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Роздiл 1. Заrальнi полоrкення

1.1. KOMIИIAJIЬHE ШДРИСМСТВО (d\4IСЬКТШUIОВОДЕНЕРГUI> (налалi _

Пiдриемсгво) засноване вi.щlовiдlо до рiшення )OO(V cecii Кам'*lеIь-Подiльськоi MicbKoi
рад{ V сюпд{ашrя вiд 23.09.2008 року J\b 2З (нада",ri - Засновrмк).

1.2. Пiдrрисмсгво заснокlне на впасносгi терlтюрiа"тьноi громад.I м. Кам'яtлц-
ПодЬською.

Пiдrрисмсгво перФувас в безпосередъому пi.шrорядсувашi Кам'янеrщ_Подiльськоi
MicbKoi радл m засryтшtжа мiською юлови.

1.3. У свой дiя.пьносri Пiдlрисмсгво керусься Консптгутriоо Украiш.l, законами Украi'rи,
iшпп,rи нормаIивнGправовими акгалти, рiшенrями Кам'янеrь-Подiльськоi MicbKoi рад4 та iT
виконавчою комiтегу, розпорядкеrпrями мiського юлови та rц.rм Ст-ат}том.

1.4. Наiшенlъаtttя та мiсцезнаходкеrпш Пiдrрисмсгва.
1.4. 1. Наiпцеryъаr*rя Пiдlрисмсгм:
Повне: КОМУ[ИЛЬНЕ ttrДРИСМСТВО (I\4IСЬКТЕIUIОВО/ЕНЕРГIЯ)' Скорочене: КП <<II4IСЬКТЕIUIОВОДНЕРГU{).
1.4.2. Мiсцезнаходкеrшя Пiдlриемсгва:

вУлlц Тiмiрязевц 123
MicTo Кам'янець-Подiльсьrой,
Хмельtлтрка обласгь, 32300.

Роздiл 2. Мета i предмет дiяльносгi П[дприемсгва

2.1. Пiдlриемсгво створене з метою сrгрrмаr+rя прибупсу.
2.2. Пiдрисмсгво здiйсr*ое вирбшrчу, комерцifu{у та irппу дiяльнiсгь спрямовану на

надашrя посл}т з теIшопостачаншI, водопостачашfl та водовi,шедеr*rя насотет*ло мiсга"
оргшliзацi.ш-л бюдкегноi сфери та iнпшм суб'скrш юсподарськоi дiяrьносгi, здiйснеrпrя

; фiнансовогосподарськоi дiяъносгi, HacIr.IeшuI рш{ry посл}т-ами фобсrгаIr,и) з метою
сrгримш {я прибl,пqу (лохощ,; i реалiзацii на Йою ocHoBi соцiальтла< та економi.дпо< iHTepeciB
трудовою колекпву Пiдrриемства m Власrппа.

2.3. Основrипд,r напрямкш,rи дiяпьносгi Пiдlрисмсгм е:
- постачанIя епекгри.плоi енергii за нереryльокlним тарифом;
- вlrробrпщгво теrurовоi енергii на теплоеJIекrроцеЕгрыUD( та ycTaнoBкtrx з використанIlям

негралпriiппоr або поновIIюван}D( лкерш енергii;
- постачанIlя тепловоi енергii;
- комбiномне вирФrпщгво тегrповоi m епекгри.*lоi енергii;
- виробrицгво елекгричноi енергii;
- транспорrytsffпrя теrrlовоi енергii магiстральнп.tи та мiсцевIлчrи ( розподЬ.п.тми)

теIUIовими мережами;
- цекtралвомне водопосгачаш{я та водовцведенIIJI;" - юсподарська дiяльнiсгь, пов'язана iз сгворетлrям б'екгiв архiтекц.ри.
- посгачашfi пари, гарячоi вод.l та коtrдщiйованою повiтря;
- обсл}тов}ъаrшя та ремонт внуфirшъо - будлrковлж мереж;
- забiр о.ищеrшя та посrtlчання вод];
- булfuшшгво lltlтгловлж i неяgггловш< булiвеlь;
- повфка i ремоrтг промисловID( m побутовлж прлtтlадiв вlлr.riрюваrшя кошtроJIю;
- булЬппцво трубопроводiв; 

.- дiяrьнiсtь у сферi Ьlсшфиrгу,_ геологii m геодезii; надашя посrr}т технi.длого
консульт},ванIfi в rца< сферах;

- передача епекфоенергii;
- розподiлеr+rя оrекгроенергii;
- торпчJIя :ле\tроенерп€ю;
- каналiзацiя, вiлведеtшя й очпцеrпrя сгiwпаr вод;
- виробшщгво paлraTopiB i ксrглiв ценrраJIьною опаJ,Iен}я;
- виробrпщгво iнufir( MeTaJ,IeBIж бакiв, резервуарЬ i коrrгеfulерiв;
- виробтпщrво парових коглiв, KpiM ксrглiв цекграrьною опа,'Iешlя;
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- ремо}п i Texнiцre обот}тов}ъftди юювtD( MеTaJIеBID( виробiв;
- ремокг i Texнi.*re оботугов}tsашrя мацпш i ycTaпqъaнIlJl промислового прюначешля;
- ремоm i Texнiцre обот}тов}ваIff{я еJIекгронного Й оши*rою уФzшýъаIffrя;
- ремоIтгi Texнilfie обатуюв}tsаIfirя епекrри*rого устаIкуваш{я;
- ремоm i TеxHiщIe обсJryгов}ъаIfiя ilлlпп< маlп.lн i устатсувшпrя;
- установJIешrя та MoHTZDK мtшIин 1 уст€lт{уваIfiIя;
- демонгаж ( розбиралrя) мшплl i усmткуъаtпtя;
- будiвrппцгво споруд елекгропосftlч fiя m те,текопт}r,riкацiй;
- будiвлппrгво itпlпо< споруд;
- елекtромонтФкнi робсrм;
- мокгФк водопровiдлоr мереж, систем опtшенIш та кондпtlон}ъа}trlяl
- збираrшя вiд<одЬ;
- iшша дiяrънiсь щодо повоФкенн,{ з вiд<одами;
- irппi спецiалiзованi булiвотьнi робсrм;
- робоп.r iз завершеr*rя виробтппlгва;
- Texrri.шe обсл}товрашuI та ремонт автOгранспорIнID( засобЬ;
- роздрiбна юргiвтя дсгалями m пршаддя\.l дя ауrщранспоргrлоr засобЬ;
- вангажrпй аrгомобiльrпй транспорг;
- трубопровiдлй транспорг;
- оброблеr*rя даrпо<, розмiщеrпrя iнформачii на вб-вуъ,lах i пов'язана з rrrп,rи дiя.гьнiсгь;
- надаIfiя в оренry й експлуатацiю RIIасною чи орендокlною нерромою Mafuia;
- дiяьнiсгь у сферi архiтекгlри;
- TexHi.rHi вlдфобовуваrrrя та дос.lliдкеr+я;
- iнlta професiйшц на}кова m Texнiщa дiяrьнiсгь;
- pelclaмHl агентсгва;
- надаIfi{я в opeнJry аrгомобiлЬ i лежовID( авIuгранспоргrпо< засобЬ;
- над пrя в оренry вшrгаклоr авгомобiлiв;
- наданIuI в opel {y iнttпо< маtlпшt, устатlqваr+rя та юварiв;
- комrrпексне обс,тловуваr*я об'скгiв;
- надашU{ IHIIII,D( lнд,rвl,ryшьнI,D( посJtуг;
- дiяlьнiсtь по забезпечеrпто робсrю спромоясlосгi епекгросrаrщй, що вкIIючас: Moшаrlq

налащry, ремотп i TexHi.*le обс,пlтовраrлrя шекгрогехнi.+lою та теIlлотехнi*lою обладrаrшя,
апаратри та засбiв захисry:

- дiяльнiсть по забезпечеrпло робсrю спроможносгi ксrrvlеrъ, що вкIIючае: MoHй)Iq
HaJтaщry, ремоrrг i TexHi.пre обогуговраr+я тегшоrехнi.пlою обладrашя, апаратури та засобiв
захисгу KotеJIeHb;

. учасгь в робогi комiсй (спЬно. з власником або lварпаронайп.tачем) по проведенню
перевiроц сюlаданню акгiв по заявах i звернешrrн мешкаrщiв дчя вiдrкоryвшлrя збипtiв,
пов'язаrпа< iз заюIrленю{ черв несправносгi iнженерrпл< систем чи з iнl }r( причин:

- у{аgгь в робсrгi комiсiй по здйснеr**о несаткцiонованою доФупу до пршлiщеrъ (у разi
виникнешя пOtреби) вiдlовiдrо до чинною з.жонодавства;

- розгляд зiulв, скарг i звернеrъ мешмIщiв та пiдсrювка вiдlовцей за результаftшии
перевiрок;

- будЬrппrгво, вiдrов.гlеrшя та реконсгруrщй, ремо}IтнG,технiчне обслуmвувшлrя
еJIеюриIIнID( m тепловLD( мереяt, будов, споруд, маuлтtl мехаriзмiц ж технi.ше переоснащешя;

- ефекпвно пi.щипryъат.r виробшшй псrrенцiа,r, зшDIryмш затрати на виробlппlгво
тетлтовоi енергii з мегою пi.щшцеlfiя реrтгабе.шносгi виробша.лоr пфоздiлiв пi,шlрисмства i
пiдlриемсгва в чiлому:

- розподiлеr*rя газоподiбною паллва черв MicчeBi ( локаьнi) трубопрово.ш-л;
- юргiшя газом через мiсцевi( локальнi) трубопрово;па;
- здiйснелшя irпrлж влцiв дiячьносгi, цо не забороненi законодавсгвом.

2,4.Вилl дiяlьносгi, якi пiдтягасrь лiцензраrrшо, Moxg,b здiйснrоват.rсь Пiдприемивом
викIlючно пiотя сrгршлашlя вiдlовiдло< лiцеirзiй i дозволiв у поряд(у, передбаченому tIинним

законодавством Украtltи.
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Роздiл 3. Юридичний сгаryс fliдпри€мства

3.1. Пiдrрисмство с юриддл{ою особою. Права i обов'язю,r юрид,rчноi осби
Гliдцlрисмсгво нЪбуъас з дrя йою державноi рессграrrti.

3.2. Пiшрисмсгво дiс за пршIIдшами повного госпрозраху} ry, самофiнансрашtя,

самооцтпrосгi.
3.3. fliдlриемсгво забезпечуе фiнансраrшя вIfграт по opTilнlJaцl _сво€1 дяJIьносп,

соuiа,тьномУ рЪзu*.r.У i матерiiъноМУ ИИrrry,ТОВаШ*о прачiвrмкЬ- забезпечус безпеку

"rроОr-шiа 
Ьimрногiгiснi.tli норrпп.r iвппогrлщодо заlхисгу здоров'я йою праuiвrпткiв,

екологi.*ri норматви.
З.4. СтвЬреrшя буд6-яIсо< спЬrпл< пi;шриемсгв за у{аспо Пi,шrриемсгва злiйсlшооться за

рiшешtяrл засirовrикi. Пiдlрисмсгво може }творюшш фiлii, дочiрнi пiдрисмсгва" i1a1li

пiдрозлiли за рiшеrшям Засновrджа.'" j.b. П;йr.rство мас самосгilh{ill ба,rанg розрахунковIй, ваltrOпilй та iшпi paxlTT6l в

бакiвсьюоr y'"rrorouur," круглу печатry з ыпсниМ наfuцен}ъаrшям, ШТаJ\,{ПИ, блаrтоr, irшу
атрибутrтсу юрr,rдшrоi особи.' i,O. Пiдшrрr.*ство несе вi,щlовiда,rьнiсtь за своi зобов'язанюI в межах ншетшою йому

Mafuia згiдlо з цдтппц законодавством Украrtпл.

З.7. Пiдrриемсгво не несе вiдrовiдальносгi за зфов'язаrшями Засновнlлс4 Засновrп,rк не

несе вiдtовiда,rьнigгь за збов'язаrпrяrм Пi,щlриемсгва.
З.8. Пiдриемсгво мае право },lсчадай доювори/угош.r, набрам майновi та пов'язанi з

,о^- ,"rйо"i ,р*ц вIх19й,tsй взягi зобов'язаr*rя по данID( }тода& буги позrвачем i
вiдlовiдачем у судах.

Роздiл 4. Майно IIiдприсмсгва

4.1. Майшо Пiдфиемсгм становJIятъ виробничi i невиробшлчi фонд, оборопri коuIти, а

також i}шi цilfi{осгi, Йр.iсгь 
"rсr< "iдображасься 

у самосгiйшому балансi Пiдlриемсгм.
4.2. Майrrо Пifrrрrсrс.м е ьтаснiсгю терlтюрiа,ъноi громад4 мiсга К.i\.{'яшц-

ПодЬською i закрirгпосься за ша,r на правi господарською вИаrrня,

Здйсr*ою.па' прilво юсподарськогЪ вiдаrлrя, ПiдIриемсгво володiе, 
_ 
корисгусься та

розпорядка€тъся зазначеним майrЪм на свй розсул вчиIяютпI щодо ньою бу.ш-якi дii, якi не

супфечаIь чинному законодавсгву, tъому cTaTyIy та рiшеrпrям Засновнrжа,- - 
4.3. Засгава основrпж засобiц що е шаснigгю Засновrптtа i заr9iшrенi за Пi,цlрисмством на

правi госполарською вiдаrrня, здiйсrпосься. за рiшеrшям Засновrпка,' 
4.4. giлЬФ*я та сIlисан}iя Maftra ПiдrрИсмсгва здiйсшОеБся вiдrовiдlо 4q Положеrпrя

про порядок сI]исаннrl маftrа терlтюрiальноi грома4.л мiсга Кам'яшц-Подiлъського

зaхтвердкеною Засновником.
4.5. Дкерачами форщъаrшя Mafoia Пiдtрисмсгва с:

- майlrо, передаrrе йому Засновrппсом;
- доход{, одерж.tш вiд реалiзачii проryщii, поqr}т, згiдrо з цред{еюм дiяьносгi

пiдрисмства"- а Йож вiд Ыпж вlцiв господарськоi дiяльносгi, не заборонеrпо< rIинним

законодавством Уryаlни;
- rtреlчтп-r бшлtiв та irrшп Igедтюрiв;
- мпiтальнi вrсrадеrшя з бюдкеtу;
- бвопrrатji або благодifuii внеска, пожергвlмrлrя оргаliзачй, пi,шlрисмсгв i громадлr;

- MaiTro, црлцбане в iншIж суб'екгiв господарювання, органiзачiй та громадян у
BcTllHoBjIeHoMy чинним законодавством Yl9atrм порядсу;

- iшri дкфе,гrа не забороненi ,пл*ллlr,r законодавством YKpait*t.

4.6. Пiдриемсгво здйсrпос володir*rя, корисгуванIfi зеп,{лею та 1шпими природfld\д,r

рес)рсаддл вiдrЪвiдlо до мgtи cBoei дiя.[ьносri та чинною законодавства Yttpai'rм,' " 
4.7 . збrrпсл, завданi пiдриемсгву в результатi порухешUI йою маfuiовш< прав

фомадднаI\л4 юридлчrими особЙи i дерiкавнлми орmнам^ вiдлкодовlTоться Пiлприсмсrву в

устаноЕIIеному законом поряд(у.
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4.8 ДТЯ ЗабеЗпечеш{я дiя.гьносri пiдlриемсгва Засновшак може надiJuIIи пiдlрисмсгво
сгflугrff,il,I капiта.гrом, яtой може б).п.r збЬшено або змешlrено в поряд(у, BcmHoыIeHoMy
чинним законодавством Украlrп.r.

4.9. Стагуппй капiтал пiдrрисплсгва становить - 130 320 199 гривень б2 копiйки (сго
трчщцц мЬйонiв триста дадщь тисяч сто дев'яноgго лев'яь грf. 62 коп.) в т. ч. майном
90 8б4 082 гривень 08 копiйок (лев'лrосго мiльйонiв вiсiмсог шigгдесrг чсrмри тисячi
вiсtlлдесц дi грн. 08 коп.), грошовими коIпта]\,{и 39456 117 гривень 54 копiйки бр"лl"о
дев'яrъ мЬйонiв чопарисга п'ягдесяг шiсtь тисяч сго сiмнадlяь грн.. 54 коп.).

Розлiл 5. Упрашiння Пiдприсмсrвом

5.1. Управтir+я П}щриемсгвом вiд iMeHi терltюрiальноi гром4щл мiсга Каl,{'ft ц -
подьською здiйсr*ос Засновrпж - Кш'янець-подiльська Micbka рада" генеральlлтi д4рекюр
Пiдrриемсгва.

5.2. [о вlпсlто.пrоi кошrеrеlщii Засновlпп<а вiдrосtтгься:
- заIвердкеш{я Ст-атугу. ПiдриемсIва BHeceHIlJI змiн та доповнеrъ до нього, у юму .Mc.ili

щодо розмlру сItIтугного капlmту;
- встzlновIIення порядr<у вiдчуиtеrпrя та сгплсаrлл Mafuia Пiдrрисмсгва;
- прtdлtягп рiшеrпи про сгворешrя фiлiй, доqiрgk пiдlрисмсгв, вiдокреплrеrпо<

пiдроздiлЬ Пiщрисмства;
- прtпhшггя рiшекш про передачу в засrаву основнlл< засобiв, що е шlаснiсгю Засновrлл<а i

закрirшенi за ГIiдrри€мйвом на правi господарською вiда*rя;
- пршhшггя рiшеIffrя щодо реортанiзацii та прlпlшrенrя Пiдlрисмgгва.
5.3. Пою.пrе (оператвне) упрашiкrя Пiдrрисмсгвом здiйсrпое rcнера.пыпй дирекюр

Пiдlрисмсгва" яюй призначасься мiсьtсдд головою lшJUжом укпадаш{я з н]- { коЕrракtу;
. 5.4. Генеральrтй длрекюр Пiдlриемсгва caMocriiд{o вирiurус питilння дЬносti

Пiшрисмства" за винJIтком lI,Dq що вiдrес€нi tц.lм Статlтом до колшеrеtщii Засновrптм.
5.5. Генераrrьrлй дтрекгор Пiдrриемства:
5.5.1. С )тIовновФкеним предсгtlвником Засновrпка Пiдtриемсгва у вiдlосинах з

трудовим колекIивом.

. . 5.5.2. 
_ 

Несе 
. 
повну вiдlовiдальнiсгь за cTzlн i дiяльнiсгь Пiдрисмства" дOгриманIrJI

фйан9овф 4оювiрноi та труловоi д.tсIдпьтirл.r згiдIо iз законодавсгвом Украirла.
5,5.3. Щiс без довiреносгi вiд iMeHi Пi.шlриемсгвц представIuI€ йою в пiдrриемсгваl,

ycтaнoва>q зак.Iадах та органiзаli.юr нвалежно вiд форлш шасносгi.
5.5.4. Розпорядкасrъся MafoioM та коu-Iтtlп,{и, вiдrовiдlо з дirо.дд,r законодавсtвом i tц{Nr

Сrаryтом.
5.5.5. Несе вi,щlовiдапьнiсtь з4 оргшiзацЬ бlхгаrгерського облiку та вйображеrrня

r0сподарськ}r( операцiй у первиншfi док}ментаь збережеш{я доrqмеrтгiв i звiтrосгi, прOгtrом
встанов.,Iеною TepMiHy, але не менше трьох poKiB.

_ . 5,5.6, Несе персональну вiдrовiдальнiсгь за додержаr+rя поряд(у веден}uI i досговфнiсгь
облiл:у та сгамФицrоi звiтносгi, даrпо<, що мiсгяься в кваргатьному звiтi та балаrrсi.

. 5.?.7..Уrоrадае трудовi уюд.I (доювори, кокгракги), видае дор)л{еI rя на цредсIilвпешrrl
iтrrересв, вiдкривае в усгановах баrrкiв розрахlнковi та irплi pa.9TTlcl.

5,5.8. Уrотадае господарськi m rцвiльноправовi договори.
5,5.9, Видае накtви та irппi акп.r з пиIань, пов'язашо< з дiя.lьнiсгю Пiдrрисмства, якi с

фов'язковп,tи дrя вшсонаtдля BciMa прачiвrпками л i.шlрисмсгва.
5.5.10. За поюlркешulм з заст}.пником мiською юлови (вiдlовiдlо до розподiлу

обовъкiв) заIвердкуе цrгатллi розпис, визначас коrкрегнi розмiри посадовIх( оrшадiв,
тарифтпоr сгавок i вiдрядпж розцiноц премiй праuiвrпкам вi.цlовiдrо до Положешл про
цремlюкlш{rl та колекIивною доювору.

5,5.11. Несе осбисгу вiдlовйальнiсгь за формувалшя та виконання фiнансовrл< планiв та
сво€часну виIL,Iату. заробiтrоi гLгlата працiвнлпtа,r Пiдrрисмства" ефекпвне i рачiона,ъне
використашrjl коIrrгiв пiдриемсгва.

5.5.12. Вiдбlъас у вiдlуспсу за розпорядкешям мiською юлови; вiдбрас у вцрядкеr*rя
як за ршпорядкекuIм мiською юлови, так i вiдlовiдlо до наказу по пйприемсгву.
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5.5.1З. Несе осбисгу вiдlовiда,ънiсгь за форлryъаr*я, поданIrя в усг.lновленi термirп.l
Оргату до сфери 1тtрав,гtiшrя якою вход,пь, фiнансовr,ж гlгIанЬ пi.цrрисмсгва та звiтЬ гро iх
виконаншI;

5.5.14. Несе вiдrовйа.гrьнiсть за органiзачЬ рбсrги з охорони працi i TexHiKl бвпелс.t,
пожеяшоi бвпеtсл на Пiдrрисмсгвi.

Роцiл б. Права та обов'язки Пiдпри€мства

6. 1. Права Пiдlриемсгва:
6.1.1. Пiдриемство за поюдкешям з Органом до сфери упрашiнrrя якою входшь,

гlгlануе свою дiяънiстъ, вlвнаqае Фратегiю та ocHoBHi напрmлоr свою розвлrпry,
6.|.2 Пiдrриемсгво надас пос,rrупl за mрифали, що форIrг5лоться вiдlовiдlо до

BOTaHoBJIеHID( та затвердкенIж норм чинною законодавсткl

. 6.1.3. Пi,шlрисмсгво вiдсprвае розрахунковrй та iлппi рахl.ttюl в будь-яюж. фiнансово
цредIIнID( усrанокlх та провод{ть черф HI,D( Bci McoBi i кредтшlорозрахуrпtовi операrii в
нацiона,ънй m iноземнй ваJпOIа}q по безгогiвковому розрахутtrу. Форппr розрацджЬ
в}вначаютъся Пi.щlриемсгвом за рюдкешям з yciMa конграгентаI\.{и та з }рах}ъашulм вимог
чинною законодавсгва Укрш'tп.t.

6.1.4. Здйсr*ое вищл лiяльносгi, передбаченi Статуюм.
6.1.5. Набра€, сrгриму€ в оренry шr на лiзlлтовlж умовах TexHilcy, булiшri, споруд.r та iнше

майrо, необхiдrе для сrац,гноl дiятьносгi.
6.1 .6. Пiдрисмство мас право корисгратася баtлсiвським цред.пом з дозволу Засновrпжа,

може даваIи балqу по доювору право корисг}.мI*я своiМи вiльшш,{и грошовими копIтiш.{и та
встанов,,Iювати вiдсоюк за tx влrкористalштI.

6.1.7. Органiзовус пi.щсrювку та пiдlлlделrrя юшtiфiкачiТ кадрЬ за BciMa нагlрлл<апшл cBoei
дiяlьносгi.

,'l 6.1.8. Всryпае у взаемовiдlосlл+л з юрид.fiними i фiзlмшии особаr.{и, в юму.плслi на
доювiршж засадах.

6.1.9. Пi;шрисмство ма€ право за поюдкенюIм iз Засновтлаком або оргаrrом, до сфери

упрашirшя якою воно вход{гь, сIворюмш фiлii, предсrавIflfl{tв4 itлlti вiдоrреп,шенi
пфоздiли, .жi не с юрLrд.rцпп.{и особшш з правом вiдкриггя псrю.+поt ра"хlтжiв i затверлкус
положенюI IIро I D(.

б.2. Обов'язм Пiдlриемсгва:
6.2.1. При вrвначеrпri сгратегii господарськоi дiяlьносгi Пiдlрисмсгво повинно

врiйовраIи показники дiяrьносri, всганов,Iенi в поряд(у, зtIIвердкеному Органом упрашrirпrя
MafuioM, якi с обов'язковпдl до виконакUI.

6.2.2, Пiдфиемсгво:
- бвперебiiiно забезпечус насепешfi, бюдкегнi органiзачii та iшлдt спояtrвачЬ

посл}таN.{и з теIUlопостачання, водопосmчанIfi та водовiдедеtшя, техпi.пlою обсщтовуванIUI та' поючною ремонry внуrрiппъо будпжовю< мереж у вiдrовiдлосгi до заIвердкеюж mрифiв
Засновrпком;

- забвпечус сво€часну сшrату податсiв та irшпж вtлрахlваtъ згiдrо з чинним
законодавством;

- здйсrпое будiвтпацво, реконсгрукriю, а також кагliталыпй ремоrп основrпо< фондЬ,
забвпечус своечасне ocBocшul HoBLж виробr*rшж поryrшосгей та як]аiпIвидпе введеr*rя в дiю
прцдбаною облащrаI*rя;

- здйсr*ое оператвну лiяlьнiсrь з матерiа,rьно-технi.*lою забезпечеrпrя виробtлпцва;
- прлцбавае необхiдлi матерiалЬнi ресурси у пiдlриемсгв, органiзаuiй та установ

неалежrо вiд форм ыlасносгi, а також у фiзи*tш< осiб;
- вiдrовiдrо до BсTaHoBJIеHI,D( показrпrкiв дiя.lьносгi забезпечус надатlя послуг;
- сгворюс налехсli уп{ови дIш високопро,ryкIивноi пршr, забезпечус додфя(ашuI

законодавсткt про прilю, правил та норм охорони працi, технiки безпек.t, соцiа.lьного
сгра,чъаIfi{я;

- здйсr*ое захода iз вдосконаJIеншI органiзачii заробiтrоi п,rrат.r працiвrпл<iв з метOю
посипеlпя l,x матерiа,rьноi заtiкавпеносгi як в резуrьтатах осбисгоi праrч, так i в загальrпоr
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пiлсумках рбоги П}цrриемсгв4 забезпечуе еконо}ше i рацiона,,rьне викорисгаrшя фонry
споясваt*lя i своечаснi розрахуrпс.r з працiвIil.кап4и Пi.шrриемсгва;

. - дсrrрIФ{уегься норм i вп,tог щодо охорони навкоJмIпньою цриродrою с€редовI,Iща

раIiона.гьною використilнIlJI i вiдгвореrлrя природпD( pecypciB та забФпечешя екологiц{оi
безпекл.

6.3. Пi.шtр. исмсгво. здйснrое бlr<гаггерськй, оператлtвtтй та податrсовIй облiк та веде
сгамсги.ffrу звiтrigгь згiдlо з .лдтлли законодiвсIвом, саtrаосгithrо форпtуе облiкову полhrлqу.

6.4. Пi7щриемсгво щоккlрIаrьно звiryс про свою фiнансовогосподарську дiяrьйсгь
оргаtту, до сффи уrравпiлrrя якою воно вход{гь.

6.5. Вiдtослптл Пiдlрисмства з iшrпми суб'екгами пiдlрисмшпцкоi дiятьноФi та
окремими громаддrш.{и в yci\ сфера.\ господарськоi дiяllьносгi здiйсrпоються на пiдсгавi
утспадеIпо< доюворЬ.

Роздiл 7. Труловий колеrсгив Пiдпри€мства

7.1. Трудоый колектив пiдlриемсгва скпадаетъся з осiб, якi беру"ь уlасгь у йою
дiяльносгi на ocHoBi трудовою доювору. а тzжож itлlло< форм. якi реry.поють трудовi вiдlосrти
пршrЬлплсiв з Пiдrрисмсгвом. Умови оргаtiзацii та огIJIати працi .ленiв трудовог0 колективу
ГIiдlриемсrва" а також ж соцiапьною зzжисту та сграх}ъ {rя визначасrься вiдlовiдlо до вtдllог
чинною законодавсгва Укра'uл.t.

7.2. Труловlй колекптв Пiдtрисмсгва:
7.2.1. Розглядае i схваrпое проекг колективною догOвору.
7 .2.2.Заслгуоьуе iнформаriю сюрiн про влжонаrпrя колективною доювору.
7.2.3. Бере уlасгь у матерiальному i MopaJpH9My сглпtу,шоваrшi високолрод,кг}шноi праlrt,

заохоченн1 винмlщlшъко1 l рацrоналlзаторськоl дяъносп.
7,2.4. Бере уrасгь у вирiшеrшi irшпж глл,гатъ соцiального розвигttу Пiдtриемства.
7.3, Повноваяtеtлlя трудовою колекгиву Пiдlрисмсгва здйсrпоюься безпосередъо

зага,шплr,м збора]\{и цудовою колекпву вiшrовi.шlо до чинною законодавства Украши.
7.4. Рiшеr*rя з соцiа.llьно-економi.л*оi пиItlнь, що стос},ютъся дiffrьносгi Пiдlриемсгва"

опраtщов),rоться за у{аfiю трудовою колекIиву та уповновiDкеною ним органу i
вiлображаються у колекtивному лоюворi.

Колекпвrдд,l доювором всIановJtrоються форми i системи оп.rrатл прачi, розцitлоt,
тарифнi ciTK.t, схеми посадовrD( оюrадiв, )мови запроваФкел*rя та розмiри надбавок доплат,
премiй, винаюрод m iшrпж заохочъальнIDq компенсацiйrнID( i гарангiiтло< виIшаI з
доrршl{аш{ям норм i гараrгй, передбаченtлl зtконодавством, генерarльною, гал}зевою

фегiона.,rьною) та терrтгорiа,тьною }.годами.
Колекпвrпй доювiр вiл iMeHi Засновrмка укпадаfiъся д{рекюром fliдlриемсгва з

первинною профспi,тсовою органiзацiоо, а у разi ik вiдсупrосгi - з цредФiв}fl4ками, вiльно
обраrлп,rи на зага,тьтпо< зборах наrh.rшло< працiвrптФ або 1тlовноважеrпо< rпшrи органiв,

Роздiл 8. Господарська дiяльнiсь Пiдприсмства

8.1 . Основrп.rм )"]аJ,аJlьнюючим показtйком фЬансовlж результатiв юсполарськоi
лiяьносri Пiшрисмсгва е прибуток (дохц).

8.2. Чиспд.{ прибуп<ом fliдrриемсгва яюдi залшлаеься пiсля покриття матерiаlшпо< та
прирiвняшо< до } D( вIIфш, виIрат на оплату праш, огr,lати вiдсогкЬ по ltpедтrм бшжiв, внеску
передбачеrпо< законодавством Yrtpa'm.r подакiв та iш_шо< п,rатежiв до бюдкеry, П}шриемсгво
розпорядкаегься у вiдовi,щtосгi до затвердкеною фiнансовою rшану

Розмф .л.rсгою прибупсу. влвначеrлп1 рiшетпям Засновtллtа, перераховуеIъся до мiською
бюдкегу.

8.3. Пi;цrриемсгво може }творюват4 за рах}нок прибl.пtу (дохоry) цi,цьовi фоцщt,
пршначенi дlя поцриггя BIIrpaT, пов'язаrпоr зi своею дiяlьнiсtю.

.Д2керотом коцпiв на оrьтаry прачi прачiвrпкiв Пiдlрисмсгва с частина дохо.цу,
одержаною в результатi йою господарськоi дiяльносгi.

Мiнiмальна заробiтrа гшата працЬштlсiв не може буп.l rпокчою вiд всгановпеною
законодавством Украiни мiнiмальною розмфу заробiтноi п;rатr.
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8.4. фкероrом форпtlъаlшя фiнансовлж pecypciB fli.шрисмсгва е прибlток (дохц), коIrrп,l,

безог1llатri або блаюдifuii внесюл .1гtенiв трудового колеюиву, пlдщриемсIв, орI,tlнtз ци,

громаддr та irflxi над<одкешrя, Вшючаючи ценГр1,riзованi капiтаьнi вtсладеr*rя m кред{п,I.
' 8.5. Вiдlосlдтл Пiдприемсгва з i}ш!4ми пiдrрисмсгвами, органiзашiями i громадянами в

vcix сфеоах виообrпrчоi дiяльносгi здiйсIfiоються на ocHoBi доюворiв,' ti.oi пiдфисмство здiйсtтос зовйrrпrьоекономi.*rу дiяльнiсгь згiдrо з чинним

зiконодzlвством Украihи.
в.т. Дудrг фiнансовоi дiяльносгi Пiдприемсгва здiйсшосься згiдlо з чинним

законодавством Украiни.

Роздiл 9. Припиrlеllня та лiквiдацiя Пiдприсмсгва

9.1. Пiшrрисмсгво припшrясться в результатi перелачi всього свого маiлнц прав та

фoB'BKiB irпЙм юрили.oпл' особам - правонаФупникам (зTитгя, приедrшlня, подiл,

"ep".uopero,") 
або в рЪультатi лiквiдацii за рiше}fiям Засновюiка' а у випадrаь передбачеI D(

чинним законодавсгвом. - за рiшегfl]ям суry.
9.2. люiдацiя пiдIриЪмсгва здiйсttюсгься лirсйацifolою комiсi€ю, яка }творюсгься

ъсновtлком.
Засновrпп<ом встановIIю€тъся пордцок i сrрок заяв,теr*я кредrюрами своlх вимог до

Пiдrриемсrва.'у 
разi банкрlтс-гва Пiдlриемсгв4 йою лirвiдацй проводfiъся згiдlо з чинним

зtконодtlвсгвом УItpаtЬи.
9.3. З момеrrry цр}вначекш лiквИаlriйпrоi KoMicii до неi переходягь повновФкен}я по

уцрйir-* Пi.шрЙсмЬом. Лirвiдаrriйша комiсiя оцiшос нмвне Maifio Пi.щФисмсгва i

рOзраховусБся з кредrюрами, сюrадас лiквiдацirhлй баланс i подас його на затвердкенIiJI

Ъсновrплсу.
9.4. tiри прrтмнеrшi Пiдrрисмсгва працiвrплtам, якi звiльняються, гарантусться

додержа*Й ж np.ав m iнrepeciB вttгlовiдrо до трудовою законодавствu Y,ФuР,-9.5, 
Пiдlрисмсгво вкDкасться таким, що припинlшо свою дlяльнlсть" lз дня внесення до

едtногО дфжавногО реестру юрид{чнtс( осiб та фiзи.rrмХ осiб - пiдприсмчiв запиоу про його

*ЧЁ.ff;о 
Пi,шrриемсгвц що залш,,илось пiсля розра,хlнкiв з бюдксrом, оп'lати працi

ЦряlliвlддqЬ, розрахlнкiв з кремюрами викорисювусься за рiшенням Органу 1прав,гlit*ля

маЙном та Засновtллtа у вiдIовiдrосгi до повновФItень.

В.о. керуючого справами
заступник мiського голови
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