,л-.:_-,8) здiйснення виробничоt, торгlвельнOt, luрl lбсJlDпч-эл l ",","|л,"л,

_

посередницькоi дiяльностi;
ицтва; комерцiйпа торгiвля;
9l onrouu ,u ооaдрiбна реалiзачiя власного та невласного виробн
'
промйслових To_"apiBЪu'ToB4piB народясit_-о спо>йвылня,
] 0) виробНицтвQ, оaр"оорпч,'.*упiвля

поЬ*кriuхарчування,,сiльськогосподарськоiпродуКцiТ;,
_
маrер!алами1.,9т}ореrr]{я]
ti) закутiвлi, bnroru .гu роздрiбна тOргiвля паливо мастилЕIими
,
': ,: , ::, ' ,; '' ':, , ,

сrанцii;
операчii;

'
u"тоrапрuвн"х
12) валтотно-обмiннi
__ __. ____л_: _
в тому числ1 викояання
1Зi зовнiшньо - екопомiчна дiяльвiсть згiдво чинного зztкоЕодаво.fв.
, ],
експортно-iмпорrпr", *оrrafrirацiйних посеред{ицьких dперацiй;

]

., ,

про.*,,,о-*о"о,рукторсъких,та:'","]'.1:.l_дl::_:ij9,,i.ry,"lтiл""
1.1) розробка,та,9формлення
"]
-витрат
монтажних , пуско
виконання
води
та.
гарячоi
холодноi
тепла,
облiку
ar,ar""u"

-

наrаголхtлъа.пьнй* роЬir,дп" юридичних та фiзичних робii;,

;;i"

"";;;;;"Jо"б;;";"*

..u

"*rЪ*"iчних

та
робiт,виробЕицтвQ, будматерiалiв

струкuiй, суплнiх виробiв;
та фiзичних осiб булiвель, опорул,
16) купiвля та продаж, оренда та суборенда у юридичних

кон

;;p'';p,зeмлiтаiншoгoнep1c<oмoioмaйна,вciвидипocлyг"oii.T1i'':^-.
]liЪр.ТriйИ разом з i"oiJ*r"r" органiзашiями лобролiйних та рздортчих заходiв"рбмiн

cпЬцiалicтaми,пpoвeДeннятayrаcтьвмiжнapoднoМy,кyлЬтypнoМyooмlнl;
l s) надання Bcix видiв побуцових послуг;
19j купiвлЯ ia продаж, оренДа У йр"д"п"* та фiзичниХ осiб авlомобiлi1 та iшпих
ipun.nopr*r* .u"obiu' орrurriзuчi" ik реЙонту' сервiсного обслуговування.i_-. -,_ л.., - лл_л:л,.л_л
виробниtr,тво., органlзацlя. сервlсцого
2Ь) проектування, технологiчна пiдготовка виробництва,
технitних ,1aco!iB, ToBapiB,
обслуговування та ремонту теплових мереж,. рiзноманiтних

)i)

'.ruopa*n"

та

,,"р""Ъ"йuпп"; рир"б-пrцruо, розробка i

дiяльпостi;

та

устаткуваяня. для технlчI{ого
впровадження ceMiHapiB вiдповiдно до ооновних

придбання засобiв, техfiологiй

,

вилiв
послл, товziрообмiянi (бартерпi) операцii
22) операчii по iмпорту та експорту ToBapiB, робiт та
у вiдповiдностi з чинrrим закоЕодавствомi
2З) забезпечення складських i транспортних поQлуг;.
urд;u лiялiностi, якi не протирiчать дiючому законодавству Украiни,
;;, ;-"-*"r;

-

й"*

або,дозволу

1щон5it,
4З OKpeMi видй дiяльностi , здiйснення яких. потребус одержаяня' пiсля
.'.*
одержапня
здiйонюе
пiдприемство
украiни,
.u*оцuдавсlда
;i;r;;й;;о"';й"rо."

5'IIРАВоВиЙстАтУспIДПРи€МсТВА,ЙогооРгАнIЗАцIЙндстрУlстурд

5.1.ПiдприемствоеюридичЕоюособою.Празаiобов'язкиюридичноi'осооиlllдприеМстВо
"',l

реестрацii,

,',.],,

",

'

_,
набlвас з дня його дертсавноi
Впч"""пч_]1_
майно
5,?. Пiдприсмство "u. uЙпр"Йоене
.переa?{е
*у!r:_:
веде самостiйнйй балан_с; мае пот9чний т4 lHйl,pu*y""1
бiпu*.оuо-Й"rrодареькоi дiяльпостi,
Ьшi. н5оOli11l.-пле,iатки та штампи,
i].ru"ouu" банкiв, печатку зi cBoiM найменувшrням,
yci iнrпi реквiзити .еобхiлнi лля
Ьri,лБ"?Ъ*-, ,ir*oui bun для ToBapiB i послуг та
з:,iйснення господарськоi дlяльностl,
свого iMeHi набувати майнових та неМhйнових прав i пести
Пiдприемство *J,"
"io
судi та 1ретейському судi,
обов'язки, бути позивачом i вiдповiдачем в судi, в гооподарсъкому
yciM майном вiлповiлн1
5.4. Пiдприемство сurо"JЙо ,оiЙ"нюе володiннятч кори"турчп"о здiйоню_е
Пiдпри9Йство
рqзпорядл('нIIя
; з;вда;;;;;,фr;цiями i прелметом cBoei Дiяльностi.
,а
майпом яким
rtайном яке. ,црийвято для'.обслуговування лише за рiшенням:']Власнйка,
pa,u9.cl,iiHo.
.Й"r;""r;;"aЯ'uйроб*иrа тi'6iцансово-господарська дiялБпiстi,виРобничо-гоqпоДарськоТ
плани,
затверлжуе
5,5. Пiдприемсrво самостiйно' розробл"е
статутом, та надае
i
до зобов,язаяь, що ним взятi за договорами цим
дi"п""оIriу
"iдповiдностi
термiни до вiдповiдних органiзацiй (органiв) ЗГiдНО 1:аЦО.,1:Yл__. ., _ л _j _л л
il у u.runoun"ri
своiми зобов'язацнями. Пiдприец,Iqlво в,,lдповlдас
5.6. Пiдприемство са,п,lостiйuО вiдповiдае за
'майца лрдЧ$ятаго н?
зобов,язаннями y"iM належrим йому майном;, KpiM
обслуговування
оояе нёсе вiдповiдальностi за зобtjв'язаянями Власника

к11::

i

5.з.

i

;; *frЙ

;.'1'пйБ;;мстЁо

виконавчого KoMiTeTy.

'r,

.:',

flЙснIова,ги пlдприемницьку дiяльнiстъ, не заборонену чиннйм законолавством Украiни
. _

^

.

,

^'

I

якaнеcyПеpечиTъМeТiДiяльнocTiTaЗaBДaннямПiдпpИeМсTBo.i.:..l''..::'....''
JIкриtsа,ги yci види банкiвських paXyHKiB та використовувати iх 'за ,;признZLченням в
iраil{съкиХ та iноземних кредитно-фiнансових ,установах у, вiдповiдностi до чинного

Д cBol,o iMeHi укладати договори, угоди, :контракти (у

'т ч. совнiш.нъоекономiчн,i,
lелитнi), якi не забоРоненi чинниМ законоДавствоМ та,У вiдо,о"iд"остi до цього Сiа.гуrу;
)туI]а,ги ,В зобов|яЗання) шО випливаютъ з договiрНиХ 'вiдносин: купiвлi-продажу,
)с,гавки, мiни, дарування, KpiM вiдчуясення майна прийнятого на',обслугоЪуЬu"НЯ;
ренти,
rйму (оренди) нехtитлових та }китлових примiщень2 будов, споруД, прокату, лiзингу,
)зички, rriдряду, побутового та булiвельного пiдряду, пiдряду на проектнi та пошуковi
lботи, виконання науково-дослiдних або дослiдно-конструкторських tа,техньлогiчних
:, ,: -, :.,-,',, :.
. r._ _
?
lOtT, I{адання послуг, перевезення, транспортного експедир)aвання, зберiГання,
зберiгання
t ТОВарнОмУ]складi тощо, страхування, доручення, Koмibii
,y"paBrrl"jo *ай"Ь*,'поu"пЙ,
)е/{и,гу, банкiвського вкладу, факторинГУ, розрахункiв, розпорядження майновими
' ..

)авами iltтелектуалъноi власностi, концесii, спiлыIоi дiялъноБтi, вступати

в

iншi

lбов'язання, якi не забороненi чинним законодавством;
)одавати i передавати, обмiнювати, IIадавати безоплатно В тимчiоове користування або в
)ЗикУ iншим пiдприемствам, установам, органiзацiям i фiзичним ,особам, наJIежнi йому,

liM МаЙНа ПРИЙняТоГО на обслуговування, будинки; сПоруди, устаткування, TpagcпopTHi
Lсоби, illве1,1тар, сировину та iншi матерiалъЙi цiнностi, сгlисувати,iх з баrru*"у, а також
[аI]ати I] оренду та вчи ]яти щодо власного майна i коIтТТiв:,буд6-Я$ лii не,забороненi

4Ilним законодавством Украiни i якi не суперечать цъому Стату:у та рiшенням Власника;

(iйснюваги володiння, користування i розпорядження землею i iнтттими природними
)сУрсами, як1 напежать Йому на вiдповiдному cTaTyci, у вiдповiдностi з метою свосi
яJIьI]ос,гi ,rа вiдповiдно до чинного законодавства та рirшенням Власника;
r рiшенням Власника виступати засновциком , пiдприемств, , бути
-.riпuдуучасником
)рпоративних пiдприсмств, акцiонерних та iнших товарисru; Вrодиtи до
асоцiацiй
t iItпlих лобровiльних господарсъких об'сднань, засновувати ' благодiйнi фонди,, iншi
lмерцiйrлi i некомерчiйнi установи i органiзацii;
r рiшенням Власника створювати на i.prropii Украiни'та за i'r IчIожами
фiлir, вiддiлення
t iHtTTi вiдокремленi пiдроздiли, погоджуючи питання,про розм:iЦё""п ,un"x пiдроздiлiв
установленбму зайнодЪ".r"о*
)рядку. TaKi вiдокремленi пiдроздiли не мають статусу юридичноi особи i дiють на
:HoBi положеFIня про них, затвердженого Пiдприемством. TaKi вiдокремленi цiдроздiли
ожуть бути'надiленi правами ведення окремого балансу, вiдкр"Й" paxyHKi" u y.fuHobax
:-..

1НItlВ'ТОЩО;

':

При здiйсненнi

предмету свосi
прав

забезпечити суцiлъну iнвентаризацiю майна,
.Dеорганiзацii пiдприсмства для передачi-прийняття,на
;tо\цнаJIъноi власностi яке фактично .пЬ*од"тъся в
1)

IIторськоi заборгованостi ;
2) довести до рiвня ,обгрунтованих потреб виробничу та матерiально-технiчну базу
ПiдприсIчIСТВа, забезпечуючи примiщеннями та необхiдними засобами
щля, здiйснення ниtчt
го сподарсъкоi дiяльностi ;
Kpe-f

_::ЗОЗII}I аКТаМ;

:пацiвникам згiдно колективного договору;
о\.
у )
затверджус правила процедури та iншi внутрiшнi доку,менти Пiдприемства,
5.]значае органiзацiЙну структуру Пiдприемства;

-.:.Т.пr'довий колектив Пiдприемства становлятъ Bci
громадяни, якi своею працею берутъ
,.чаJтъ в його дiялъностi на ocHoBi трудового
договору (контракту, угоди), а також iнших
_.-_._,,1. шо регулюють вiдносини працiвника з пiдприсмством '

l1UtJflUбa/к9.гrn,r1PJAwD\,l\.,l\vJrvr\rrд9J.-+:-'.^--.1г.-.--__гJr-a.

opГанo}I-пpoфcпiлкoвимкoмiтеToМ:..]'.'..'.]..]..'.,,

]..Ii,K ал,r,riнiстрацiею Пiдприемства та трудовим, колективом, уклада€тъся
_ _.::-Z:эlх-1 Jоговiр, якйй регулюс виробничi, трудовi та'економiчнi вiдносини трудоЬого

1,ajного законодавства.
:окlыенти Пiлприсмства е його власнiстrо i зберiгаю,гьоя на Пiдприемствi,.

:.---l

!:.f,;кеpелaмифopМyBaннямайнaПiдпpиeМcTBaс:

1)

переданi Власником на обслуговування ocHoBHi засоби
идrв господарсъко1 та

_

_- _:::__
-.---]

э
-t

:нiстю, переданi на обслуговуванIIя
IKy, що визначаёться ВласIIиком.
]

:

UЁЗ\'.ТЬТаТ1 ВlДЧУЖеННЯ ЗаЗНаЧеНОГО МаИНа КОШТ.La.||аЦРаВЛЯIОТЬСЯ ВИКЛ}ОЧНО На

л_

,\yaатtyта

DлDтyбyтI

"

:

___:_:-_riJ:B\, \Iожуть бути переданi на баланс, н&,]пр,авi,,оперо-tивного ,управлiнlтяt
-.. -__-_1: l корltстування) ocHoBHi
фонди, жи,гловий фонд, об'.скти соцiальноi сферй, якi
. _ _:,:.r:.:зо не \Iae права вiдчуtкувати у власнiсть iнших осiб, i здавати його в ОреНду,
,:_:::-:_,._ ts застав)/, вносити
у виглядi BHecKiB до статутII0го фонду'господарських
_

j,

.

_

-._

-:

_ _:

з_эсностi. ЗдiйснIоючи право власIIостi Пiдприемство, володiс, кбрис,гуеться т,а
;__::::ться зазначеним майном на свiй розсуд, вчинюючи будъ-якi дii, якi не

...:.;::}-{iннo]\{yЗaкoНoДaBсTByTaцЬoМyCтaтyтy

_-,

-'

ФшL\нсово_господАрськА дIяльнIсть пIдпри€мствА

OcHoBHlTl{ узагальнюючим показником фiнансових'' фезультатiв господарськоi
:_--_-::;:i Пiтприсмства е прибуток (дохiд).

Ilсliбl=гок Пiдприсмства формусться

_ ^-lllpп€\IcTBa.

.

з

балrансу не повнiстю
_:11скорена аNlортизацiя основних фондiв
З.,аснliка та згiдно чинного законодавства.

_ _:

Списання

---г -:.-

_-

- -

_. . :,:___ I:_-_=:],: Зf_liоЕо.]аВсТВо\I.

:I(:ЕНtIЯ ЗМIН ТА ДОIIОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

,

та доповнення до цього Статуту вносяться
,
jIективу
Пiдприемства.
: :,_ .r .to
з:,l:нтl та доповнення до цього Статуту затверджуються,власником.
з:.liнll та доповнення до Статуту оформлюються шляiой,, Виклад9ння Статуту у
Jl l_=li

,

го.lова

I.B. Щiков

