварської міської ради. 
2.6. Користуватись кредитами і позиками банків. 
2.7. Підприємство може придбавати цінні папери юридичних осіб України та 
інШИХ держав. 

2.8. Шдприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, Власника 
чи інших юридичних осіб, а також державІ, Власник чи інші юридичні особи не 
несуть відповідальності по зобов'язанням підприємства. 

ш. Мета та предмет діяльності Підприємства. 

З.l. ІПдприємство створено з метою: 

З.l.1. забезпечеИНJI надійного та якісного теплопостачання житлового фонду, 
будівель та споруд соціально-культурного, виробничого та іншого призначення 
м.Бровари; 

З.l.2. забезпечеИНJI схоронності і підвищення рівня експлуатації обладнання 
) котелень, теплових мереж, які знаходяться на обслуговуванні Підприємства; 
З.l.3. коитроJПO за дотриманням споживачами правил користування теплової 

енергії; 
3.1.4. розвитку mдприємства на підставі принципу вільного вибору предметів 
діяльності, не забороненої законодавством; виконання робіт, надання послуг та 
реалізаціі продукції, здійснеИНJI різних видів виробничої та комерційної 
діяльності з метою отримання доходу. 

З.2. Предметом діяльності Підприємства є 
3.2.1. виробиицтво теплової енергії, ії транспортування та забезпечення нею 
житлового фонду, що належить до комунальної власності територіальної громади 
м. Бровари та інmиx форм власності, будівель та споруд соціально-культурного, 
виробничого та іншого призначеВНJI; . 
3.2.2. виробництво, транспортувания та розподілеИНJI тепла до межі розподілу 
власності системи теплопостачания; 
3.2.3. виконання будівельних робіт, реконструкція, ремонт об'єктів інженерної 
інфраструктури; 
З.2.4. монтаж і ремонт теплових мереж ( безканальне та в каналах); 
3.2.5. монтаж і ремонт теплових камер та встановлеИНJI арматури; 
3.2.6. монтаж і ремонт водогрійного устаткувВИНJl; 
3.2.7. монтаж і ремонт гребінок паро - та водорозподільних; 
3.2.8. монтаж і ремонт елеваторних вузлів; 
3.2.9. пусконалагоджувальні роботи по пуску та вводу в експлуатацію 
ОПВJПQвальиих котелень, а також приладів обліку енергоносіїв; 
3.2.10. монтаж, наладка, ремонт газового обладнання та електрообладнаиня 
котельних і центральних теплових пунктів; 
J.2.11. пусконалагоджувальні роботи засобів автоматики об'єктів тепло 
'нерroгосподарства (котельні, тепло пункти); 
1.2.12. метрологічне забезпечеИИJI, ремонт і наладка контрольно-вимірювальних 
1риnадів і автоматики; 
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3.2.13. теплоізоJUlЦЇЯ будівельних конструкцій, трубопроводів та 
устаткуванlUl; ... 
3.2.14. монтаж ВНУТРІШНІХ Інженерних мереж, систем, приладів і засобів 
вимірювaRIUI; 

) 3.2.15. МОнтаж оп~вальвих водогрійних та пар о-водогрійних котлів; 
3.2.16. МОнтаж наСОСІВ; 
3.2.17. ремонт, капітальний ремонт і реставрація будівель і споруд виробничого та 
невиробничого призначенНJI; 

3.2.18. вnаштуванНJI та відновлення гідроізоляції фундаментів існуючих будівель 
та заГJlИблених споруд; 

3.2.19. виroтовnеННJI, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у 
будівельній, ремонтно-будівельній діяльності; 
3.2.20. штукатурні роботи; 
3.2.21. M8.1DIpHi роботи; 
3.2.22. пmалерні роботи; 
3.2.23. виroтовnеИWI виробів із деревини, металів, інших матеріалів; 

~. 3.2.24. H8ДaнНJI послуг із перевезення пасажирів і вантажів автомобільним 
транспортом; 

3.2.25. внутрішні та міжнародні перевезення вантажів автомобільним 
транспортом; 

3.2.26. ремонт та сервісне обслуговування всіх видів транспорту; 
3.2.27. експлуатація автозаправних станцій, автостоянок, гаражів; 
3.2.28. заправка паливно-мастильними матеріалами автотранспортних засобів; 
3.2.29. н8ДaИWI реІОІ8МИИХ поcnyг, маркетингова діяльність, копіювально 
розмножувальні роботи; 
3.2.30. розподіл холодної води підвищувальним облlДНaнНJIМ (насосами) до 
меІПІ<авців квартир; 
3.2.31. здавaнвJI в оренду нерухомого майна за згодою Власника, у випадках 
передбачених чиивим законодавством; 
3.2.32. здавaнНJI в оренду машин та устаткування за згодою Власника, у випадках 
передбачених чиивим законодавством; 

І 3.2.33. участь у прийомі об'єктів теплопостачання до комунальної власності 
територіальної громади міста Бровари та прийом на баланс підприємства 
переданих об'єктів; 

3\2.34. розробка перспективних планів розвитку теплопостачання міста, 
підготовка і видача технічних умов та технічний HaгJUIД за будівництвом об'єктів 
теПJ!опостачання і використанlUl теплової енергії; 
3.2.35. оптова та роздрібна торгівля; 
3.2.36. оптова торгівnя сільськогосподарськими продуктами; 
3.2.37. оптова торгівnя різноманітними непродовольчими споживчими товарами; 
3.2.38. iиmi види оптової торгівлі; 
3.2.39. роздрібна торгіВЛJI в неспеціалізованих магазинах; 
3.2.40. роздрібна торгівnя продовольчими товарами в спеціалізованих магазинах; 
3.2.41. роздрібна торгіВЛJI не в магазинах; 
3.~.42. проведеИWI операцій по імпорту T~ експорту товарів, робіт, послуг, 
IдUїсиення зовнішньо-економічної діяльноСТІ, товарообмінних операцій згідно з 
tакоиодавством України; 
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3.2.43. ДUШЬНІСТЬ, пов JlЗана з придбанням, перевезенням, зберіганням, 
викорИСТ8ННJIМ, знищенНJIМ прекурсорів, ВКJПOчених до таблиці IV Переліку; 
3.2.44. інші види дЬшьностї, не заборонені законом. 

3.3. У випадках, передбачених чинним законодавством Підприємство одержує 
веобхідні державні дозволи (ліцензії, акредитації, сертифікати та т.і. документи) 
ва зawrrrJl окремими видами діиnьності, та починає здійсненНJI відповідного виду 
дїJIJIЬHocтi тільки після отримання необхідного дозволу. 

IV. Управління підприємством і самоврядування 
трудового колективу. 

4.1. УпрaвnіННJI Підприємством здійснюється відповідно до даного Статуту на 
освові поєднaнвJI прав Власника щодо господарського використання 
комунального майна і принципів самоврядування трудового колективу. 
4.2. Власник здійсmoє свої права по управлінню Підприємством безпосередньо 

~ або через уповноважений ним орган. 
4.3. УnpaвnїННJI Підприємством здійснює Директор. 
4.4. ПризначеННJI та звільнення Директора здіЙСНЮЄТЬСJl згідно чинного 
ЗВІСонодавства. Власник укладає контракт з Директором. 

4.5. Директор Підприємства: 
4.5.1. самостійно визначає структуру Підприємства та затверджує штатний розпис 
Підприємства; 
4.5.2. самостійно вирішує питання ДЇJInЬHOCТЇ Підприємства в межах своєі 
компетенції; 
4.5.3. несе персональну відповідальність за викон8ННJI ПОICJIадених на 
Підприємство завдань, його фінансовий стан і виробничу дiиnьність 
ПідпрИЄМСТВІ, ефективне використання та охорону майнІ, за додержання порJIДКy 
BeдeВНJI і достовірності обліку та статистичної звітності; 
4.5.4. діє без доручеИНJI від імені ПідприємствІ, предстВВЛJIЄ його в усіх 

~ підприємствах, установах і організаціях, суді, господарському суді, третейському 
суді; 

І 4.5.5. видає у межах своєї компетенції накази, розпоридження, що є 
обов'nковими ДJUI виконанНJI працівниками Підприємства, організовує контроль 
за іх виконанням, укладає договори та угоди, в тому числі трудові; 
4.5.6. розпоряджаЄТЬСJl 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 CTJlГНeННJIi 
4.5.10. приймає на роботу і звїЛЬНJIє працівників ПідприємствІ, згідно з чинним 
законодавством України; 
4.5.11. забезпечує своєчасну виплату заробітної плати працівникам mдприємства, 
згідно із законодавством Украіни; 
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4.5.12. створює на Підприємстві умови праці відповідно до вимог нормативних 
актів, передбачених законодавством про охорону праці, забезпечує 
функціонуванНJI си~еми охорони праці на Підприємстві, організовує розроблення 
комплексних захОДІВ щодо забезпечення пожежної безпеки та виробничої 
санітарії. 
4.5.13. здіЙСIПOЄ інші функції і повноважеННJI, Jlкі надані директору відповідно до 
чинного законодавства України та цього Ста1УІ'У. 

4.6. У разі зміни керівника підприємства обов 'JlЗКОВИМ є проведення ревізії 
фінансово-господарської діяльності підприємства в порядку, передбаченому 
законом. 

4.7. ДИректор Підприємства підзвітний Власнику або уповноваженому ним 
органу. 

4.8. Право укладеННJI колективного договору від імені адміністрації Підприємства 
надаЄТЬСJl ДИректору підприємства; 
4.9. Рішення з соціально-економічних питань, Jlкі BiднOCJlТЬCJl до дiяnьності 

) ІІідприємства, розроБЛJПOТЬСЯ та приймаЮТЬСJl директором за участю трудового 
колективу або уповноваженого ним органу. 
4.10. Трудовий колектив Підприємства станоВЛJIТЬ усі особи, які своєю працею 
беруть участь в його дiяnьності на підставі трудового договору (контракту, 
трудової УГОДИ, цивільно-правової угоди), а також інших форм, що регуmoють 
трудові відносиНи працівника з Підприємством; 
4.11. ПовноважеННJI трудового колективу Підприємства здійсlПOЮТЬСЯ як 
безпосередньо, так і через уповноважений ним орган. 

4.12. Трудовий колектив Підприємства або уповноважений ним орган: 
4.12.1. розглядає та вирішує питання відносин у трудовому колективі; 
4.12.2. визначає і затверджує перелік і ПОРJlДОК надання працівникам 
Підприємства соціальних пільг; 
4.12.3. розглядає і затверджує проект колективного договору; 

\ 4.12.4: бере участь у ~ате~іальному та. MOP~HOМY стимулюванні праці, заохочує 
ВИН8Х1ДНИЦЬку та рацІоналІзаторську Д1JlЛЬН1СТЬ; 

4.12.5. надає пропозиції, щодо прИЙНJlТТя рішень із соціально-економічних 
питань, що стосуються діяльності підприємства. 
4.12.6. здійсlПOЄ інші функції, відповідно ДО діючого законодавства. 

4.13. питання соціального розвитку, ВКJПOчаючи поліпшення умов праці, ЖRТrЯ і 
здоров'JI, вирішуються директором Підприємства за участю трудового колективу. 
4.14. Підприємство зобов'язане забезпечити ДJIJI всіх працюючих на підприємстві 
безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому 

..., • 'і 

законодавством порядку за шкоду, запоД1Jlнy 1х здоров ю та працездатносп. 

4.15. Шдприємство здійСlПOє підготовку кваліфікованих робітників та 
спеціалістів, іх економічне і професійне навч8ННJI за угодами в навчальних 
зlIOlадах. 

4.16. Підприємство має право самостійно встанОВJПOвати ДЛJI своіх працівників 
Додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги. 

і 

.1; 
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v. Майво та фонди підприємства. 
5.1. Маііно Підприємства cтaнoВJIJIТЬ основні фонди та оборотні кошти, а також 
цінності, вартість JIXИX відображається в самостійному балансі Підприємства. 
5.2. Статутний фонд Підприємства становить 36 240 460,22 грн. 
5.3. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади 
м.Бровари і закріпJПOЄТЬСЯ за ним на праві господарського відання. 
5.4. Шдприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном у 
порядку та межах, визначених діючим законодавством, а у випадках 

передбачених чинним законодавством та Статутом - за згодою Власника. 
5.5. Джерелами формуванНJI майна Підприємства є: 
- майво, передане йому Власником; 
- доходи, отримані від наданих послуг, а також від інших видів фінансово-
roсподарської діяльності; 
- кредити банків; 

• - кошТи з бюджетів усіх рівнів; 
- придбання майна інших підприємств, організацій; 
- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і ГPOM8ДJIН; 
- інші джерел&, не заборонені чинним законодавством; 
5.6. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно 
іНIJIИМ юридичним особам чи гpoM8ДJIНaм, 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 попередньою згодою Броварської 

міської ради. 
5.8. Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основних 
фондів підприємств&, спрямовуються на їнвecтyвaнНJI виробничої діяльності 
Підприємства. 
5.9. Спис8НВJI з балансу основних фондів, а також прискорена амортизація 

, основних фондів підприємства можуть проводитися лише з дозволу Броварської 
міської ради. 

VI. Права та обов'язки Підприємства. 

6.1. Права Підприємства: 
6.1.1. самостійно планувати свою діяльність і основні напрJIМКИ свого розвитку 
відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури рИнку 
ПРОдукЦії, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації; 
6.1.2. самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпеченНJI власного 
виробництва та капітального будівництва; 
6.1.3. об'єднуватися за згодою Власника в асоціації, корпорації, КОlЩерни та інші 
об'єдн8НИJI по. галузевому, територіальному та іншим DpИІЩИПам, створювати 
спільні підприємства; 
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6.1.4. створювати відо~облені підрозділи без права юридичної особи з правом 
відкрИТfЯ поточного 1 розрахункових рахунків і затверджувати Положенни про 

них; 

І 6.1.5. давати позики та безвідсоткові позики працівникам Підприємства, надавати 
матеріальну допомогу, фінансувати навчання працівників; 
6.1.6. давати позики іншим підприємствам; 
6.1.7. одержувати всіма законними засобами майно ДJIJI підприємства, а також 
матеріали та вироби через оптову, комерційну та роздрібну торгівлю у юридичних 
і фізичних осіб; 

6.2. Обов 'язки Підприємства: 
6.2.1. здійснює забезпечення теплопостачанням житлового фонду, будівель та 
споруд соціально-культурного, виробничого та іншого призначення м. Бровари; 
6.2.2. забезпеченни своєчасної сплати податків, зборів та інших відрахувань, 
згідно чинного законодавства; 

6.2.3. здійснеННJI розвитку основних фондів, забезпечення своєчасного введенни в 
І дію придбаного обладнaннJl, оперативного матеріально-технічного постачанни 
звсобів виробництва; 
6.2.4. створенни належних умов ДJIJJ високопродуктивної праці своіх працівників, 
забезпеченни дотримaннJI вимог законодавства Украіни про працю та соціальне 
C1paxyвlНllJl; 

6.2.5. дотриманни вимог по охороні праці, згідно з Законом Украіни ,,про охорону 
праці" та інших нормативних документів з охорони праці; 
6.2.6. здійсненни заходів з метою підвищенни матеріальної зацікавленості 
працівників підприємства, забезпеченни економного і раціонального 
вихориcтaннJI фонду споживання, своєчасних розрахунків з працівниками 

підприємства; 
6.2.7. дотриманни екологічного законодавства; 
6.3. Підприємство несе відповідальність: 
6.3.1. за своїми зобов'язаннями у межах належного йому майна згідно з чинним 

, законодавством; . 
6.3.2. за шкоду, заподіяну, життю, здоров'ю та працездатності працівників; 
6.3.3. за забрудненни навколишнього середовища згідно чинного законодавства; 

vп. Господарська, економічна та соціальна 
дїяльність Підприємства. 

7.1. Узагальнюючим показником фінансових результатів господарськоі діяльності 
підприємства є доходи (прибуток). . 
7.2. Чистий прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних 
та npирівНJIНих до них витрат, сплати податків, зборів, інших обов'язкових 
JJJIвтежів до державного та місцёвих бюджетів, зарахуванни частки прибутку до 
Місцевого бюджету, запишається У розпорядженні Підприємства. 
7.3. Джерелом формуванНJI фінансових ресурсів підприємства є Прибуток, 
амОРТИЗаційні BiдpaxyвaнНJl, інші кошти і надходжеИИJI, ВКJПQчаючи 
цеНТралізовані капітальні вкnадеНИJl. 
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7.4. Взаємовідносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, 
орraнізаціямИ і ГРОМaдJlНами у всіх сферах діяльності здійснюється на підставі 
договорів. 
7.5. Підприємство реалізовує свої послуги (роботи) за цінами і тарифами, які 
встановлюються на договірних підставах, а у випадках передбачених чинним 
законодавством по фіксованих та регульованих цінах і тарифах. 
7.6. Підприємство самостійно реалізовує свою продукцію (товари, послуги) на 
території України та інших держав у порядку передбаченому діючим 
законодавством. 

7.7. Прибуток, отриманий Підприємством за результатами своєї діяльності, 
використовується Підприємством самостійно відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

7.8. Підприємство створює цільові фонди, призначені ДJUI покритrя витрат , які 
пов'язані з його діяльніс'ПО. Порядок cTBOpeHНJI та розміри фондів визначаються 
директором Підприємства у відповідності до чинного законодавства. 
7.9. Аудит фінансової діяльності підприємства здійснюється згідно чинного 
законодавства. 

VIП. Зовнішньоекономічна дїяльність. 

8.1. Підприємство самостіііно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ДЛJI чого 
вступає у відносини з іншими підприємствами, організаціями, юридичними, а 
також фізичними особами іноземних країн, згідно з метою і предметом діяльності 
Підприємства у межах, що встановлені законодавством Украіни. 
8.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Підприємство користується 
повним обсJlГOМ прав суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності та несе всі 
обов'язки відповідно до цього правового положеННJI. 

8.3. Вamoтна виручка, одержана Підприємством в результаті 
зовнішньоекономічної діяльності, зараховується на вamoтниіі рахунок 
Підприємства і використовується самостіііно відповідно до законодавства 
Украіни. 
8.4. mдприємство самостійно веде експортно-імпортні операції, або доручає іх 
BeдeННJI спеціалізованим зовнішньоекономічним організаціям на договірній 
основі. 
8.5. Підприємство здійснює товарообмінні операції та іншу дiRльність, 
побудовану на формах зустрічної торгівлі з іноземними суб'єктами господарської 
дiJшьності. 
8.6. Підприємство, здійСIПOЮЧИ зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати 
за межами Украіни свої представництва і виробничі підрозділи, yrpиманни яких 
здїЙСlПOється за кошти Підприємства. 

ІХ. Звітність та облік 

9.1. Підприємство здійсlПOЄ бухгалтерський, оперативний облік та веде 
статистичну звітність. 
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9.2. ПОРЯДОК ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності 
визначається чинним законодавством України. 

9.3. Директор підприємства визначає склад та оБСJlГ відомостей, md складають 
комерційну таємницю підприємства, встановлює порядок ії 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 Украіни. 

х. Припинення діяльності Підприємства 

10.1. ПрипинеННJI дiяnьності підприємства може здійснюватися у формі ліквідації 
та реорганізації; 
10.2. Ліквідація Підприємства проводиться: 
10.2.1. за рішеННJIМ Власника; 
10.2.2. за рішеННJIМ суду. 

) 10.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ЛІКВІдаційною КОМІСІЄЮ, па 
утворюється Власником. Порядок ліквідації здійснюється відповідно до чинного 
ЗаІСонодавства. 

. 10.4. При реорганізації чи ліквідації Підприємства, вивїnьнюваним працівникам 
гарантується додержанНJI іх прав та інтересів, відповідно до трудового 
ЗаІСонодавства Украіни. 
10.5. У випадку визнaннJI Підприємства банкрутом, його ліквідація проводиться у 
порJIДКy, передбаченому Законом Украіни ,Дро відновлеННJI платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом". 
10.6. Майно, що залишилось піcnя задоволеННJI претензій кредиторів та членів 
трудового колективу використовується за рішеННJIМ Власника. 
10.7. Підприємство вважається реорганізованим чи ліквідованим із моменту 
виюпочеlПlJI його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців. 

ХІ. Зміни і доповнення до Статуту. 

11.1. Зміни та доповнеННJI до Статуту є його невід'ємною частиною. 
11.2. Зміни і доповнеННJI затверджуються Власником, а реєстрація іх проводиться 
У порядку, встановленому чинним законодавством Украіни. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови
секретар ради 

І.В. Сапожко 
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пОГОДЖЕНО: 

Заступник міського roлови Г.П. ГОлубоВCUвl 

, 

І 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоl ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ШJfПРИ€МСТВО 
«БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕ~) 

07401, к.Ііаська область, r.f. Бровари, вул. Грушевського, 3-А, тenJфакс (294) 4-11-01 р_р 
260093271264 в БВ NsS400 ВАТ ссДержввииЯ ОщадниЯ банІО) МФО 320122 Код ОКПО 13711949 
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Виконуючому обов'язки 
міського голови -
секретарю ради 

Сапожку І.В. 

/ «про P03ГJIJIД ПИТIIИНJI затверджен~С\ І / 

Статуту кп «БРО.1JIt«.fПJtt~.нер~~ V 
вновійредакціі ~~/ 

О \\ ~tрю ВасВJIЬОВВЧУ ! 
" ро державну реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців" від lS.0S.2003p. Н!! 755-IV, пою передбачено, 
що BHeCeННJI змін до установчих документів юридичної особи оформляється 
окремим додатком або викладенИJlМ установчих документів у новій редакції, 
та відповідно до ст. ба Закону України <<Про місцеве самоврядуваННJI в 
Україні», кп «Броваритеплоенерroмережв» просить Вас розгJJJIН)'ТИ на 
черговій сесії Броварської міської ради ПИТaННJI "Про затверджеННJI Статуту 
комунального підприємства Броварської міської ради Київської області 
«Броваритеплоенергомережв» в новій редакції". 

Зповaroю, 
В.о. директора 
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