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1. з.\I,АльFII IIоложЕнн'I
1.1. Цей Стаryг визначас зага.lьнi правовi ettoHoMi.дti основи дiялlr,ноgгi

i{O\D,т]ыънOгO шлрисмствА (вишнtsськвOдOIинм) виlItrшвOi N4ICЬKOi
р_\д{ юlсво-святоlшинського рдЙону киЬськоi оБIистI", (rrада.iri

ПL:прlrсrtство).
1 .2. Пirприе]\,{ство засноване на власностi територiаьноi громади MicTa Вишневе Кисво-
Св,тгоtшггtського рйоry КиЬсъкоi облаuгi, надалi - Власrпак або Засновilик.
i.З. Пi:прllсI\lство перейменоване з Щержавного комунального пiдприсмства по peмo}lTy та
е.{сп. г\,атацiТ водопровiдно-каналiзацiйних мереж кВИШНIВСЪI(BОДОI(АIJАЛ), створеного
зэ рiшеннll_\l виконкому Вишневоi мiсъкоi ради народних депутатiв Jф 52 вiд 27.10.|995р., i

зарессгрованого Кисво-СвятошиFIською районною державноIо адмiнiстрацiсiо Киiвсьlсоi об;Iас,гi

Bi_r 26.12.1995р., iдентифiкаuiйний код 2059З491, номер запису про включення вiдомос,гей про
юрIIJI,Iчну особу до СДР 1 339 120 0000 001060, ic правоI]аступником його мйнових та
особltстl.гх немайнових прав та зобов'язаFIь.
1.-l. Пiдприсмство у своТй дiялъностi керусться Itонституliею УкраТни, Ifивiльним та
Господарським кодексами Украiни, itlшими законодавчими актами, нормативно-правовими
актfu\,Iи Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, Рiшеннями Вишнiвсъкоi мiсъкоi ради Itисво-
Святошгинсъкого райолry Киiвсъкоi областi та ii виi(онкому в мех(ах передаI{их йомry

повноI]ах(ень щодо управлiння пiдприсмствами комунальноi власностi, а також цим
Стату,гом.

2. нАЙмЕнувАня пIдпри€мствА
2. 1 . Найменування Пiдприемства:
1) повне КОМ)rНАЛЬНВ ПЦПРИ€МСТВО (ВИШНIВСЬКВОДОКЛIАЛ))
вишнввоi MICbKoi рАди ки€во_святошинського рАЙону

2) скорочене ttII (<BИШНIВСЪIШОДОКАНАЛ).

3. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННJI ПIДПРИ€МСТВА
3.1. Юридичrrа та фактична адреса: 08132, Киiвсьlса область, Itисво-Свяr,ош1.Itlсt lсl,tli

р ap"IoH, м.Вишневе, вул.€вропейськ а, 45

4. МЕТА I ПРВДМВТ ДUIЛЬНОСТI ПIШРИ€МСТВА
4.|, Головноtо метою дiяльностi Пiдприемства е: забезпе.lення споlкивачiв послугами
централiзованого водопостачанFIя та водовiдведення на пiдставi ук"тIадених договорiв, надання
послуг та виконання робiт, пов'язаних з утриманням та експлуатацiеtо водопровiдtлих та
каналiзацiйних мерех{, комунzuIъним обсrгуговранням мешканцiв MicTa Вишневе, Киево-
Святоtlплнського району ItиiЪськоi областi, а також мешканцiв iншпах населених пунк,гiв i
територiй на договiрних засадах.
4.2. Згiдно з метою своеТ дiяльностi Пiдприсмство виконуе TaKi завдання:
1) полас воду з пiдземних або поверхневих дкерел на очиснi споруди, доводитъ iT до коrцицii
питноf води, за лопомогою розга.ггуженоi мережi водопроводiв забезпе.ryс нею споlкива.Iiв;
2) забезпечуе траFIспортування стiчних вод на канаJIiзацiйнi o.McHi споруди м.Itиева;
3) проводить плановi та аварiйнi ремонти основних засобiв;
4) встаFIовJпос лiмiти водоспоживаFIrш та сIfiду забрулнюючих речовин до копгуна_гьноi

каналiзацii, за перевищення яких стягус плату за пiдвищеним тарифом;
5) виступае замовником з капiталъного булiвництва об'ектiв водопостачання й

водовiдведення;
6) впроваджус заходи з рацiонаJlьного використанIuI води, полiпшення облiку if витрат;
7) розробляс проектну документацiю на ремонт i реконструr<uiю дiючих водопровiдних i

каналiзацiйних споруд i технологiчного обладнання;
8) залучас кошти державного та мiсцевих бюджетiв, а також кошти пiдприсмств
(органiзачiй) водоспох<ивачiв, незаJIежно вiд форми власностi, для здiйсненitя
природоохоронних заходiв, для будiвництва, реконструкцii та модернiзацii систем
водопостачання й водовiдведення, на потреби соцiального розвитку Пiдприсмства;



9 ) BIlJaC обов'язковi длЯ виконання технiчнi умови пiдприсмстваМ (органiзацiям) та

1,iзttчн1,1\l особам FIa булiвництво та реконструкrriю об'сктiв водопостачання й

зо:овi:ведення.
J,З. ПреJ\IетOм дiялъностi Пiдприемства такOж с:

1 ) на:ання рiзних комунаllъних та побутових послуг;
2l на_]ання послуг з водопостачання та водовiдведентrя, якi гtовиннi вiдповiдати вимогам

э:эiз законодавства, нормативних документiв i договору про надання зазначених посJIуг;

з) за:ання послуг з холодного i гарячого водопостачання та водовlДведення;
.l ) органiзацiя збору оплати за центра-гtiзоване постачан}iя хоJIодноi води, скид стокlв ,гощо;

5 ) розробка ,арЙ,Рiu З обслуговування населення, видання методичних та довiдкових
:,:aTepialiB з питанъ розрахункiв таких тарифiв тощо]
ý'1 rTpiIrlagця об'сктiв житлово-комуналгIъного господарства мlста, взятого в експлуатацlIо за

,o.oropot' вiД Засновника та обслугОвуваннЯ проживаючогО FIа територiТ мiськоi радlи
насе.Iення,
7) технiчне керiвництво слухtбами, якi безttосередньо здiйснrоlоть утримання,I,а
обс.тl,говування житлово-комунального господарства, конl,роJIъ за станом комунаJIьноt,о

господарства'
s) забеiпечення населення, проживаючого в житлових будинках, якi розташованi Flа

територiI MicbKoT ради, безперебiйними i якiсними послугами, шляхом здiйсненняt

своечасних заходiв з полiпшення надiйностi i контролю за додержанням встановлених

РеrКИМiВ роботИ комунаJlь[lиХ iнхtенерно-технiчних мерех(, обладнанilя та улаUIту]]ань
;\I,IТЛоВО-комунаJIьногО господарства, органiзачiЯ i проВедеЕIня потоLIного ремонту
зазначе}Iих lvlepeж, в тому числi за замовJIенняМ FIаСеЛеFI}IЯ i} бУДИНКаХ, ЯКi HaJieЖaTb 

'Ii(
громадянам, так i органiзацiям та пiдприсмствам ycix фор, власностi, розробка поточних та

перспективних ,rnu"i" ремонту я(итлово-комунаJIъного господарства та пiдвищення рiвня
його оздоблення та функцiоналъностi;
9) вiдбiр об'сктiв для капiталъного |ремонту та забезпечення необхiдною документацiсiо,
контролъ за гIроведенням робiт з капiталъного та поточного ремонту;
10) peMol]T, нагляд та обслуговування внутрiшньобулинкових мере}к водопроВоДУ,

каналiзацiТ, вигрiбних rIм, загаJIьних убиралень, смiггезваJIищ;
11) очищення водогонiв, водойм, колодязiв, ар,гезiансъких свердловиFI, водопроводlв,

кана-гiiзацii, смiтникiв тощо ;

12) ремонт та обслуговування очисних споруд, устаткування та водопроводlв;

13) електро- та газозварIовальнi роботи;
14) очищення, промивання, ремонт та обслуговуваI{ня фirlьтрiв, вiдстiйниrtiв iншого

обладнанLiя водопроводiв та очисних споруд;
15) обслуговування водопровiдних та кана_гliзацiйних мереж насосFIих станцiй;

16) ремонт устаткування насосно-зливних станцiй та iнших очисних установок,
1Ti Ьурiння артезiанських свердловин, улаштуваFIня, експлуатацiЯ та ремОнт бюветiв;

18) улаштування малих архi,гектурFIих форм (фонтанiв та декоративних басейнiв);

19) роботи з капiталъного, поточного ремонту та утримання об'сктiв благоустрою;

20) 
- 

викона}Iня функцiй генпiдрядFIика, пiдрядrrика, здiйснення пошуку ,га

проведення оптимаJIьного вибору пiдрядних органiзацiй д{, виконання ремонтних або

булiвелъних робiт за оптимаJIъними умовами BapTocTl та якост1;

21) загально будiвельнi та санiтарно-технiчнi роботи;
22) виконання ремонтLIо-булiвельних, монтажних, пусконаJIагоджувалъних робiт;
2з) дослiдlкеннrl ринку та вивчення суспiльноi думки, маркетинговi послуги;

24) надаtlFIЯ консулЪтативниХ послуг у сферi }китлово-комунаJIьною господарс,гва,

зе\fлеустрою, булiвництва, реклами, архiтектури тощо;
25) юридичнi послуги у сферi водопостачання та водовiдведення;
26) органiзацiя виставоIt, ярмартtiв, масових заходiв, концертiв, свят тощо;

27) виготовлення булiвелъних матерiалiв;
28) пiлготовка кадрiв для комунальних, ремонтно-булiвельних органiзацiй;
29) розлрiбна та оптова торгiвля булiвельними матерiалами, сантехнi,lними оснащенням,

залiзними виробами, меблями, господарчими товарами, канцтоварами тощо 
'

30) складсъlti послуги;
31) налання iнших рiзних виробничих i невиробничих послуг;



,1]) вttконання лабораторних робiт по визначенню хiмiко-бактерiологiчного складу питноi

"::;t та стiчних вод;
_1_1) i:а]ання послуг, пов'язаних з визначенням якостi питноТ води та стiчних вод;

j"l) зrit:tснювЙ дiяльнiсть, пOв'язану з зберiганням, поревезенням, придбанням,

;;:.{ОРltСТаННЯМ, знищенням дозволених до застосування в YKpaiHi наркотичних засобiв,

-a;lхотропних речовин i прекурсорiв в установленому законодавством порядку,
.1.{, Пiдприеlчrство може здiйьнювати i iншi види дiяльностi, якi не забороltенi чинним

, a..lro:uuar"o* Украiни та вiдповiдають MeTi дiяльностi та завданням Пiдприемства.

O.<perIi види дiяльностi, здiйснення яких потребуе одержаЕня лiцензii або дозволу

:l.=ToBi:Ho до чинного закоfiодавства Украiни, Пiдприемство здiйснюе пiсля iх одержання.

5. пр_{вовиЙ стдтус пlдприсмствд, Його оргднIздцIЙнд структурд
5.1. Пiдприемство е юридичЕою особою. Права i обов'язки юридичноi особи

1iзтрпсrIство набувае з дня його державши реестрацii.
5.2. Пiшриемство мас вiдокремлене майно, веде самостiйний баланс, мае поточний та

l;,;,лi рахунки в установах банкй, печатку зi cBoiM найменуванпям, iнпti необхiдтri печатки i

iлта_tiпи.'фiрмовий бланк а також знак Йя ToBapiB i послуг та yci iншi реквiзити необхiдпi

:.тя з:iйснення господарськоi дiяльностi.
5.3. Пiдприемство може вiд свого iMeHi набувати майнових та пемайнових прав i нес,ги

оОо" 
"rnr, 

буr, noaruu.r"* i вiдповiдачем в судi господарському судi i в третейському сулi.

s.+, ПiдприЙство самостiйно здiйснюе володiнвя, користуваняя та розпорядження cBoiM

rtаl:tном вiдповiдно з цiлями i предметом своеi дiяльностi.
s,s. Пiдприемство ЬамостiйнО вiдповiдас за своiми зобов'язаннями. Пiдприсмство вiдповiдае

за своiми зобов'язаннями yciM наJrежним йому майном.

5.6. Пiдприемство не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями Власника та виконкому

Вишневоi MicbKoi ради.
5.7. Пiдприемство мае право:

1) здiйснrоватИ пiдприемЕмцьКу дiяльнiсть, не заборонену чинним заi<Ьнодавством Украiни i

яка не суперечать MeTi дiяльностi та завданням Пiдприемства;
2) вiдкриватИ yci видИ баякiвськиХ paxyHKiB та використовувати iх.за цризначенням в

1ipub.in"" ,u i"o."*r"" кредитно-фiнансових установах у вiдповiдностi до чинпого

законодавства Украiни та мiжнародних договорiв;
3) вiд свого iMeHi укладати угоди, договори, контракти (у т,ч. , зовнirпньоекономiчнi,

крелитнi), якi не забороненi чинним законодавством та згiдно цього Статуту);

+) uarynur, в зобов'язання, що випливають з договiрних вiдносин: купiвлi-продажу,

nb.ru"n", мiни, даруванНя, ренти, наЙму (оронди) нехrитлових та житлових примiщень,

будов, спорул, прокату, лiзивгу, позички, пiдряду, побутовогО та будiвельн_ого пiдряду,

nirp"oy пu'про"пr"i ia пошуковi роботи, виконання науково_дослiдних або дослiдно_

конструкторських та технологiчних робiт, послуг, перевезення, транспортного

е*спе!"ру"iнн", зберiгання, зберiганяЯ на товарному складi тощо, страхування, доручення,

korticii, управлiння Йайном, позйки, кредиту, банкiвського вкладу, факторинry, розрахункiв,

ро.пор"дй""" майновими правами iнтелектуаJIьноi власностi, концесii, спiльноi дiяльностi,
всrупiти в iншi зобов'яза.ння, якi не забороноЕi чиЕЕим законодавством;
5) виступаrИ засновником, буги уласникоМ корпорамвниХ пiдприемств, акцiонерних та iнших

товариств, входити до окладу асоцiацiй та iнших добровiльних. об'сднань, засновувати

благЬдiЯнi фонди, iншi комерuiйнi i не комерчiйнi устшrови i органiзачii;
6) створювати "u,.рrфii 

Украlни та ia ii меlками фiлii, вiддiленпя. та iншi вiдокремлелti

пiлрозлiпи, погодrкуючи nrrarn" про розмiщення таких пiдроздiлiв Пiдприемства з

вiдповiдними органами мiсцевою саlмOвряд.вання в установленому законодавством порядку.

ТЙ чЙопр"rпЁнi пiдроздiли не мають статусу юридиtlноi особи i дiють на ocнoвi положеЕЕя

;;;;;;;;;;;р;;.rо.о iiiдпр".*ством. ВоЕ; можуть вiдкривати рахунки в УстаНОВаХ баНКiВ

вiдповiдно до закону;
7) створювати nu ,.p"Topii Украiни дочiрнi пiдприемства, якi дiють на ocHoBi Статугiв,

затверджусться Власником Пiдприемства;
s) застосовувати в своiй дiяльностi буль-якi форми дiлового партнерства, якl

.uбороrенi чинНим закоНодавством та вiдповiдають нормам дiлових звичаiв;

9) заJтr{ати кошти мiсцевого бюдхtету;

як1

lle



_ ,., i .:-].чатII коlIIти iHBecTopiB, в тому ,паслi iноземних;
i i з;=r,скатLI, придбаваги та продавати цlнн1 папери вlдповlдно до вимог, встановлених
-:.::]зною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку;

-]' ,.;ТОСОВ\tsати систему KoHTpaKTiB при наймi на роботу гIрашiвникiв вИповiдно до чинFIого

_ .1::;с.],авства;

,3 i ._:_lРеВ.lЯпл cBoix прачiвникiв у вiдрядження по YKpaTHi та за корлон;

_.i , э :зi господарськоТ необхiдrrостi отримувати дотацiТ з мiсцевого бrОДЖеТУ,

, 5,,:_^:;:JТ\ЪатI,Iся iншими правами, наданими чинним законодавством.
5,.i, __''.lpllc_\tcTBo може складатися з виробничих структурних пiдроздiлiв (виробництв, цехiв,

=--_--.-:-ь. _li.тьнI.Iць, бригад, бюро, лабораторiй ТоЩо), а тако}к функцiонаJIьних структурних

_ -;.: з:L:iв апарату уlIравлiння (управлit-Iь, вiддiлiв, бюро, с"гryхсб тощо).

Q,..-_-.itiI. права та обов'ltзки струItтурних пiдроздiлiв пiдприсмства визначаю,гъсrI

_ .__.,::eH}l.L\11.1 про них, якi затвсрджуються керiвtlиком ПiДгrрисМСТВа.

5,9. Пi-тпрl.теi\,Iство самостiйно визначас cBolo органiзацiйrlу стр)л(,гуру, встановлIос
---: 

: :.lbнicTb працiвl-tикiв i ш,га,гниЙ розклад.

6. }тIрАвлIння пIдпри€мством
i].1. Вl,tщпд органом управлiгIrrя Пiдприемства с його Власниtс.

'эiткцii 1тrравлiння вiд iMeHi Власника Пiдприсмства здiйснюс його уповrlова>lсеllий оргаrI -

э]::(онко},1 Вишневоi мiськоi ради, а з питань призначення та звiлыtення керiвllика

liлrртrс},Iства, укладеннrI (розiрвання) з ним контракту, застосування до нього захоi{iв

j;о\очення i гIакладенЕiя стягнень - МiськиЙ голова.

6,2. Що виклпочноi'компетелrцii Власника наJIежать:

1) вI,IзначенFIя основних напрямкiв дiяльностi Пiдприсмства, затвердження його плаtriв та

звiтiв про виконання,
2) внесення змiн та доповнень до Статуту ГIiдприемства;

з) затвердх(еннrI рi.-шлих звiтiв Пiдприемства, Iiключаючи iiого лочiрнi пiдlприемс,гва,

затвердження звiтiв йвисtловкiв ревiзора, порядку розподiлу прибуТкУ, покриття збиткiв;

{ 1 прirйr{яттЯ рiшrень прО створеН}ш, реоРганiзацilо та лiквiдацirо дочiрнiх пiдприсмств, фiлiй,
затвердження Тх стату,гiв або положенъ;
5) прlлйняття рiшення про гIастъ у створенrri господарських товариств, об'сдна}Iь тоIцо;

6) прllзгrачення та вiдtслtикання ревiзора;
1) прийнят-гя рiшення про притягнення до майновоi вiдповiдалъностi посадових осiб

fiТЖН|];?,',.нь про збiльшення або зменшення розмiру статутFIого фоrду;
9) встановлення розмiру частки прибутку, яка пiдлягае зарахуванню до мlсцевого

?Б,fffl,pдх(еннll rrапрямкiв використа}I}lя чистого прибугку ПИприсмства, розмiрiв фоrIдiв

.Ii:присмства i нормативи щорi.rгтих вiдрахуванъ Haix формрання та погtовнення;

11) затвердiкення буль-яких угОд (договорiв, KoHTpaKTiB) з вiдчуження нерр(омого майна

Чi'Б};;Н";:-Т:#"if",i##инення дiяльrrостi пiдrрисмства, призначен}UI KoMicii з

;1Dtm1,1HeHHrl, затI]ердЖеннЯ лiквiдаЦiйногО (передаВального) ба-гrансУ, передаваJIъного акту;

1З) прийняття рiшення про приватизацiю Пiдприсмства. В цъому випадку першоLIергове право

:{а прI.IватизацiЙ Пiдприсмства мас його трудовий колектив, з врахуванням трудовоi участ,i 
,га

trсобI,tстих BHecKiB в рЬзвиток дiяльностi Пiлприсмства працююLIих FIа ньому гrрацiвникiв.

6.3. В.пасник зобов'язаний:
1) забезпечити Пiдприсмство примiщенням та необхiдними засобами для здiйснення i{им

господарсъкоi дiялъностi ;

2) забезпечити Пiдприемство лiнiею зв'язку.
6.4.Власник не мае права втрr{атися в оперативну
Пiдприсмства.

i господарсъку дiяльнiс,гь

6.5.пiдприемство очолюс Начальник iдприсмства, який призначастъся на

звi.тънястьсо з посади за розпорядх(енням мiського голови MicTa Вишневе,

повноваження вiдповiдно до контракту, Iцо пiдписуеТъСЯ З МiСЬКИМ ГОЛОВОЮ.

б.6. НачаJIьник Пiдприсмства:

посаду i
здiйснюе свот



_ :,:.l:;ii'пro вирiшуе Bci питання господарськоi дiяьностi Пi.щlриемства за виIufl(ом ,гих, що
: 
,__--:J:Hi ц}tII Статутом до компетенцii Власника;

] -': i-эз .]ор).ченru вiд iMeHi Пiдприемства, прsдставляе його в деря<авних та iнших органах,
,. 

, . 
j-.,.'jз_\. пiдприемствах, oрганiзацiях та в iнших заклаДаХ;

-i =_:-э;:ва€ та закривае рахунки в установах банкiв;
: _;, - э: наказI,I, якl е обов'язкоВими д,и виконанIUI BciMa працiвниками Пiдприемства;

! :::.._;эзl,с накази керiвникiв виробничих пiдроздiлiв або дае обов'язtсовi для виконання

:..'1jiJ: ipo злriнну тЙих наказiв, якщо вони суперечать чинному законодавству та-lабо MeTi

, : -::-::1Я_\1 Пiлприемства, цьому СтатутУ або iншиМ НОРМаТИВНИМ aKTaI\,{;

: ;,: ] ](1рrЦжаетьс5 майновими та грошовими коштами Пiдприсмства, укладас угоди,

-. , - u.,.,,. .Ъ"rрuпr" (",.". кредитнi та зовнiшньоекономiчнi) тощо в межах своеi компетенцii

. _ ] ]_----i ijього Статуту;
- _,:_;.:l,;i}.c штатний розклад, правила внутрiшнього розпорядку та посадов1 1нструкцll;

i ..*:.iзс прашiвникiв, встановлос посадовi оклади працiвникам, доплати. та. надбавки,

.::::::].ii\c положення rrpo премiювання, надае позики та здiйснюс iншi виплати

: ]1-:зу;IIка}{ згiдно колективного договору;r .,::взр:жус правила, процедури та iншi впугрiпlнi документи Пiдприсмства, визItачае

_ : :'-iзацiйну структуру Пiдприемства;
1'-ll :р;tзначае та звiльrrяе керiвникiв доdрнiх пiдприемств, }кладае з ними контрак'ги, призначас

.,, ззiтьняе керiвникiв фiлiй, видае (скасовуе) iM довiреностi;
i 1] rрlIзначае керiвникiв струкryрних пiдроздiлiв, видае (скасовуе) iM довiреностi;
l] | Blr:ae довiреностi i дае доручення;
1_1) затвердпryс тарифну угопу;
1-1) \-гворюе фонди фiнансово-господарського та соцiа,qьного призначення,

t5j 
'несЁ 

персональну вiдповiдальнiсть за виконання завдаЕь покладених па Пiдприсмство;

В irежах cBoei компетенцii здiйснюс Bci iншi повноваження дтя забезпечення ефоктивноТ роботи
li:присмства.
6.7. Призначення на посаду та звiльнення з посади головного lнженера, головного

5..хгаптера, iнженерно-технiчних працiвникiв, iнших фахiвцiв, робiтники i службовцiв

:эоводиться I 1ачальником Гliдприемства,
коrtпетенцiя головного iHrkeHepa, головItого бухгалтера, заступникiв начальника, а також

j:ipiBHI,й працiвникiв встановJIюеться Начальником Пiдприемства.
6.d. В разi вiлсутностi Начальника на Пiдприемствi його обов'язки виконуотьоя
j::т\,пником Начальника Пiдприемства.

7. NIАЙно тА Фонди пIдприемствА
-.1. Майно Пiдприсмства cTaHoBJuITb виробничi i певиробничi фонди, а також iншi

-i:.:tocTi, BapTicTb яких вiдображаеться в самостiйному балансi Пiдприемства.

\IairHo [iiдприсмства перебувае у комунальнiй власностi i закрiплтоеться за ним I{a правi

..]зного госlrодарського 
"iдчппr. 

Реалiзацiя майнових прав Пiдприсмства здiйснlосlъся

::iана\lи y.,pu"ni"r" Пiдприемства в межах ik компетенцii згiдно цього Статуту та

:,__зтовiдно до чинного законодавства,
}'ci документи Пiдприсмства е його власнiстrо i зберiгаються на Пiдприемствi.

-.:. ,Щжерелами формlванrrя майна пi.щtриемства с:

-грошовi та MaTepiarbHi внески Власника;
-.1о\оди, одержанl вrд ремiзацii послуг, продукцii, iнших видiв господарськоi дiяльтtостi;

--]оход}t вiд цiцних паперiв;
-че,lпти банкiв та iнших кредиторiв;
-капiтальнi вкладення i дотацii з мiсцевою бюджету;
- lrайно, придбане в iнших суб'ектiв господарювання, органiзацiй та громадян у

; ;тавов]Iеяому законодавством порядку;
- iншi джерела, не забороненi закоЕодавством УкршЪи,

Цiлiсний майвовий комплекс Пiдприемства визfiаеться HepyxoMicTo_ i може бути

.-5'eKTort купiвлiпродаку та iнших угод, на умовах i в IIорядку, визначоЕих Господарським

,.:o]eкcorl УкраiЪи та законами, прийнятими вiдповiдно до нього,

l-.-l. Володiнй i корисryвшrня природrими ресурсами Пiдприемство здiйснюе в установленому
зцонодавством порядку за плату, а у "ипадка", 

передбачених законом, на пiльгових умовах,



- ]. tr;:-.,чення дер)кавоrо у пiлприемства майна, що ним використовусться, здiЙсI]Iо€ться
-_ ;-. зiltlа_]ках i порядку, передбачених законом.
-, _, *_:;pllc\tcTвo мо}ке володiти булинками, спорудами, обладнанням та iншим рухомим i
.--..,1:l,:,:,l \IaI;IHOM, цiннлгми папсрами9 грOшOвими кOштами в нацioналънiй та iнОЗеМнiй ваЛтОТi,

:.. _-_ ---1,r: шir*тостями, iнформаuiсо, науt<овими, конструкюрсьIfl{ми, технологi.шими розробками,
_. __. .,,_: -:_1.1_11. корисними модеJIями, промисловими зразками, РацiоналiзаторсЬкиМи
-.- ] ]:];,цi,оJll{. секретами виробництва, ноу-хау, авторсъкими правами, знаками NIя ToBapiB i

_. __:,l. граво\I користування землею, водою та iнrrrими природними ресурсами, бУдинками,

_.-._:,,-1.,1,_!i. об.rацнаннrlм, iнr_r_rим мйном i майновими правами, в тому числi правами на
- . -..- j,:п,albн\l власнiстъ.
- -, ].iэl"tно. що е KoMyHaJIbHoIo власнiстю i закрiплене за Пiдприсмстj]ом, 1lалежить Йому на
-::]: :товного господарсъкого вiдання. Здiйснюючи право повного господарсъкого вiдання,

_ __;.:;:с\{ство володiе, користуетъся па розпоряджасться зазначеним майнOМ На СВiй РОЗСУД,

: --:_-,-_.fчII щодо нього буль-якi дii, якi не суперечатъ чинному законодавству та цьому СтатутУ.

- -:1ва повного господарського вiдання застосовуютъся правила прО правО власноСтi, за

: _._-:::ia_\{II. передбаченими закоFIодавчими актами.
___.iTpltc\IcTBy можуть бути переданi на баланс на правi повного господарськоIо вiдання

. : _ _ зэi фонди, об'скти соцiальноi сфери, та iнше майно.
]._т,{\]дення засобiв виробництва' що е комунаJIъноЮ власнiстtо iзакрiпленi за

_ __:-:Itc\IcTBoM, здiйснюсться у порядКУ, Що визначаеться Власниttом. Одерх<анi в результат,i
:_ -ч.,)кення зазначеFIого майна кошти направляlоться викJIючно на iнвестицii.

."шltrt майном Пiдприемство розпоряджасться самостiйно, за винятком випадтсiв,

*=:э:бачених законом.
-.S. \,Iai,rцo, придбане Пiдприемством за рахунок його чистого прибутку, FIаJIех(ить йому на

-:.э.вi власностi. ЗдiйснююаIи право власностi Пiдприсмство, володiе, користуетъся та

:озпорядх(асться зазнаЧеним майном на свiй розС}Д, вчиняючи щодо нъого буль-якi дii, якi

_- с\,перечать чинному законодавству та цьому Статуту.
-.9. Частина майна Пiдприемства може бути передана дочiрнiм
_-цltrt структурI-Iим пiдроздiлам Пiдприсмства за рiшенням i на
З.:аснl,tком.
-.10, Пiдприемство мох(е за рiшенням Власника посднувати свое майно iкошти з майном i

:. _ --:a\IIt iгtших суб'ектiв господароькоТ дiяльностi.
-.11, Рltзик випадковоi загибелi або пошкодження майна, Що належить Пiдприсмс,гl]у, llece

_. -T;rplrcN,IcTBo.

-,12, 
Д.irя забезпечення дiялtьностi Пiдприсмства Власник створюе Статутгrий фоrrд (капiтал)

_.::lpl,Tc]\,1cTвa у розмiрi 25 860 000,00 (лвалцятЪ п'ятЬ мiлъйонiв BiciMcoT шiстдесriт тисяч)

. ]::ЗенЬ.
статlтний фо"д (rсаrriтал) Пiлприсмства може бути створений Власниttом шIляхом

: .:. J eHHlI як грошових так i майнових засобiв, а також цiлiсного майнового комплексу,

- 
,. -_зе.rь. споруд тощо. Збiлъшення або змеFIше}Iня статутFIого фоrrду (капiталу)

- - - --...засться за рiшенням Власника.

S, прI{Буток шдпри€мствА.
t, 1 , На ПiлприСмствi основниМ узагальнюючим показником фiнансових резулътатiв

_ :_JlарсъкоТ дiялъностi е прибуток (лохол).

:.сllбlток Пiдприсмства формусться за системоЮ, Що визначеFIа чиFI}Iим зако}Iодавством.

s.]. Прlтбrток Пiлприсмства залишаетъся в розпоряд}кеннi Пiдприемства i розподiляетъсяt
_.__.;:rbHIlKo]\,I на потребИ ПiдприСмства i трулОвогО колективу, KpiM частини, яка

:,:я_\.1оВ\,стьсЯ на випЛату ливiдендiВ за рiшенням Власника та вiдповiдно до законодавства.

s . з. Розrriр i перiодичнiсть виплати дивiдеrrдiв встановлIостъся рiшенням Власника
__-lr-lBiJHo ДО законоДавства з врахуВанням попереднiх звiтLlих та прогнозних результатiв
-. ;.lъностi Пiдприсмства.
S,1. Збltтки, якi мотсуть виникнути протягом дiяльностi ГIiдприемс,гва, вiдшкодовуIотьсrl за

::\\ нок резорвного фонду, вiлъних коштiв або iншого майна Пiдприсмства, Що знаходиться
,,, },ъого на правi повною господарсъкою вiдання

пiдприемствам, фiлiям,га
умовах, що визначаIоться



: :-_ _].:. зав.]анi Пiдприсмс,гву внас.тIiдок виконання рiшень органiв держав}Iоi влади чи
_ 

- : -.-: .'.1_;цевогО самоврядування, пiдлягають вiдшкодуванню зазначеними орr,анами
- ? _ - --. , _ . 1 .:}]ur аоо за рlшеFIням суду.

- _)Б.Iк I звIтнIсть пIдпри€iиствА
__: -, jiiгнlс,гЬ пlдприемства здlйснЮIоться вlдпоtslдно до вимог I-осподарського кодексу

_ -_:-_.a .: iHml.tx нормативно-правових aKTiB.
: : - '.: : _,. не пеРедба,lетri заrtонОм, ПiдПриемстВо надае органам державноТ влади, оргаLIаN4

_ _:: - - --, са\IоврядуваI]ня, .iншим пiдприсмствам, установам, органiзацiям на догсlвiрr:iй
- - . :. ,1r в порядку, передбаченому цим Статутом.

-, ФIнАIIсоВо-гоСподАрсьI{А дIяльнIсть пIдпри€мстI]д
- . .'' lpltc},IcTBo планус свою господарську дiялънiсть tsихо дячи з потреб тери,горiа_ltьt,tоi,' - _'-i, -',ticTa ВишНеве, пiДприсмсТв, оргаНiзацiЙ i населеЕIгIя, що знаХодrIтьсЯ u,a ..ёрr.горiТ
: ..:]ькоТ rTicbKoT ради.
- :. _ *прIrс\,Iсf,во здiйснtос свою дiяrлънiстъ на ocHoBi посднання принципiв госпрозрахунку' 1.: -'::еТНого фiнансування, у визначених Власником формах i порядку.
_ tl Вiлrосини Пiдприсмства з iншtлtми пiдприсмствами, органiiацiями, громадянами в ycix
- ; -; :',. .ОСПОДаРСЬКОi Дi,яльностi здiЙснюю,гъся на ocHoBi договорiв.

_. .-i.,;1E\fcl,Bo вiльне у виборi прелмета договору, визна.tеннi зобов'язань, il-тп:их yI\4oI]
- _ : _ _ ,.]DсьI(их взасмовiдгtосиll, шIо не суперечать законодаI]ству Украiни.
- ,;. Пi_:rrрисIчtсТ]]о Мас llpaBo реалiзовувати самостiйно ucto продуttl1ilо, яка гIе увiйttл;tа в
:::-;:iI]I]e замовленнrI або дер>тсавне завдаI{ня, [Ia територii УкраIни i за iT мех(ами, якщо iттlше ttе
_=:::бачеIIо законом.

,_r.5. Пiдrрисмство здiйснюс платiхtнi операцii у вигjulдi безготiвItових розрахункiв, а також за
,:,TiBK1, вiдповiдно до чинного законодавства.
].6, Пiлприсмство FIадас поолуги, виконуе роботи та реалiзуе продукцiю спо>Itивача},I:
t --iесе-[енню - гrо тарифах, затвердх(ених рiшенням виконкому Вишнiвсъкоi MicbKoi ради та з
::_\\ЪаНнЯм тарифiв (пропозицiй, обмеженъ тоtцо), рекомендованих або о.rurrоuпених

, _ :,знова)I(еним централъним державI,Iим органом в сферi житлово-комунаJIъI{ого
--: :_о_]арства, архiтектурИ та мiстобудуваI]ня. Зазначенi тарифи можу.гъ бути--: :_о_]арства, архlтектурИ та мiстобУдуваI]нЯ. ЗазНаченi тарифИ можу.гъ бути
:.:_.:еНцiйоваНi в залехtностi вiд налехtностi фондiв, що обслуговуIотiся Пiдпр".*.твоIчl,
: _ ::.:l].{}llалъноi, державноi або приватноi сфери;
] :,,б'скгаil4 пi/цrрисмшиrькоi дiяrьностi, установам i органiзацiям - по розра,\оваFIих та
_:l:-:*l_],fiених наtIальI{иком Пiдприсмства цiнах, в .гому числi По договiрних i вiлыlих цiнах.

?_,зрахlнок /{оговiрних i вiлlьнl.гх цiн на роботи i послгlти Пiдприемства здiйснrоетъся на остlолзi
_ _:.::,iB рекомеНдованиХ абО встаноВлениХ уповноI]ажениМ цен,грчLЛь}IиМ ДеРЖаВI,IИI\,{
-l--:__,_]_\1 В сферi жи,гJIовО-комуI]аJiьного господарства, архiтектури та мiстобудуваннrI з
'_ :,-"ЗаНI{яly'I принципiВ попитУ i пропОзицiТ, самоокупllостi, самофiнансуваFIня l-а
: : _: -1зрахунку.

- -._, Iрlrбl'тоК, Що ЗаЛИШаеТъся У ПiдшрИеМсТВа пiсля сПЛаТи поДаткiв т'а ittших обов'яЗкоВИХ
- _,:=;;;:в. розрахункiв з кредиторами, надходитъ у розпорядження Пiдприсмства. Част.ина
_. _ - :' прllбlткУ Mo)i(e передав атися у власнiсть .лленiв -грудового коJIективу в Ilорядку i
:,: _ ] :_::ý. ВItЗНаЧеНИХ КОJIеКТИI]НИМ ДОГОВОРОМ.
- "S, ]i-,прltсN{ство зобов'язане приймати та виконувати доведенi до ньоI,о в ус1а}Iовленому
_::___it^raBCTBoM порядку замовлення i завдання Власниitа, а також враховувати ix llри
:- -:''-,ЗЭННi ВИРОбНИ'tОi ПРОГРаМи, визна.lеннi перспектив свого економi.lного i соцiа.lru"оl.о
: _ _:;. _:i\' Та виборi контрагентiв.
_ _i. L:TTplrci\,1CTBo не мае права безоплаТI{о переДавати HaJIe}ItHe йому майно iнпrим юридиLIним
. : _ 1",: di гро]\,Iадянам, KpiM випадкiв, передбачених законом та рiшенням В.шасника.
. -'.is-t Вi:чl,ж)вати, вiлцава,ги В заставУ майновi об'екти, що наJIе}катъ до основних
- _ .-_:. з.]аватИ В орендУ цiлiснi майновi комплекси структурних одиниць та пiдроздi.lriв
_--.-_:;1C_\iCTBo мас право лишlе за поперед1-Iьою згодою Власниtса i, як правило, FIa
.,, _ .-_::'.-f 3НТНI.IХ ЗаСаДаХ.
i ,-l, 1 1 . Коштl,t, одержанi вiд пролarlry майнових об'сктiв, пдо належатъ до основних фоrr2дiв

-,--_,-,:lc\IcTBa, спрямовуIоться на iнвестування виробни.tоТ дiялъностi цього Пiдприемства.



повнiстю амортизованих основних фондiв, а також прискоре}Iа
Пiдприемства проводяться ним самостiйно згiдно чинного

_ tlлтрисмствo утвOрюс за рахунOк Прибрку (доходу) спецiалънi (цiлъовi) фопд",
_ .. r:=-i .].-tя покриття витрат, пов'язаних з його дiялънiстtо:
- : ::т;lзацiйний (iоrrд;
- ; _:{ , розI]итку виробництва;
- _ _:_ , споживангrя (оп.llати прачi);
- : ::;:BHl,tli фондi
. ..__. ,irонди, передбаченi статутом Пiдприсмства або у,гворенi за рiшенням В"пасника.

_:. _сря:ок визначення нормативiв вiдрахуванъ до цiльових фондiв Пiдгrрисмс'гва, iх
- _ - . ;. _ розr,riри, порядок формування i використання цих фондiв встановлюються

- : ; _ : : ],1с,tво1\,I самос,тiйlrо.

_ _ ЗОВFIIШНЪОЕI{ОНОМILIНА ДUIЛЬНIСТЬ ПЦПРИеМСТВА

- _:.::-_ ::: зовнiшньоекономiчноi дiяльlлостi УкраiЪи i регулюсться законами Украiни, iншими
: _'_--ll^.зt вiдповi,щrо до FlIд( нормативно-правовими актами.

, -_: -::JЬKIl},l кодексом Украiни та iншими законами.

,,. тр},довиЙ ItолЕItтив пцпри€мствА
: _, }'ci громадяни, якi своею працею беругь участъ в дiялььтостi Пiдприемс,гва на ocrToBi

-,. -:.зого договору (контраrсту або угоди), а також iнших форм, що регУJIIоIоТЬ ТРУЛОВi

_:-_:,*,llI{lt прашiвника з Пiлприемством, складають його трудовий колектив.
_овновах(енFIя трудового колективУ реалiзуються його загаJтъними зборами або

_: ЗНОВа,,I\еНИМ НИМИ ОРГаНОМ.

:,:. Тр),доui вiдносини праuiвникiв з Пiдприсмством регулIоIоться трУДоВиМ

r._ }:о-]авством УкраТни з урахуванням положенъ цъого Статугу, а також правилами
,".- ::iшнъого розпорядrсу Пiдприемства.
:tl, .]о компетенцii загаJIьних зборiв трудового колективу вiдttосятъся:

:,_ . _ . -cJ i затверджеI]FUI коJIективного договору;
.,',-:ЧеНtlя i затверд)IсеFIня перелiку соцiальних пiльг, якi мо}кутъ бути наданi працiвrrикам

: _; ;: a\ICTBa ;

-. ' ;.:ть \, j\,1aTepia.ltbHoмy i моралъному стимулпованнi продуктивноi прац1, заохоченrш ло
: -: , ,_--TнltцbKoi i рачiоналiзаторськоi дiяльностi;
- ] -::зtгня пропозицiй щодо внесення до Сrаrуту Пiлприемства змiн та лоповI{енъ;
: -;.:iзятгЯ рiшrенrrЯ про ореrrлу Пiлприсмствц створенrш на ocнoBi трулового коJIективу

. 
, _:-. -,.1я переходу на орен/]у i виrсупу Пiдприсмства.

.,: j I: Пiдrrриемствi MirK трудовим колективом i органошt уповFlовa)кеним Власником
' .- j.::: . эся колектИвний договiр, якиМ регулюютьсЯ виробничi, труловi i економiчтri

: --.. _:.:{i трудовогО колективУ з адмiнiстрацiсrо Пiлприсмства, питання охорони працi,

_ , __ . -_:__ого розI]итку, участi працiвrrикiв у використаrtнi прибутку Пiдприсмства.
_ : s. ]:,звО )цшаданшI колектИвIlого договору вц iMeHi Власника надасться FIачальнику

- .-:.:.].1.-ТВа: а вiд iprer-ii трудового колективу - уповноваженому ним органу або особi.

_r, ОГLLА.ТА ПРАЦI
_. ... ,rplrc\,IcTBo самостiйно ВиЗначас форМи Та сисТеМУ оПJIаТи працi своiх працiвllикiв.
i _ --r,oltg\IcTBo самостiйI{о визначас рехйм працi, BcTaHoBJrroc пiльги по працi, гараrr,гii ,га

_..__:=iT. cllcTeMy заохочення та премiюванFuI cBoix працiвникiв.

_ "-_:_.1т\,працi, особистого внеску i ix розмiр не обмежуетъся.
:. Э..,,п\lа та система оплати працi, iT режим, пiльги, гарантii i компенсацii, додатi(ова

: 1_ _:;з п_Iата, система заохочення та премiювання працiвниttiв закрiплтоIоться у
: . .--::. -;:ЗНО\t1' ДОГОВОРi.
_-.5, :,':,loBit праrri на Пiдприсмствi не можутъ буги гiрше за умовИ встаЕIовлеFIl чинниМ

. ::. - }_ 

" 
-]ЗсТВо\1,



,-.: -: _"..j-]плeн}ul )ъ{ов працi, )Iс{fтя i здоров'я, гарантii обов'язкового медиtII{ого

рие}Iства та ii сiмоЙ, а такOх( iiншi питання сOцi1аJIьнOг0 рOзви,iку_.::__]-ii\lB П1_]П

__ -..:::--].iСТВО СаМОСТlИНО ВСТаНОВЛIОе ДJUt СВОlХ ПРацlВНикlВ ДОДаТкОI]l вlДпустки,, :- ::I.-.IIIIYI день та iншi пiлъги, а такох( мае право заохочувати працiвники iнпrих
_ 
- - ..:.,.::]нов) органiзацiй, якi його обслуговуIотъ.

.; .- _ Iтролъ ФIнАнсово-господАрськоi дIялъIIостI
r - : :..,. фiнансоi]о-господарськоI дiялъностi проводиться у вiдгIовiднос,гi до .IиIIного

- ,::тва. а гIри необхiдностi - ревiзiЙноIо комiсiею, яка призначастъся Власником.

. гiрIIпI,IнЕння дIялъrIостI

. ._.с. прlI€днаI]ня, подiл, видiлеtlня, перетвореFrня) або лiквiдаlrii - за рiшеriням Власrlикаl
- _ правонастl,пникiв), а у випадках, передбачених законом - за рiштенняtм суду або

- _ ._' ,3РсЬкоГо с}'Д)'.
: _ .Ъвi]ацiя ПiдриемстI]а здйсшосгl,ся признаtIеною iT iнщiаторм лfiвцацiиною комiсiсю або
_ _: -:TOPO\I В ПОРЯЛКУ, ВСТаНОВJIеНОМУ ЗаКОНОДаВСТI]ОМ.

- *1, З:тасник, суд або господарський сул, який прийняв рiшення t-lpo лiквiдацiю Пiдприемс,I,ва,
. _--. : ].fос порядок i строки проведення лiквiдацii за погодженням з органом державlIоi

, - . _..з,:ацiйна комiсiя проводитъ лiквiдацiю Пiдприсмства та задоволъняе пре,геrrзiТ
-. : -_: _::lз вiдповiдно до законодавства Украiни.
, : *:lt реорганiзацii i лiквiдацii Пiдприсмства звiльненим ltрацiвникам гаранlусться

,::,::эЕгш i,x прав та iHTepeciB вiдповiдно до трудоtsого законодавства Украirrи.
, : .1эйно, що залишилось пiсля задоволенFuI претензiй кредиторiв i членiв трудового

- - -1-.::','. використовусться за вказiвкоIо Власника Пiдприсмства.

ЗНЕСЕНFIЯ ЗМIН ТА ДОПОВНВНЬ ДО СТАТУТУ
: _-_.: та доповнеI-Iня до цього Статугу вносяться за iнiцiа.гивою Власника або трудового

.' : __::ПРИСМСТВа.
- -- : .-:. :: .]оповнення до цього С,гатуту затвердж)r!оться Власником.
- -j : . : _ : -.оповIlення оформлIоються шляхоi\,I викладення Стату,гу у гIовiЙ редаrсцii.l -.:-:._i з_rtiни набуваlоть законноi Qили пiсля ix лержавноi peccTparrii.

}Iic'bKIII"I гоЛова I.B. Щiков


