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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОІ3НА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII CKJII3KAFIIIЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  збільшення  статутного  капіталу  та  затвердження  нової  редакції  Статуту  
Киево-Святошинського  виробничого  управління  житлово-копzунального  

господарства  

Відповідно  до  ст. 43, 60 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
Бюджетного  кодексу  України, Господарського  кодексу  України, розглянувши  подання  
Киево-Святошинського  виробничого  управління  житлово-комунального  господарства, на  
підставі  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  від  12.03.2018 року  №  422-27-VII 
«Про  внесення  змін  до  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  від  19.12.2017 року  №  
370-25-VII «Про  районний  бюджет  Кисво-Святошинського  району  на  2018 рік», враховуючи  
висновки  і  рекомендації  постійної  комісії  з  питань  управління  комунальним  майном, 
діяльності  комунальних  підприемств, житлово-комунального  господарства, паливно- 
енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  технологій, районна  рада  

вирішила: 

1. Збільшити  статутний  капітал  Киево-Святошинського  виробничого  управління  
житлово-комунального  господарства  на  1500000 (один  мільйон  п'ятсот  тисяч) гривень, 
шляхом  перерахування  коштів  на  відкритий  Підприемством  у  комерційному  банку  рахунок  
(КЕКВ  3210). 

2. Пункт  6.11. Розділу  6 Статуту  Киево-Святошинського  виробничого  управління  
житлово-комунального  господарства  викласти  у  новій  редакції: «Статутний  фонд  (капітал) 
ПІДПРИСМСТВА  становить  3700000 (три  мільйони  сімсот  тисяч) гривень  00 копійок.» 

3. Затвердити  нову  редакцію  Статуту  Киево-Святошинського  виробничого  
управління  житлово-комунального  господарства, що  додаеться. 

4. Зобов 'язати  Киево-Святошинське  виробниче  управління  житлово-комунального  
господарства  провести  заходи  щодо  державної  реестрації  нової  редакції  Статуту. 

5. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  районної  
ради  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, 
житлово -комунального 	господарства, 	паливно-енергетичного 	комплексу 	та  
енергозберігаючих  технологій . 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
24 липня  2018 року  
N4 451-28-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
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1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  
1.1. КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКЕ  ВИРОБНИЧЕ  цПРАВЛІННЯ  ЖИТЛОВО- 

КОМцНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА, далі  «ПІДПРИЕМСТВО», е  комунальним  
підприемством, заснованим  на  спільній  власності  територіальних  громад  сіл, селищ, міст  
району  і  перебувае  в  управлінні  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області. 

1.2. ПІДПРИЕМСТВО  засноване  на  базі  відокремленої  частини  майна  спільної  
власності  територіальних  громад  Киево-Святошинського  району  Київської  області, що  
закріплюеться  за  ПІДПРИЕМСТВОМ  на  праві  господарського  відання, оперативного  
управління, комунальної  власності  та  підпорядковане  Киево-Святошинській  районній  раді  
Київської  області. 

1.3. Засновником  та  Органом  управління  майном  е  Киево-Святошинська  районна  
рада  Київської  області  (далі  - Орган  управління  майном), ідентифікаційний  код  04054748, 
місцезнаходження : 03170, м. Київ, вул. Янтарна, 12. 

2. НАЙМЕНУВАННЯ  ТА  МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ  
2.1. Найменування  ПІДПРИЕМСТВА  українською  мовою: 

- Повне: КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКЕ  ВИРОБНИЧЕ  УПРАВЛІННЯ  ЖИТЛОВО- 
КОМцНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА  
- Скорочене : КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКЕ  ВцЖКГ  

2.2. Найменування  ПІДПРИЕМСТВА  англійською  мовою: 
- Повне: KYIV-SVYATOSHINSKY PRODUCTION DEPARTMENT OF HOUSING AND 
COMMUNAL SERVICES 
- Скорочене : ПІДПРИЕМСТВА : KYIV-SVYATOSHINSKY VUGKG. 

2.3. Місцезнаходженням  ПІДПРИЕМСТВА  е  адреса  його  органу  або  особи, які  
відповідно  до  установчих  документів  чи  закону  виступають  від  його  імені. 

2.4. На  момент  підписання  ціеї  редакції  Статуту  місцезнаходженням  
ПІДПРИЕМСТВА  е  наступна  адреса: 08150, Київська  область, Киево-Святошинський  
район, вул. Матросова, буд. 11. 

З. МЕТА  І  ПРЕДМЕТ  ДІЯЛЬНОСТІ  
3.1. ПІДПРИЕМСТВО  створене  з  метою: здійснення  господарської  діяльності  на  

комерційній  та  промисловій  основі, отримання  засновником  прибутку. 
3.2. Основні  види, напрями  діяльності : 
• Оброблення  та  видалення  безпечних  відходів  
• Збирання  безпечних  відходів  
• Комплексне  обслуговування  об'ектів  
• Надання  в  оренду  й  експлуатацію  власного  чи  орендованого  нерухомого  

майна  
• Надання  в  оренду  вантажних  автомобілів  
• Надання  в  оренду  будівельних  машин  і  устатковання  
• Надання  в  оренду  інших  машин, устатковання  та  товарів, не  віднесених  до  

інших  угруповань  
• Вантажний  автомобільний  транспорт  
• Каналізація, відведення  й  очищення  стічних  вод  
• Відновлення  відсортованих  відходів  
3.3. Інші  види, напрями  діяльності : 
ВОДОПОСТАЧАННЯ ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ  З  ВІДХОДАМИ  
• Забір, очищення  та  постачання  води  
• Збирання  небезпечних  відходів  
• Оброблення  та  видалення  небезпечних  відходів  
• Демонтаж  (розбирання) машин  і  устатковання  

2 



• Інша  діяльність  щодо  поводження  з  відходами  
ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА  ТА  КцР'ЕРСЬКА  

ДІЯЛЬНІСТЬ  
• Пасажирський  наземний  транспорт  міського  та  приміського  сполучення  
• Інший  пасажирський  наземний  транспорт, не  віднесених  до  інших  угруповань  
• Надання  послуг  перевезення  речей  (переїзду) 
• Трубопровідний  транспорт  
• Допоміжне  обслуговування  наземного  транспорту  
• Допоміжне  обслуговування  водного  транспорту  
• Допоміжне  обслуговування  авіаційного  транспорту  
• Транспортне  оброблення  вантажів  
• Складське  господарство  
• Інша  допоміжна  діяльність  у  сфері  транспорту  
• Інша  поштова  та  кур'ерська  діяльність  
ОПТОВА  ТА  РОЗДРІБНА  ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ  АВТОТРАНСПОРТНИХ  ЗАСОБІВ  

І  МОТОЦИКЛІВ  
• Торгівля  автомобілями  та  легковими  автотранспортними  засобами  
• Торгівля  іншими  автотранспортними  засобами  
• Оптова  торгівля  деталями  та  приладдям  для  автотранспортних  засобів  
• Роздрібна  торгівля  деталями  та  приладдям  для  автотранспортних  засобів  
• Торгівля  мотоциклами, деталями  та  приладдям  до  них, технічне  

обслуговування  і  ремонт  мотоциклів  
• Технічне  обслуговування  та  ремонт  автотранспортних  засобів  
• діяльність  посередників  у  торгівлі  сільськогосподарською  сировиною, 

живими  тваринами, текстильною  сировиною  та  напівфабрикатами  
• діяльність  посередників  у  торгівлі  деревиною, будівельними  матеріалап-ти  та  

санітарно -технічними  виробами  
• діяльність  посередників  у  торгівлі  паливом, рудами, металами  та  

промисловими  хімічними  речовинами  
• діяльність  посередників  у  торгівлі  машинами, промисловим  устаткованням, 

суднами  та  літаками  
• діяльність  посередників  у  торгівлі  меблями, господарськими  товарами, 

залізними  та  іншими  металевими  виробами  
• діяльність  посередників  у  торгівлі  текстильними  виробами, одягом, хутром, 

взуттям  і  шкіряними  виробами  
• діяльність  посередників  у  торгівлі  продуктами  харчування, напоями  та  

тютюновими  виробами  
• діяльність  посередників, що  спеціалізуються  в  торгівлі  іншими  товарами  
• діяльність  посередників  у  торгівлі  товарами  широкого  асортименту  
• Оптова  торгівля  зерном, необробленим  тютюном, насінням  і  кормами  для  

тварин  
• Оптова  торгівля  квітами  та  рослинами  
• Оптова  торгівля  живими  тваринами  
• Оптова  торгівля  шкірсировиною, шкурами  та  шкірою  
• Оптова  торгівля  фруктами  й  овочами  
• Оптова  торгівля  м'ясом  і  м'ясними  продуктами  
• Оптова  торгівля  молочними  продуктами, яйцями, харчовими  оліями  та  

жирами  
• Оптова  торгівля  напоями  
• Оптова  торгівля  тютюновими  виробами  
• Оптова  торгівля  цукром, шоколадом  і  кондитерськими  виробами  
• Оптова  торгівля  кавою, чаем, какао  та  прянощами  
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• оптова  торгівля  іншими  продуктами  харчування, у  тому  числі  рибою, 
ракоподібними  та  молюсками  

• Неспеціалізована  оптова  торгівля  продуктами  харчування, напоями  та  
тютюновими  виробами  

• Оптова  торгівля  текстильними  товарами  
• Оптова  торгівля  одягом  і  взуттям  
• Оптова  торгівля  побутовими  електротоварами  й  електронною  апаратурою  

побутового  призначення  для  приймання, записування, відтворювання  звуку  й  зображення  
• Оптова  торгівля  фарфором, скляним  посудом  і  засобами  для  чищення  
• Оптова  торгівля  парфумними  та  косметичними  товарами  
• Оптова  торгівля  фармацевтичними  товарами  
• Оптова  торгівля  меблями, килимами  й  освітлювальним  приладдям  
• Оптова  торгівля  годинниками  та  ювелірними  виробами  
• Оптова  торгівля  іншими  товарами  господарського  призначення  
• Оптова  торгівля  комп'ютерами, периферійним  устаткуванням  і  програмним  

забезпеченням  
Оптова  торгівля  електронним  і  телекомунікаційним  устаткованням, деталями  

до  нього  
Оптова  торгівля  сільськогосподарськими  машинами  й  устаткованням  
Оптова  торгівля  верстатами  
Оптова  торгівля  машинами  й  устаткованням  для  добувної  промисловості  та  

будівництва  
• Оптова  торгівля  машинами  й  устаткованням  для  текстильного, швейного  та  

трикотажного  виробництва  
• Оптова  торгівля  офісними  меблями  
• Оптова  торгівля  іншими  офісними  машинами  й  устаткованням  
• Оптова  торгівля  іншими  машинами  й  устаткованням  
• Оптова  торгівля  твердим, рідким, газоподібним  паливом  і  подібними  

продуктами  
• Оптова  торгівля  металами  та  металевими  рудами  
• Оптова  торгівля  деревиною, будівельними  матеріалами  та  санітарно- 

технічним  обладнанням  
• Оптова  торгівля  залізними  виробами, водопровідним  і  опалювальним  

устаткованням  і  приладдям  до  нього  
• Оптова  торгівля  іншими  проміжними  продуктами  
• Оптова  торгівля  відходами  та  брухтом  
• Неспеціалізована  оптова  торгівля  
• Роздрібна  торгівля  в  неспеціалізованих  магазинах  переважно  продуктами  

харчування, напоями  та  тютюновими  виробами  
• Інші  види  роздрібної  торгівлі  в  неспеціалізованих  магазинах  
• Роздрібна  торгівля  пальним  
• Роздрібна  торгівля  фруктами  й  овочами  в  спеціалізованих  магазинах  
• Роздрібна  торгівля  м'ясом  і  м'ясними  продуктами  в  спеціалізованих  магазинах  
• Роздрібна  торгівля  рибою, ракоподібними  та  молюсками  в  спеціалізованих  

магазинах  
• Роздрібна  торгівля  хлібобулочними  виробами, борошняними  та  цукровими  

кондитерськими  виробами  в  спеціалізованих  магазинах  
Роздрібна  торгівля  напоями  в  спеціалізованих  магазинах  
Роздрібна  торгівля  тютюновими  виробами  в  спеціалізованих  магазинах  
Роздрібна  торгівля  іншими  продуктами  харчування  в  спеціалізованих  

магазинах  
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• Роздрібна  торгівля  комп'ютерами, периферійним  устаткованням  і  програмним  
забезпеченням  у  спеціалізованих  магазинах  

• Роздрібна  торгівля  телекомунікаційним  устаткованням  у  спеціалізованих  
магазинах  

• Роздрібна  торгівля  в  спеціалізованих  магазинах  електронною  апаратурою  
побутового  призначення  для  приймання, записування, відтворення  звуку  й  зображення  

• Роздрібна  торгівля  текстильними  товарами  в  спеціалізованих  магазинах  
• Роздрібна  торгівля  залізними  виробами, будівельними  матеріалами  та  

санітарно -технічними  виробами  в  спеціалізованих  магазинах  
• Роздрібна  торгівля  килимами, килимовими  виробами, покриттям  для  стін  і  

підлоги  в  спеціалізованих  магазинах  
• Роздрібна  торгівля  побутовими  електротоварами  в  спеціалізованих  магазинах  
• Роздрібна  торгівля  меблями, освітлювальним  приладдям  та  іншими  товарами  

для  дому  в  спеціалізованих  магазинах  
• Роздрібна  торгівля  книгами  в  спеціалізованих  магазинах  
• Роздрібна  торгівля  газетами  та  канцелярськими  товарами  в  спеціалізованих  

магазинах  
• Роздрібна  торгівля  аудіо- та  відеозаписами  в  спеціалізованих  магазинах  
• Роздрібна  торгівля  спортивним  інвентарем  у  спеціалізованих  магазинах  
• Роздрібна  торгівля  іграми  та  іграшками  в  спеціалізованих  магазинах  
• Роздрібна  торгівля  одягом  у  спеціалізованих  магазинах  
• Роздрібна  торгівля  взуттям  і  шкіряними  виробами  в  спеціалізованих  

магазинах  
• Роздрібна  торгівля  фармацевтичними  товарами  в  спеціалізованих  магазинах  
• Роздрібна  торгівля  медичними  й  ортопедичними  товарами  в  спеціалізованих  

магазинах  
• Роздрібна  торгівля  косметичними  товарами  та  туалетними  приналежностями  

в  спеціалізованих  магазинах  
• Роздрібна  торгівля  квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми  

тваринами  та  кормами  для  них  у  спеціалізованих  магазинах  
• Роздрібна  торгівля  годинниками  та  ювелірними  виробами  в  спеціалізованих  

магазинах  
• Роздрібна  торгівля  іншими  невживаними  товарами  в  спеціалізованих  

магазинах  
• Роздрібна  торгівля  уживаними  товарами  в  магазинах  
• Роздрібна  торгівля  з  лотків  і  на  ринках  харчовими  продуктами, напоями  та  

тютюновими  виробами  
• Роздрібна  торгівля  з  лотків  і  на  ринках  текстильними  виробами, одягом  і  

взуттям  
• Роздрібна  торгівля  з  лотків  і  на  ринках  іншими  товарами  
• Роздрібна  торгівля, що  здійснюеться  фірмами  поштового  замовлення  або  

через  мережу  Інтернет  
• Інші  види  роздрібної  торгівлі  поза  магазинами  
ПРОФЕСІЙНА, НАцКОВА  ТА  ТЕХНІЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ  
• Діяльність  у  сфері  права  
• Діяльність  у  сфері  бухгалтерського  обліку  й  аудиту; консультування  з  питань  

оподаткування  
• Діяльність  головних  управлінь  (хед-офісів) 
• Діяльність  у  сфері  зв'язків  із  громадськістю  
• Діяльність  у  сфері  архітектури  
• Діяльність  у  сфері  інжинірингу, геології  та  геодезії, надання  послуг  

технічного  консультування  в  цих  сферах  



Дослідження  й  експериментальні  розробки  у  сфері  біотехнологій  
Дослідження  й  експериментальні  розробки  у  сфері  суспільних  і  гуманітарних  

наук  
Дослідження  й  експериментальні  розробки  у  сфері  інших  природничих  і  

технічних  наук  
• Технічні  випробування  та  дослідження  
• Рекламніагентства  
• Посередництво  в  розміщенні  реклами  в  засобах  масової  інформації  
• Дослідження  кон'юнктури  ринку  та  виявлення  громадської  думки  
• Спеціалізована  діяльність  із  дизайну  
• діяльність  у  сфері  фотографії  
• Надання  послуг  перекладу  
• Інша  професійна, наукова  та  технічна  діяльність, не  віднесених  до  інших  

угруповань  
• Ветеринарна  діяльність  
ДІЯЛЬНІСТЬ  У  СФЕРІ  АДМІНІСТРАТИВНОГО  ТА  ДОПОМІЖНОГО  

ОБСЛУГОВУВАННЯ  
• Надання  в  оренду  автомобілів  і  легкових  автотранспортних  засобів  
• Прокат  товарів  для  спорту  та  відпочинку  
• Прокат  відеозаписів  і  дисків  
• Прокат  інших  побутових  виробів  і  предметів  особистого  вжитку  
• Надання  в  оренду  сільськогосподарських  машин  і  устатковання  
• Надання  в  оренду  офісних  машин  і  устатковання, у  тому  числі  комп'ютерів  
• Надання  в  оренду  водних  транспортних  засобів  
• Надання  в  оренду  повітряних  транспортних  засобів  
• Лізинг  інтелектуальної  власності  та  подібних  продуктів, крім  творів, 

захищених  авторськими  правами  
• діяльність  агентств  працевлаштування  
• діяльність  агентств  тимчасового  працевлаштування  
• Інша  діяльність  із  забезпечення  трудовими  ресурсами  
• діяльність  туристичних  агентств  
• Надання  інших  послуг  бронювання  та  пов 'язана  з  цим  діяльність  
• діяльність  приватних  охоронних  служб  
• Обслуговування  систем  безпеки  
• Загальне  прибирання  будинків  
• Інша  діяльність  із  прибирання  будинків  і  промислових  об'ектів  
• Інші  види  діяльності  із  прибирання  
• Надання  ландшафтних  послуг  
• Надання  комбінованих  офісних  адміністративних  послуг  
• Фотокопіювання, підготування  документів  та  інша  спеціалізована  допоміжна  

офісна  діяльність  
• діяльність  телефонних  центрів  
• організування  конгресів  і  торговельних  виставок  
• діяльність  агентств  зі  стягування  платежів  і  бюро  кредитних  історій  
• Пакування  
• Надання  інших  допоміжних  комерційних  послуг, не  віднесених  до  інших  

угруповань  
СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВо, ЛІСОВЕ  ГОСПОДАРСТВО  ТА  РИБНЕ  

господАРство  
• Вирощування  зернових  культур  (крім  рису), бобових  культур  і  насіння  

олійних  культур  
• Вирощування  рису  
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• Вирощування  овочів  і  баштанних  культур, коренеплодів  і  бульбоплодів  
• Вирощування  цукрової  тростини  
• Вирощування  тютюну  
• Вирощування  прядивних  культур  
• Вирощування  інших  однорічних  і  дворічних  культур  
• Вирощування  винограду  
• Вирощування  тропічних  і  субтропічних  фруктів  
• Вирощування  цитрусових  
• Вирощування  зерняткових  і  кісточкових  фруктів  
• Вирощування  ягід, горіхів, інших  фруктів  
• Вирощування  олійних  плодів  
• Вирощування  культур  для  виробництва  напоїв  
• Вирощування  пряних, ароматичних  і  лікарських  культур  
• Вирощування  інших  багаторічних  культур  
• Відтворення  рослин  
• Розведення  великої  рогатої  худоби  молочних  порід  
• Розведення  іншої  великої  рогатої  худоби  та  буйволів  
• Розведення  коней  та  інших  тварин  родини  конячих  
• Розведення  верблюдів  та  інших  тварин  родини  верблюдячих  
• Розведення  овець  і  кіз  
• Розведення  свиней  
• Розведення  свійської  птиці  
• Розведення  інших  тварин  
• Змішане  сільське  господарство  
• Допоміжна  діяльність  у  рослинництві  
• Допоміжна  діяльність  у  тваринництві  
• Післяурожайна  діяльність  
• Оброблення  насіння  для  відтворення  
• Мисливство, відловлювання  тварин  і  надання  пов 'язаних  із  ними  послуг  
• Лісівництво  та  інша  діяльність  у  лісовому  господарстві  
• Лісозаготівлі  
• Збирання  дикорослих  недеревних  продуктів  
• Надання  допоміжних  послуг  у  лісовому  господарстві  
• Морське  рибальство  
• Прісноводне  рибальство  
• Морське  рибництво  (аквакультура) 
• Прісноводне  рибництво  (аквакультура) 
ПЕРЕРОБНА  ПРОМИСЛОВІСТЬ  
• Виробництво  м'яса  
• Виробництво  м'яса  свійської  птиці  
• Виробництво  м'ясних  продуктів  
• Перероблення  та  консервування  риби, ракоподібних  і  молюсків  
• Перероблення  та  консервування  картоплі  
• Виробництво  фруктових  і  овочевих  соків  
• Інші  види  перероблення  та  консервування  фруктів  і  Овочів  
• Виробництво  олії  та  тваринних  жирів  
• Виробництво  маргарину  і  подібних  харчових  жирів  
• Перероблення  молока, виробництво  масла  та  сиру  
• Виробництво  морозива  
• Виробництво  продуктів  бОрОШНОМеЛЬН0-КруП'ЯНОї  прОМИСЛОВОСТІ  
• Виробництво  крохмалів  і  крохмальних  продуктів  
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• Виробництво  ХЛ1ба  та  ХЛlбобуЛОЧНИХ  виробів; виробництво  бОрОШНЯНИХ  
кондитерських  виробів, тортів  і  тістечок  нетривалого  зберігання  

• Виробництво  сухарів  і  сухого  печива; виробництво  борошняних  
кондитерських  виробів, тортів  і  тістечок  тривалого  зберігання  

• Виробництво  МаКарОННИХ  виробів  1 ПОД1бНИХ  бОрОШНЯНИХ  виробів  
• Виробництво  цукру  
• Виробництво  какао, шоколаду  та  цукрових  кондитерських  виробів  
• Виробництво  чаю  та  кави  
• Виробництво  прянощів  і  приправ  
• Виробництво  готової  їжі  та  страв  
• Виробництво  дитячого  харчування  та  діетичних  харчових  продуктів  
• Виробництво  інших  харчових  продуктів, не  віднесених  до  інших  угруповань  
• Виробництво  готових  кормів  для  тварин, що  утримуються  на  фермах  
• Виробництво  готових  кормів  для  домашніх  тварин  
• Дистиляція, ректифікація  та  змішування  алкогольних  напоїв  
• Виробництво  виноградних  вин  
• Виробництво  сидру  та  інших  плодово-ягідних  вин  
• Виробництво  інших  недистильованих  напоїв  із  зброджуваних  продуктів  
• Виробництво  пива  
• Виробництво  солоду  
• Виробництво  безалкогольних  напоїв; виробництво  мінеральних  вод  та  інших  

вод, розлитих  у  пляшки  
• Виробництво  тютюнових  виробів  
• Підготування  та  прядіння  текстильних  волокон  
• Ткацьке  виробництво  
• Оздоблення  текстильних  виробів  
• Виробництво  трикотажного  полотна  
• Виробництво  готових  текстильних  виробів, крім  одягу  
• Виробництво  килимів  і  килимових  виробів  
• Виробництво  канатів, мотузок, шпагату  та  сіток  
• Виробництво  нетканих  текстильних  матеріалів  і  виробів  із  них, крім  одягу  
• Виробництво  інших  текстильних  виробів  технічного  та  промислового  

призначення  
• Виробництво  інших  текстильних  виробів, не  віднесених  до  інших  угруповань  
• Виробництво  одягу  зі  шкіри  
• Виробництво  робочого  одягу  
• Виробництво  іншого  верхнього  одягу  
• Виробництво  спіднього  одягу  
• Виробництво  іншого  одягу  й  аксесуарів  
• Виготовлення  виробів  із  хутра  
• Виробництво  панчішно-шкарпеткових  виробів  
• Виробництво  іншого  трикотажного  та  в'язаного  одягу  
• Дублення  шкур  і  оздоблення  шкіри; вичинка  та  фарбування  хутра  
• Виробництво  дорожніх  виробів, сумок, лимарно-сідельних  виробів  зі  шкіри  та  

інших  матеріалів  
• Виробництво  взуття  
• Лісопильне  та  стругальне  виробництво  
• Виробництво  фанери, дерев'яних  плит  і  панелей, шпону  
• Виробництво  щитового  паркету  
• Виробництво  інших  дерев 'яних  будівельних  конструкцій  і  столярних  виробів  
• Виробництво  дерев 'яної  тари  



• Виробництво  інших  виробів  з  деревини; виготовлення  виробів  з  корка, 
соломки  та  рослинних  матеріалів  для  плетіння  

• Виробництво  паперової  маси  
• Виробництво  паперу  та  картону  
• Виробництво  гофрованого  паперу  та  картону, паперової  та  картонної  тари  
• Виробництво  паперових  виробів  господарсько -побутового  та  санітарно - 

гігіенічного  призначення  
• Виробництво  паперових  канцелярських  виробів  
• Виробництво  шпалер  
• Виробництво  інших  виробів  з  паперу  та  картону  
• Друкування  газет  
• Друкування  іншої  продукції  
• Виготовлення  друкарських  форм  і  надання  інших  поліграфічних  послуг  
• Брошурувально -палітурна  діяльність  і  надання  пов'язаних  із  нею  послуг  
• Тиражування  звуко-, відеозаписів  і  програмного  забезпечення  
• Виробництво  коксу  та  коксопродуктів  
• Виробництво  продуктів  нафтоперероблення  
• Виробництво  промислових  газів  
• Виробництво  барвників  і  пігментів  
• Виробництво  інших  основних  неорганічних  хімічних  речовин  
• Виробництво  інших  основних  органічних  хімічних  речовин  
• Виробництво  добрив  і  азотних  сполук  
• Виробництво  пластмас  у  первинних  формах  
• Виробництво  синтетичного  каучуку  в  первинних  формах  
• Виробництво  пестицидів  та  іншої  агрохімічної  продукції  
• Виробництво  фарб, лаків  і  подібної  продукції, друкарської  фарби  та  мастик  
• Виробництво  мила  та  мийних  засобів, засобів  для  чищення  та  полірування  
• Виробництво  парфумних  і  косметичних  засобів  
• Виробництво  вибухових  речовин  
• Виробництво  клеїв  
• Виробництво  ефірних  олій  
• Виробництво  іншої  хімічної  продукції, не  віднесених  до  інших  угруповань  
• Виробництво  штучних  і  синтетичних  волокон  
• Виробництво  основних  фармацевтичних  продуктів  
• Виробництво  фармацевтичних  препаратів  і  матеріалів  
• Виробництво  гумових  шин, покришок  і  камер; відновлення  протектора  

гумових  шин  і  покришок  
• Виробництво  інших  гумових  виробів  
• Виробництво  плит, листів, труб  і  профілів  із  пластмас  
• Виробництво  тари  з  пластмас  
• Виробництво  будівельних  виробів  із  пластмас  
• Виробництво  інших  виробів  із  пластмас  
• Виробництво  листового  скла  
• Формування  й  оброблення  листового  скла  
• Виробництво  порожнистого  скла  
• Виробництво  скловолокна  
• Виробництво  й  оброблення  інших  скляних  виробів, у  тому  числі  технічних  
• Виробництво  вогнетривких  виробів  
• Виробництво  керамічних  плиток  і  плит  
• Виробництво  цегли, черепиці  та  інших  будівельних  виробів  із  випаленої  

глини  
• Виробництво  господарських  і  декоративних  керамічних  виробів  
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• Виробництво  керамічних  санітарно -технічних  виробів  
• Виробництво  керамічних  електроізоляторів  та  ізоляційної  арматури  
• Виробництво  інших  керамічних  виробів  технічного  призначення  
• Виробництво  інших  керамічних  виробів  
• Виробництво  цементу  
• Виробництво  вапна  та  гіпсових  сумішей  
• Виготовлення  виробів  із  бетону  для  будівництва  
• Виготовлення  виробів  із  гіпсу  для  будівництва  
• Виробництво  бетонних  розчинів, готових  для  використання  
• Виробництво  сухих  будівельних  сумішей  
• Виготовлення  виробів  із  волокнистого  цементу  
• Виробництво  інших  виробів  із  бетону  гіпсу  та  цементу  
• Різання, оброблення  та  оздоблення  декоративного  та  будівельного  каменю  
• Виробництво  абразивних  виробів  
• Виробництво  неметалевих  мінеральних  виробів, не  віднесених  до  інших  

угруповань  
• Виробництво  чавуну  сталі  та  феросплавів  
• Виробництво  труб, порожнистих  профілів  і  фітингів  зі  сталі  
• Холодне  волочіння  прутків  і  профілів  
• Холодний  прокат  вузької  штаби  
• Холодне  штампування  та  гнуття  
• Холодне  волочіння  дроту  
• Виробництво  дорогоцінних  металів  
• Виробництво  алюмінію  
• Виробництво  свинцю, цинку  й  олова  
• Виробництво  міді  
• Виробництво  інших  кольорових  металів  
• Лиття  чавуну  
• Лиття  сталі  
• Лиття  легких  кольорових  металів  
• Лиття  інших  кольорових  металів  
• Виробництво  будівельних  металевих  конструкцій  і  частин  конструкцій  
• Виробництво  металевих  дверей  і  вікон  
• Виробництво  радіаторів  і  котлів  центрального  опалення  
• Виробництво  інших  металевих  баків, резервуарів  і  контейнерів  
• Виробництво  парових  котлів, крім  котлів  центрального  опалення  
• Виробництво  зброї  та  боеприпасів  
• Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова  металургія  
• Оброблення  металів  та  нанесення  покриття  на  метали  
• Механічне  оброблення  металевих  виробів  
• Виробництво  столових  приборів  
• Виробництво  замків  і  дверних  петель  
• Виробництво  інструментів  
• Виробництво  сталевих  бочок  і  подібних  контейнерів  
• Виробництво  легких  металевих  паковань  
• Виробництво  виробів  із  дроту, ланцюгів  і  пружин  
• Виробництво  кріпильних  і  rвинтонарізних  виробів  
• Виробництво  інших  готових  металевих  виробів, не  віднесених  до  інших  

угруповань  
• Виробництво  електронних  компонентів  
• Виробництво  змонтованих  електронних  плат  
• Виробництво  комп'ютерів  і  периферійного  устатковання  
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• Виробництво  обладнання  зв'язку  
• Виробництво  електронної  апаратури  побутового  призначення  для  приймання, 

записування  та  відтворювання  звуку  й  зображення  
• Виробництво  інструментів  і  обладнання  для  вимірювання, дослідження  та  

навігації  
• Виробництво  годинників  
• Виробництво  радіологічного , електромедичного  й  електротерапевтичного  

устатковання  
• Виробництво  оптичних  приладів  і  фотографічного  устатковання  
• Виробництво  магнітних  і  оптичних  носіїв  даних  
• Виробництво  електродвигунів , генераторів  і  трансформаторів  
• Виробництво  електророзподільчої  та  контрольної  апаратури  
• Виробництво  батарей  і  акумуляторів  
• Виробництво  волоконно -оптичних  кабелів  
• Виробництво  інших  видів  електронних  і  електричних  проводів  і  кабелів  
• Виробництво  електромонтажних  пристроїв  
• Виробництво  електричного  освітлювального  устатковання  
• Виробництво  іншого  електричного  устатковання  
• Виробництво  електричних  побутових  приладів  
• Виробництво  неелектричних  побутових  приладів  
• Виробництво  двигунів  і  турбін, крім  авіаційних, автотранспортних  і  

мотоциклетних  двигунів  
• Виробництво  гідравлічного  та  пневматичного  устатковання  
• Виробництво  інших  помп  і  компресорів  
• Виробництво  інших  кранів  і  клапанів  
• Виробництво  підшипників, зубчастих  передач, елементів  механічних  передач  

і  приводів  
• Виробництво  печей  і  пічних  пальників  
• Виробництво  підіймального  та  вантажно-розвантажувального  устатковання  
• Виробництво  офісних  машин  і  устатковання, крім  комп'ютерів  і  

периферійного  устатковання  
• Виробництво  ручних  електромеханічних  і  пневматичних  інструментів  
• Виробництво  промислового  холодильного  та  вентиляційного  устатковання  
• Виробництво  інших  машин  і  устатковання  загального  призначення, не  

віднесених  до  інших  угруповань  
• Виробництво  машин  і  устатковання  для  сільського  та  лісового  господарства  
• Виробництво  металообробних  машин  
• Виробництво  інших  верстатів  
• Виробництво  машин  і  устатковання  для  металургії  
• Виробництво  машин  і  устатковання  для  добувної  промисловості  та  

будівництва  
• Виробництво  машин  і  устатковання  для  виготовлення  харчових  продуктів  і  

напоїв, перероблення  тютюну  
• Виробництво  машин  і  устатковання  для  виготовлення  текстильних, швейних, 

хутряних  і  шкіряних  виробів  
• Виробництво  машин  і  устатковання  для  виготовлення  паперу  та  картону  
• Виробництво  машин  і  устатковання  для  виготовлення  пластмас  і  гуми  
• Виробництво  інших  машин  і  устатковання  спеціального  призначення, не  

віднесених  до  інших  угруповань  
• Виробництво  автотранспортних  засобів  
• Виробництво  кузовів  для  автотранспортних  засобів, причепів  і  напівпричепів  
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• Виробництво  електричного  й  електронного  устатковання  для  
автотранспортних  засобів  

• Виробництво  інших  вузлів, деталей  і  приладдя  для  автотранспортних  засобів  
• Будування  суден  і  плавучих  конструкцій  
• Будування  прогулянкових  і  спортивних  човнів  
• Виробництво  залізничних  локомотивів  і  рухомого  складу  
• Виробництво  повітряних  і  космічних  літальних  апаратів, супутнього  

устатковання  
• Виробництво  військових  транспортних  засобів  
• Виробництво  мотоциклів  
• Виробництво  велосипедів, дитячих  та  інвалідних  колясок  
• Виробництво  інших  транспортних  засобів  і  обладнання, не  віднесених  до  

інших  угруповань  
• Виробництво  меблів  для  офісів  і  підприемств  торгівлі  
• Виробництво  кухонних  меблів  
• Виробництво  матраців  
• Виробництво  інших  меблів  
• Карбування  монет  
• Виробництво  ювелірних  і  подібних  виробів  
• Виробництво  біжутерії  та  подібних  виробів  
• Виробництво  музичних  інструментів  
• Виробництво  спортивних  товарів  
• Виробництво  ігор  та  іграшок  
• Виробництво  медичних  і  стоматологічних  інструментів  і  матеріалів  
• Виробництво  мітел  і  щіток  
• Виробництво  іншої  продукції, не  віднесених  до  інших  угруповань  
• Ремонт  і  технічне  обслуговування  готових  металевих  виробів  
• Ремонт  і  технічне  обслуговування  машин  і  устатковання  промислового  

призначення  
• Ремонт  і  технічне  обслуговування  електронного  й  оптичного  устатковання  
• Ремонт  і  технічне  обслуговування  електричного  устатковання  
• Ремонт  і  технічне  обслуговування  суден  і  човнів  
• Ремонт  і  технічне  обслуговування  повітряних  і  космічних  літальних  апаратів  
• Ремонт  і  технічне  обслуговування  інших  транспортних  засобів  
• Ремонт  і  технічне  обслуговування  інших  машин  і  устатковання  
• Установлення  та  монтаж  машин  і  устатковання  
ПОСТАЧАННЯ  ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ , ГАЗУ, ПАРИ  ТА  КОНДИЦІЙОВАНОГО  

ПОВІТРЯ  
• Виробництво  електроенергії  
• Передача  електроенергії  
• Розподілення  електроенергії  
• Торгівля  електроенергіею  
• Виробництво  газу  
• Розподілення  газоподібного  палива  через  місцеві  (локальні) трубопроводи  
• Торгівля  газом  через  місцеві  (локальні) трубопроводи  
• Постачання  пари, гарячої  води  та  кондиційованого  повітря  
ДОБУВНА  ПРОМИСЛОВІСТЬ  І  РОЗРОБЛЕННЯ  КАР'ЕРІВ  
• Добування  кам'яного  вугілля  
• Добування  бурого  вугілля  
• Добування  сирої  нафти  
• Добування  природного  газу  
• Добування  залізних  руд  
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добування  уранових  і  торіевих  руд  
добування  руд  інших  кольорових  металів  
добування  декоративного  та  будівельного  каменю, вапняку, гіпсу, крейди  та  

глинистого  сланцю  
• добування  піску, гравію, глин  і  каоліну  
• добування  мінеральної  сировини  для  хімічної  промисловості  та  виробництва  

мінеральних  добрив  
• добування  торфу  
• добування  солі  
• добування  інших  корисних  копалин  і  розроблення  кар'ерів, не  віднесених  до  

інших  угруповань  
• Надання  допоміжних  послуг  у  сфері  добування  нафти  та  природного  газу  
• Надання  допоміжних  послуг  у  сфері  добування  інших  корисних  копалин  і  

розроблення  кар'ерів  
БУДІВНИЦТВО  
• Організація  будівництва  будівель  
• Будівництво  житлових  і  нежитлових  будівель  
• Будівництво  доріг  і  автострад  
• Будівництво  залізниць  і  метрополітену  
• Будівництво  мостів  і  тунелів  
• Будівництво  трубопроводів  
• Будівництво  споруд  електропостачання  та  телекомунікацій  
• Будівництво  водних  споруд  
• Будівництво  інших  споруд, не  віднесених  до  інших  угруповань  
• Знесення  
• Підготовчі  роботи  на  будівельному  майданчику  
• Розвідувальне  буріння  
• Електромонтажні  роботи  
• Монтаж  водопровідних  мереж, систем  опалення  та  кондиціонування  
• Інші  будівельно -монтажні  роботи  
• Штукатурні  роботи  
• Установлення  столярних  виробів  
• Покриття  підлоги  й  облицювання  стін  
• Малярні  роботи  та  скління  
• Інші  роботи  із  завершення  будівництва  
• Покрівельні  роботи  
• Інші  спеціалізовані  будівельні  роботи, не  віднесених  до  інших  угруповань  
ТИМЧАСОВЕ  РОЗМІЩУВАННЯ  Й  ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ  
• Діяльність  готелів  і  подібних  засобів  тимчасового  розміщування  
• Діяльність  засобів  розміщування  на  період  відпустки  та  іншого  тимчасового  

проживання  
Надання  місць  кемпінгами  та  стоянками  для  житлових  автофургонів  і  

причепів  
• Діяльність  інших  засобів  тимчасового  розміщування  
• Діяльність  ресторанів, надання  послуг  мобільного  харчування  
• Постачання  готових  страв  для  подій  
• Постачання  інших  готових  страв  
• Обслуговування  напоями  
ІНФОРМАЦІЯ  ТА  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ  
• Видання  книг  
• Видання  довідників  і  каталогів  
• Видання  газет  
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• Видання  журналів  і  періодичних  видань  
• Інші  види  видавничої  діяльності  
• Видання  комп'ютерних  ігор  
• Видання  іншого  програмного  забезпечення  
• Виробництво  кіно- та  відеофільмів, телевізійних  програм  
• Компонування  кіно- та  відеофільмів, телевізійних  програм  
• Розповсюдження  кіно- та  відеофільмів, телевізійних  програм  
• Демонстрація  кінофільмів  
• Видання  звукозаписів  
• діяльність  у  сфері  радіомовлення  
• діяльність  у  сфері  телевізійного  мовлення  
• діяльність  у  сфері  проводового  електрозв 'язку  
• діяльність  у  сфері  безпроводового  електрозв 'язку  
• діяльність  у  сфері  супутникового  електрозв 'язку  
• Інша  діяльність  у  сфері  електрозв 'язку  
• Комп'ютерне  програмування  
• Консультування  з  питань  інформатизації  
• діяльність  із  керування  комп'ютерним  устаткованням  
• Інша  діяльність  у  сфері  інформаційних  технологій  і  комп'ютерних  систем  
• Оброблення  даних, розміщення  інформації  на  веб-вузлах  і  пов'язана  з  ними  

діяльність  
• Веб-портали  
• діяльність  інформаційних  агентств  
• Надання  інших  інформаційних  послуг, не  віднесених  до  інших  угруповань  
ОПЕРАЦІЇ  З  НЕРУХОМИМ  МАЙНОМ  
• Купівля  та  продаж  власного  нерухомого  майна  
• Управління  нерухомим  майном  за  винагороду  або  на  основі  контракту  
ОСВІТА  
• Професійно -технічна  освіта  
• Освіта  у  сфері  спорту  та  відпочинку  
• Освіта  у  сфері  культури  
• діяльність  шкіл  підготовлення  водіїв  транспортних  засобів  
• Інші  види  освіти, не  віднесених  до  інших  угруповань  
• Допоміжна  діяльність  у  сфері  освіти  
ОХОРОНА  ЗДОРОВ'Я  ТА  НАДАННЯ  СОЦІАЛЬНОЇ  ДОПОМОГИ  
• діяльність  лікарняних  закладів  
• Загальна  медична  практика  
• Спеціалізована  медична  практика  
• Стоматологічна  практика  
• Інша  діяльність  у  сфері  охорони  здоров 'я  
• діяльність  із  догляду  за  хворими  із  забезпеченням  проживання  
• Надання  послуг  догляду  із  забезпеченням  проживання  для  осіб  з  розумовими  

вадами  та  хворих  на  наркоманію  
• Надання  послуг  щодо  догляду  із  забезпеченням  проживання  для  осіб  

похилого  віку  та  інвалідів  
• Надання  інших  послуг  догляду  із  забезпеченням  проживання  
• Надання  соціальної  допомоги  без  забезпечення  проживання  для  осіб  похилого  

віку  та  інвалідів  
• Денний  догляд  за  дітьми  
• Надання  іншої  соціальної  допомоги  без  забезпечення  проживання, не  

віднесених  до  інших  угруповань  
МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ  ТА  ВІДПОЧИНОК  

14 



• Театральна  та  концертна  діяльність  
• діяльність  щодо  підтримання  театральних  і  концертних  заходів  
• Індивідуальна  мистецька  діяльність  
• Функціювання  театральних  і  концертних  залів  
• Функціювання  бібліотек  і  архівів  
• Функціювання  музеїв  
• діяльність  із  охорони  та  використання  пам'яток  історії, будівель  та  інших  

пам'яток  культури  
• Функціювання  ботанічних  садів, зоопарків  і  природних  заповідників  
• Функціювання  спортивних  споруд  
• діяльність  спортивних  клубів  
• діяльність  фітнес-центрів  
• Інша  діяльність  у  сфері  спорту  
• Функціювання  атракціонів  і  тематичних  парків  
• Організування  інших  видів  відпочинку  та  розваг  
НАДАННЯ  ІНШИХ  ВИДІВ  ПОСЛцГ  
• Ремонт  комп'ютерів  і  периферійного  устатковання  
• Ремонт  обладнання  зв'язку  
• Ремонт  електронної  апаратури  побутового  призначення  для  приймання, 

записування, відтворення  звуку  й  зображення  
• Ремонт  побутових  приладів, домашнього  та  садового  обладнання  
• Ремонт  взуття  та  шкіряних  виробів  
• Ремонт  меблів  і  домашнього  начиння  
• Ремонт  годинників  і  ювелірних  виробів  
• Ремонт  інших  побутових  виробів  і  предметів  особистого  вжитку  
• Прання  та  хімічне  чищення  текстильних  і  хутряних  виробів  
• Надання  послуг  перукарнями  та  салонами  краси  
• Організування  поховань  і  надання  суміжних  послуг  
• діяльність  із  забезпечення  фізичного  комфорту  
• Надання  інших  індивідуальних  послуг, не  віднесених  до  інших  угруповань  
3.4. Види  діяльності, які  підлягають  ліцензуванню, можуть  здійснюватись  

Підприемством  виключно  після  отримання  відповідних  ліцензій  і  дозволів  у  порядку, 
передбаченому  чинним  законодавством  цкраїни. 

4. ЮРИДИЧНИЙ  СТАТцС  ПІДПРИЕМСТВА  
4.1. ПІДПРИЕМСТВО  е  юридичною  особою. Права  і  обов 'язки  юридичної  особи  

ПІДПРИЕМСТВО  набувае  з  дня  його  державної  реестрації. 
4.2. ПІДПРИЕМСТВО  здійснюе  свою  діяльність  на  основі  і  відповідно  до  чинного  

законодавства  цкраїни, рішень  Органу  управління  майном  та  цього  статуту, який  
затверджуеться  Органом  управління  майном. 

4.3. ПІДПРИЕМСТВО  діе  за  принципами  повного  госпрозрахунку, 
самофінансування, самоокупності . 

4.4. ПІДПРИЕМСТВО  забезпечуе  фінансування  витрат  по  організації  своеї  
діяльності, соціальному  розвитку  і  матеріальному  стимулюванню  працівників, забезпечуе  
безпеку  виробництва, санітарно-гігіенічні  норми  і  вимоги  щодо  захисту  здоров 'я  його  
працівників . 

4.5. цчасть  ПІДПРИЕМСТВА  в  асоціаціях, корпораціях, концернах  та  інших  
об'еднаннях  здійснюеться  за  рішенням  районної  ради, якщо  це  не  суперечить  
антимонопольному  законодавству  та  іншим  нормативним  актам  цкраїни. 

Створення  будь-яких  спільних  підприемств  за  участю  ПІДПРИЕМСТВА  
здійснюеться  за  згодою  Органу  управління  майном. ПІДПРИЕМСТВО  може  самостійно  
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утворювати  філіали, інші  підрозділи, а  дочірні  підприемства  - за  погодженням  Органу  
управління  майном. 

При  цьому, відчуження, списання, застава  та  передача  в  користування  (оренду) 
нерухомого  і  окремо  індивідуально  визначеного  рухомого  майна  (будинків  і  споруд, 
транспортних  засобів, складного  технологічного  обладнання), що  е  спільною  власністю  
територіальних  громад  сіл, селищ  району  і  закріплене  за  ПІДПРИЕМСТВОМ  на  праві  
господарського  відання, здійснюеться  у  порядку, що  встановлений  Органом  управління  
майном. 

4.6. ПІДПРИЕМСТВО  мае  самостійний  баланс, розрахунковий, валютний  та  інші  
рахунки  в  банківських  установах, круглу  печатку  з  власним  найменуванням, штампи, 
бланки, знак  для  товарів  та  послуг, власну  емблему, іншу  атрибутику  юридичної  особи. 

4.7. ПІДПРИЕМСТВО  несе  відповідальність  за  свої  зобов 'язання  в  межах  належного  
йому  майна  згідно  з  чинним  законодавством  цкраїни. 

ПІДПРИЕМСТВО  не  несе  відповідальності  за  зобов 'язання  Органа  управління  
майном. Орган  управління  майном  не  несе  відповідальності  за  зобов'язаннями  
Підприемства, крім  випадків, передбачених  законодавством  цкраїни. 

4.8. ПІДПРИЕМСТВО  мае  право  укладати  договори /угоди, набувати  майнові  та  
пов'язані  з  ними  немайнові  права, виконувати  обов'язки, бути  позивачем  і  відповідачем  у  
судах. 

5. СКЛАД  І  КОМПЕТЕНЦІЯ  ОРГАНІВ  УПРАВЛІННЯ  
5.1. цправління  ПІДПРИЕМСТВОМ  від  імені  територіальних  громад  сіл, селищ, міст  
району  здійснюеться  Органом  управління  майном  у  встановленому  ним  порядку. 
5.2. Орган  управління  майном  не  мае  права  втручання  в  оперативну  та  господарську  
діяльність  ПІДПРИЕМСТВА . 
5.3. Поточне  (оперативне) управління  ПІДПРИЕМСТВОМ  здійснюе  генеральний  директор  
ПІДПРИЕМСТВА, який  призначаеться  Органом  управління  майном  і  підзвітним  цьому  
органові . З  генеральним  директором  ПІДПРИЕМСТВА  укладаеться  контракт. 
5.4. Генеральний  директор : 
5.4.1. самостійно  вирішуе  питання  діяльності  підприемства  за  винятком  питань, що  
віднесені  законодавством  та  статутом  до  компетенції  Органу  управління  майном; 
5.4.2. подае  на  затвердження  Органу  управління  майном  проекти  програм  і  планів, 
передбачених  цим  Статутом, а  також  звіти  про  їх  виконання; 
5.4.3. мае  право  підпису  фінансово -господарських, банківських  та  розпорядчих  документів, 
без  доручення  (довіреності) діе  від  імені  ПІДПРИЕМСТВА, представляе  його  інтереси  у  
судах, підприемствах, організаціях, установах, органах  влади  і  місцевого  самоврядування, 
формуе  адміністрацію  ПІДПРИЕМСТВА; 
5.4.4. видао  довіреності, відкривае  в  банківських  установах  рахунки; 
5.4.5. самостійно  укладае  угоди, контракти, договори, у  тому  числі  трудові; 
5.4.6. затверджуе  посадові  інструкції, в  тому  числі  для  Директора  дочірнього  підприемства, 
положення, видае  накази, розпорядження, статут  дочірнього  підприемства  із  погодженням  
Органу  управління  майном, інші  обов'язкові  акти  управління  з  усіх  питань  діяльності  
ПІДПРИЕМСТВА; 
5.4.7. вправі  вести  переговори  з  юридичними  та  фізичними  особами-підприемцями  усіх  
форм  власності  особисто  або  доручати  іншим  працівникам  з  приводу  виконання  чи  
укладення  (змін  умов) угод, договорів  та  з  будь-яких  інших  питань, що  стосуеться  
ПІДПРИЕМСТВА; 
5.4.8. встановлюе  чисельність  працівників, вносить  зміни  в  штатний  розклад  
ПІДПРИЕМСТВА, а  за  погодженням  з  уповноваженими  органами  Органу  управління  
майном, визначае  організаційну  структуру  і  штатний  розклад  ПІДПРИЕМСТВА; 
5.4.9. приймае  і  звільняе  робітників  відповідно  до  штатного  розкладу  та  трудового  
законодавства  цкраїни; 
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5.4.14. організовуе  здійснення  кадрової  політики  та  визначае  облікову  політику  
ПІДПРИЕМСТВА; 
5.4.11. вживае  заходи  заохочення  і  накладае  дисциплінарні  стягнення  відповідно  до  правил  
внутрішнього  трудового  розпорядку; 
5.4.12. обирае  форми  і  системи  оплати  праці, встановлюе  працівникам  розміри  тарифних  
ставок, відрядних  розцінок, посадових  окладів, премій, винагород, надбавок  і  доплат  на  
умовах  визначених  чинним  законодавством  України  та  колективним  договором; 
5.4.13. забезпечуе  дотримання  Правил  охорони  праці  та  техніки  безпеки; 
5.4.14. забезпечуе  виконання  поточних  та  перспективних  планів  по  ремонту  і  експлуатації  
основних  фондів; 
5.4.15. розпоряджаеться  коштами  та  управляе  майном  ПІДПРИЕМСТВА  в  порядку  
визначеному  законодавством  України  та  цим  Статутом; 
5.4.16. несе  відповідальність  за  формування  та  виконання  фінансових  планів, організацію  
податкового, бухгалтерського  обліку  та  забезпечення  фіксування  фактів  здійснення  всіх  
господарських  операцій; 
5.4.17. розробляе  систему  та  форму  внутрішньогосподарського  обміну, звітності  і  контролю  
господарських  операцій; 
5.4.18. вчиняе  будь-які  інші  дії, необхідні  для  здійснення  господарської  діяльності  
ПІДПРИЕМСТВА, за  винятком  тих, що  відповідно  до  Статуту  повинні  бути  узгоджені  із  
Органом  управління  майном. 
5.4.19. мае  право  (за  погодженням  з  Органом  управління  майном) у  період  відпустки, 
відрядження  чи  інших  причин  делегувати  свої  повноваження  або  їх  частину  начальнику  
управління  - першому  заступника  генерального  директора  ПІДПРИЕМСТВА, а  в  разі  його  
відсутності  - іншим  працівникам  підприемства, про  що  видаеться  наказ  або  розпорядження . 
Особа, якій  делеговано  зазначені  повноваження, на  час  їх  виконання  е  посадовою  особою  та  
несе  персональну  відповідальність  за  свої  дії; 
5.5. Організаційно -розпорядчі  функції  в  межах  своеї  компетенції, а  також  право  підпису  
визначених  генеральним  директором  фінансово-господарських, банківських  та  розпорядчих  
документів  від  імені  ПІДПРИЕМСТВА  мають  посадові  особи  ПІДПРИЕМСТВА. 
5.6. Посадовими  особами  ПІДПРИЕМСТВА, в  разі  їх  призначення, визнаються  начальник  
управління  - перший  заступник  генерального  директора, заступник  директора, головний  
бухгалтер, керівники  філій, представництв, цехів, комбінатів, комплексів, що  діють  на  
підставі  положень, за  якими  закріплено  майно, а  також  голова  та  члени  наглядової  ради. 
5.7. Посадові  особи  ПІДПРИЕМСТВА  песуть  персопальпу  відповідальність , передбачепу  
чинним  законодавством  України  за  заподіяну  ними  ПІДПРИЕМСТВУ  шкоду  та  
розголошення  комерційної  таемниці  та  конфіденційної  інформації . 
5.8. За  рішенням  Органу  управління  майном  на  ПІДПРИЕМСТВІ  може  бути  утворена  
Наглядова  рада, до  компетенції  якої  може  бути  віднесено  питання  відповідно  до  чинного  
законодавства. 
5.9. Критерії  (чисельність  працівників, сума  прибутку, статус  природної  монополії, 
визначена  Антимонопольним  комітетом  України, домінуюче  становище  на  ринку, сума  
річного  обороту  за  попередній  фінансовий  рік  тощо) відповідно  до  яких  утворення  
наглядової  ради  ПІДПРИЕМСТВА  е  обов'язковим, а  також  порядок  утворення, організації  
діяльності  та  ліквідації  наглядової  ради, порядок  призначення  членів  наглядової  ради  
затверджуються  рішенням  Органу  управління  майном. 

6. МАЙПО  ПІДПРИЕМСТВА  
6.1. Майно, яке  передане  ПІДПРИЕМСТВУ  для  виконання  мети  та  здійснення  предмету, е  
спільною  власністю  територіальних  громад  сіл, селищ, міст  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  і  закріплюеться  за  ПІДПРИЕМСТВОМ  на  праві  господарського  відання  
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або  на  праві  оперативного  управління  чи  може  бути  зареестровано  на  праві  комунальної  
власності  за  рішенням  суду, інших  випадках, встановлених  законодавством . 
6.2. Майно, яке  надане  ПІДПРИЕМСТВц  Органом  управління  майном  в  господарське  
відання, становлять  основні  фонди  і  оборотні  кошти, а  також  інші  цінності, вартість  яких  
відображаеться  в  самостійному  балансі  ПІДПРИЕМСТВА . 
6.3. Перелік  майна, що  закріплюеться  за  підприемством  на  праві  господарського  відання, 
визначаеться  виключно  Органом  управління  майном  і  може  ним  змінюватися. 
6.4. Здійснюючи  право  господарського  відання, ПІДПРИЕМСТВО  володіе, користуеться  та  
розпоряджаеться  зазначеним  майном  на  свій  розсуд, вчиняючи  щодо  нього  будь-які  дії, які  
не  суперечать  чинному  законодавству, цьому  статуту  та  рішенням  Органу  управління  
майном. 
6.5. ПІДПРИЕМСТВО  не  мае  права  безоплатно  передавати  належне  йому  
майно  іншим  юридичним  особам  чи  громадянам, крім  випадків, передбачених  
чинним  законодавством . При  цьому, відчуження, списання, застава  та  передача  в  
користування  (оренду) окремо  індивідуально  визначеного  рухомого  і  нерухомого  майна  
(будинків  і  споруд, транспортних  засобів, складного  технологічного  обладнання), що  е  
спільною  власністю  територіальних  громад  сіл, селищ, міст  району  і  закріплене  за  
ПІДПРИЕМСТВОМ  на  праві  господарського  відання, здійснюеться  з  дозволу  Органу  
управління  майном  у  порядку  встановленим  цим  органом . 
6.6. Розпоряджатися  в  інший  спосіб  майном, що  належить  до  основних  
фондів, ПІДПРИЕМСТВО 	мае 	право  лише  у  межах  повноважень 	та  у  
спосіб, що  передбачені  чинним  законодавством . 
6.7. Джерелами  формування  майна  ПІДПРИЕМСТВА  е: 
- гроші  та  майно, передане  йому  Органом  управління  майном; 
- доходи, одержані  від  реалізації  продукції, послуг, згідно  з  предметом  діяльності  
ПІДПРИЕМСТВА, а  також  від  інших  видів  господарської  діяльності; 
- доходи  від  цінних  паперів; 
- кредити  банків  та  інших  кредиторів; 
- капітальні  вкладення  і  дотації  з  бюджету; 
- безоплатні  або  благодійні  внески, пожертвування  організацій, підприемств  і  громадян; 
- майно, придбане  у  власність  в  інших  суб'ектів  господарювання, організацій  та  громадян  у  
встановленому  чинним  законодавством  цкраїни  порядку; 
- майно  отримане  у  власність  на  підставі  рішення  суду; 
- інші  джерела, не  заборонені  чинним  законодавством  цкраїни. 
6.8. Одержані  в  результаті  відчуження  майна  кошти  спрямовуються : 
- за  нерухоме  майно  та  об'екти  незавершеного  будівництва  до  районного  бюджету; 
- за  індивідуально  визначене  майно  на  рахунок  ПІДПРИЕМСТВА  на  його  розвиток. 
6.9. ПІДПРИЕМСТВО  здійснюе  володіння, користування  землею  та  іншими  природними  
ресурсами  відповідно  до  мети  своеї  діяльності  та  чинного  законодавства  цкраїни. 
6. 10. Грошові  кошти  з  рахунків  ПІДПРИЕМСТВА  можуть  бути  вилучені  тільки  за  його  
згодою. Примусове  стягнення  (списання) коштів  здійснюеться  тільки  у  передбачених  
законом  випадках. 
6.11. Статутний  капітал  ПІДПРИЕМСТВА  становить  3700000 (три  мільйони  сімсот  тисяч) 
гривень  00 копійок. 
6. І  1. І  .Статутний  фонд  (капітал) ПІДПРИЕМСТВА  може  бути  сплачений  Органом  
управління  майном  або  уповноваженим  ним  органом  шляхом  внесення  як  грошових  так  і  
майнових  засобів, а  також  цілісного  майнового  комплексу, будівель, споруд  тощо. 
6. І  1 .2.Збільшення  або  зменшення  статутного  фонду  (капіталу) відбуваеться  за  рішенням  
Органу  управління  майном. 
6. 12. Обов'язки  перед  державним  та  місцевим  бюджетами  ПІДПРИЕМСТВО  здійснюе  
самостійно . 
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6.13. Дохід, одержаний  ПІДПРИЕМСТВОМ  за  результатами  його  господарської  діяльності, 
підлягае  оподаткуванню  згідно  з  чинним  законодавством  України, а  його  частина, що  
залишаеться  після  сплати  податків, інших  платежів, процентів  за  кредити, штрафів  та  
санкцій, (чистий  прибуток) залишаеться  в  розпорядженні  ПІДПРИЕМСТВА  і  
використовуеться  для  створення  та  оновлення  основних  фондів. 
6.14. Збитки, завдані  ПІДПРИЕМСТВУ  в  результаті  порушення  його  майнових  прав  
громадянами, юридичними  особами  і  державними  органами, відшкодовуються  за  
рішенням  суду. 

7. ПРАВА  ТА  ОБОВ'ЯЗКИ  ПІДПРИЕМСТВЕІ  
7.1. Права  ПІДПРИЕМСТВА: 
7.1.1. ПІДПРИЕМСТВО  за  погодженням  з  Органом  управління  майном  плануе  свою  
діяльність, визначае  стратегію  та  основні  напрямки  свого  розвитку  відповідно  до  галузевих  
науково-технічних  прогнозів  та  пріоритетів, кон'юнктури  ринку  продукції, товарів, робіт, 
послуг  та  економічної  ситуації. 
7.1.2. ПІДПРИЕМСТВО  реалізуе  свою  продукцію, послуги, залишки  від  виробництва  за  
цінами, що  формуються  відповідно  до  умов  економічної  діяльності, а  у  випадках, прямо  
передбачених  законодавством  України, - за  фіксованими  державними  цінами. 
7.1.3. ПІДПРИЕМСТВО  може  придбавати  цінні  папери  юридичних  осіб  України  та  інших  
держав, випускати, реалізовувати  та  купувати  цінні  папери  відповідно  до  законодавства  
України. 
7.1.4. ПІДПРИЕМСТВО  відкривае  розрахунковий  та  інші  рахунки  в 	будь-яких  
фінансово-кредитних  установах  та  проводить  через  них  всі  касові  і  кредитно-розрахункові  
операції  в  національній  та  іноземній  валютах, по  безготівковому  розрахунку  без  обмежень  
сум  платежів. Форми  розрахунків  визначаються  ПІДПРИЕМСТВОМ  за  узгодженням  з  
усіма  контрагентами  та  з  урахуванням  вимог  чинного  законодавства  України. 
7.1.5. Здійснюе  види  діяльності, передбачені  Статутом. 
7.1.6. Набувае, отримуе  в  оренду, комунальну  власність  чи  на  лізингових  умовах  техніку, 
будівлі, споруди  та  інше  майно, необхідне  для  статутної  діяльності . 
7.1.7. Отримуе  від  будь-яких  фінансово -кредитних  установ  кредити  на  договірних  умовах. 
7.1.8. Організовуе  підготовку  та  підвищення  кваліфікації  кадрів  за  всіма  напрямками  своеї  
діяльності . 
7.1.9. ПІДПРИЕМСТВО  для  здійснення  своеї  статутної  діяльності  мае  право: 
- вступати  у  взаемовідносини  з  юридичними  і  фізичними  особами, в  тому  числі  на  
договірних  засадах, на  виконання  робіт  спільної  діяльності  з  дозволу  Органу  управління  
майном; 
- набувати  майно  у  власність  в  порядку, встановленому  чинним  законодавством ; 
- самостійно  встановлювати  чисельність  працівників, форми, системи  і  розміри  оплати  
праці, а  також  іпші  види  доходів  працівпиків  ПІДПРИЕМСТВА; 
- утворювати  необхідні  для  ведення  певного  напрямку, галузі  господарської  діяльності, 
філії, представництва, відокремлені  структурні  підрозділи  (цехи, комбінати, комплекси  
тощо), які  діють  на  підставі  положення, яке  затверджуеться  генеральним  директором, а  за  
погодженням  Органу  управління  майном  утворювати  дочірні  підприемства. 
7.2. ПІДПРИЕМСТВО  зобов 'язуеться: 
- забезпечити  виконання  функцій  та  завдань, покладених  на  ПІДПРИЕМСТВО  Органом  
управління  майном; 
- забезпечити  своечасну  сплату  податків  та  інших  відрахувань  згідно  з  чинним  
законодавством; 
- здійснювати  будівництво, реконструкцію, а  також  капітальний  ремонт  основних  фондів, 
- забезпечити  своечасне  освоення  нових  виробничих  потужностей  та  якнайшвидше  
введення  в  дію  придбаного  обладнання; 
- здійснювати  оперативну  діяльність  з  матеріально -технічного  забезпечення  виробництва; 
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- придбати  необхідні  матеріальні  ресурси  у  підприемств, організацій  та  установ  незалежно  
від  форм  власності, а  також  у  фізичних  осіб; 
- відповідно  до  встановлених  показників  діяльності  забезпечити  виробництво  та  поставку  
продукції  і  товарів; 
- створити  належні  умови  для  високопродуктивної  праці, забезпечуе  додержання  
законодавства  про  працю, правил  та  норм  охорони  праці, техніки  безпеки, соціального  
страхування; 
- здійснити  заходи  із  вдосконалення  організації  заробітної  плати  працівників  з  метою  
посилення  їх  матеріальної  зацікавленості  як  в  результатах  особистої  праці, так  і  в  
загальних  підсумках  роботи  ПІДПРИЕМСТВА, забезпечуе  економне  і  раціональне  
використання  фонду  споживання  і  своечасні  розрахунки  з  працівниками  
ПІДПРИЕМСТВА; 
- дотримуватися  норм  і  вимог  щодо  охорони  навколишнього  природного  середовища, 
раціонального  використання  і  відтворення  природних  ресурсів  та  забезпечення  
екологічної  безпеки; 
- здійснювати  бухгалтерський, оперативний  облік  та  вести  статистичну  звітність  згідно  з  
чинним  законодавством . Генеральний  директор  ПІДПРИЕМСТВА  та  головний  бухгалтер  
несуть  персональну  відповідальність  за  додержання  порядку  ведення  і  достовірність  обліку  
та  статистичної  звітності, даних, що  містяться  в  річному  звіті  та  балансі; 
- оприлюднювати  інформацію  про  свою  діяльність, крім  випадків, установлених  законом, 
шляхом  розміщення  її  на  офіційному  веб-сайті  Органу  управління  майном  або  в  разі  
наявності  на  власній  веб-сторінці  (веб-сайті), в  порядку  та  у  строки, що  мае  бути  визначено  
рішенням  Органу  управління  майном; 
- у  разі  здійснення  ними  закупівель  та  за  умов, визначених  законодавством, 
оприлюднювати  звіти  про  укладення  договорів  про  закупівлю  товарів, робіт  і  послуг  за  
кошти  ПІДПРИЕМСТВА  та  інформацію  про  зміну  його  істотних  умов; 
- запровадити  та  виконувати  антикорупційну  програму  у  порядку, визначеному  законом . 

8. ТРцДОВИЙ  КОЛЕКТИВ  ПІДПРИЕМСТВА  ТА  ЙОГО  ПОВНОВАЖЕННЯ  
8. 1.Трудовий  колектив  ПІДПРИЕМСТВА  становлять  всі  громадяни, які  своею  

працею  беруть  участь  в  його  діяльності  на  основі  трудового  договору  (контракту, угоди), а  
також  інших  форм, що  регулюють  трудові  відносини  працівника  з  ПІДПРИЕМСТВОМ . 

8.2.Трудовий  колектив  ПІДПРИЕМСТВА : 
- розглядае  і  затверджуе  проект  колективного  договору; 
- розглядае  і  вирішуе  згідно  із  Статутом  ПІДПРИЕМСТВА  питання  самоврядування  

трудового  колективу; 
- визначае  і  затверджуе  перелік  і  порядок  надання  працівникам  ПІДПРИЕМСТВА  

соціальних  пільг; 
- бере  участь  у  матеріальному  і  моральному  стимулюванні  продуктивної  праці, 

заохочуе  винахідницьку  і  раціоналізаторську  діяльність, порушуе  клопотання  про  
представлення  працівників  до  державних  нагород; 

- бере  участь  у  вирішенні  питання  про  виділення  із  складу  ПІДПРИЕМСТВА  одного  
чи  кількох  структурних  підрозділів  для  створення  нового  підприемства; 

- разом  з  Органом  управління  майном  вирішуе  питання  про  вступ  і  вихід  
ПІДПРИЕМСТВА  з  об'еднання  підприемств; 

- приймае  рішення  про  оренду  ПІДПРИЕМСТВА, створення  на  основі  трудового  
колективу  органу  для  переходу  на  оренду  і  викупу  ПІДПРИЕМСТВА. 
8.3. Повноваження  трудового  колективу  ПІДПРИЕМСТВА  реалізуються  

загальними  зборами  (конференціею ) та  їх  виборним  органом  - профспілковим  комітетом  
чи  радою  трудового  колективу, члени  якого  обираються  таемним  голосуванням  на  зборах  
(конференції) трудового  колективу  не  менш  як  2/3 голосів . 
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9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ЛІКВІДАЦІЯ  ПІДПРИЕМСТВА  
9.1. ПІДПРИЕМСТВО  припиняеться  в  результаті  передачі  всього  свого  майна, прав  та  
обов 'язків  іншим  юридичним  особам  - правонаступникам  (злиття, приеднання, поділ, 
перетворення) або  в  результаті  ліквідації  рішенням  Органу  управління  майном, а  у  
випадках, передбачених  чинним  законодавством , - за  рішенням  суду. 
9.2. Ліквідація  Підприемства  здійснюеться  ліквідаційною  комісіею, яка  утворюеться  
Органом  управління  майном. 
9.3. Порядок  і  строки  проведення  ліквідації, а  також  строк  для  заяви  претензій  кредиторам  
визначаються  чинним  законодавством  та  Органом  управління  майном. 
9.4. ц  разі  банкрутства  Підприемства, його  ліквідація  проводиться  згідно  з  чинним  
законодавством  цкраїни. 
9.5. 3 моменту  призначення  ліквідаційної  комісії  до  неї  переходять  повноваження  по  
управлінню  ПІДПРИЕМСТВОМ . Ліквідаційна  комісія  оцінюе  наявне  майно  
ПІДПРИЕМСТВА  і  розраховуеться  з  кредиторами, складае  ліквідаційний  баланс  і  подае  
його  Органу  управління  майном. 
9.6. При  припиненні  діяльності  ПІДПРИЕМСТВА  працівникам, які  звільняються, 
гарантуеться  додержання  їх  прав  та  інтересів  відповідно  до  трудового  законодавства  
цкраїни. 
9.7. ПІДПРИЕМСТВО  вважаеться  таким, що  припинило  свою  діяльність, із  дня  внесення  до  
Единого  державного  реестру  цкраїни  запису  про  його  припинення . 
9.8. Майно  ПІДПРИЕМСТВА, що  залишилось  після  розрахунків  з  бюджетом, оплати  праці  
працівників, розрахунків  з  кредиторами  використовуеться  за  рішенням  Органу  управління  
майном. 

10.ВНЕСЕННЯ  ЗМІН  ТА  ДОПОВНЕНЬ  ДО  СТАТУТц  
10.1. Цей  Статут  і  всі  зміни  та  доповнення  до  нього  затверджуються  Органом  управління  
майном  та  рееструються  згідно  з  чинним  законодавством  цкраїни. 

11. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ  
11.1. ц  всьому, що  не  врегульовано  цим  Статутом, слід  керуватися  чинним  законодавством  
цкраїни. 
11.2. Цей  Статут  запроваджуеться  в  дію  з  моменту  його  державної  реестрації  відповідно  до  
чинного  законодавства  цкраїни. 
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