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Стаття 1
загальнi положення

1,1, Комуналъне пiдприеМство <<Киево-Святошинська тепломережu,)киiъсъкот обласноi ради (далi _ пiдпрч.r.r"о) засноване на спiльнiй власностiтериторiальних громад сiл, селищ, MicT КиТвсъкоТ областi i е комун€lJIьнимунiтарним комерцiйним пiдприемством. Киiъсъка обласна рада (далi<<Засновнию)) вiд iMeHi та в iHTepecax .*"u".""" територiальних цромадздiйснюе правомочностi з
ПiДприем","Ъ,.Пiдприем.,"о"ТJ#;:'а.;:'""';rffй-#r.i;Т"ffi 

}1ХТ;обласнiй радi, Оперативне керiвництво д'iЙ"i.rrо Пiдприемства здiйснюеУПРаВЛiННЯ З ПИТаНЬ КОМУНаЛЪноi власностi та u,"йоuо_комун€tльного
го сподарства виконавчого апарату КиiЪсъкоI обласноi ради.1,2, Майно Пiдприем.i"u r"р.бувае в спiльнiйЪласностi територiальнихгромад сiл, селищ, MicT КиiЪськоi'- областi i закрiплюетъся за ним на правiповного господарського вiдання.

1.3. Пiдприемство в своiйl'fr.-rvlvlбU Б UIJOIи дшлъност1 керуетъся Конституцiсю УкраТни,законамИ УкраiЪи, актамИ Президента Украiъй, кuбi"ету MiHicTpiB Украiни,
+ЖНУЧ,:]|:::"',З1 УУr1", iншими нормативно-правовими актами

1 .4. НайменуванIя Пiдприемства:
повне: Комунальне пiдприемство <<киево-святошинська тепломережа)КиiЪськоi обласноi ради.
Скорочене : КП <<Киево-СвятоI,,инсъка тепломережа) коР.1,5, Мiсцезнаходж:"о Пiдприемства: вул. НеЪалежностi, 9, м. Боярка, Киево-Святошинсъкий район, КиiЪсiка областъ, 08 1 50.

Стаття 2
Юр"дrп"ний стаryс Пiдприемства

2.1. Пiдприемство с юридичною особою, здiйснюе свою господарськудiялънiстъ з урахуванням порядку та обмежень, встановлених Засновником, дiена принЦипаХ повногО господарсъкого розрахунку, веде бухгалтерський облiк,статистичну звiтнiстъ у порядку, встановленому законодавством Украiни,НабУВае МаЙНОВИХ Та ОСОбИСiИх немайнових прав, несе вiдповiднi обов,язки,укладае угоди (до.говори, контракти) з юридичними та фiзичними особами як вYKpaiHi, так i за iT меЖам", У 
"Ъruновленому законодавством порядку, виступаепозивачем, вiдповiдачем та третъою особою у господарському, цивiльному,аДМiНiСТРаТИВНОМУ, КРИМiН*""о*у та третейсъкому судi вiд свого iMeHi, масзакрiплене майно, поточний та iнйi р"rу"-" 

" 
y.ru"oBax банкiв, казначейства,печатки з власним найменуванням, штампи, затвердженi в установленомупорядку, фiрмовий знак чи знак об.пу.о"ування, бланки з власнимиреквiзитами та iншi атрибути.



2.2- Пiдприсмство плаЕуе свою дiяльнiсть та визначае перспективи
розвитку, вихомчи з планiв Засновника та попиту на виконання робiт, послуг, а
також продукцiю, яку виготовJUtе Пiдгlриемство.

2.3. Пiдприемство реалiзуе свою продукцiю, виконуе роботи та надае
послуги за цiнами i тарифами, встановленими самостiйно або на пiдставi
пiдписаниХ договорiв, а у випадках, визначених законодавством за
державними розцiнками.

2.4. У встановленому законом порядку, за погодженнrIм з Засновником,
пiдприемство може входити до асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв та iнших
об'еднань пiдприемств, у тому числi за участюl"оr.r""х юридичних осiб.

2.5. Пiдприемство несе вiдповiдальнiсть за своiми зобов'язаннями в
межаХ н€LгIежного йомУ майна згiдно з законодавством Украiни. Пiдприемство
не несе вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями Засновника. Засновник не несе
вiдповiдальнiсть за зобов'язаннrIми Пiдприемства.

Стаття 3
Мета предмет дiяльностilvleTa та предмет дiяльностi Пiдприсмства

з.1. Пiдприемство створено з метою: задоволення спiльних потреб
територiальних громад сiл, селищ, MicT КиiЪськоi областi у тепловiй енергii
(послryгах з теrrлопостачаннrl), iнших роботах та послугах з метою отриманнrI
прибутку, забезпечення соцiальних та
Пiдприемства та iHTepeciB Засновника.

економiчних потреб трудового колективу

3.2. Предметом дiяльностi Пiдприемства с:
з,2.1. Виробництво тепловоТ енергii (KpiM певних видiв господарськоi

дiяльностi у сферi теплопостачанIuI, якщо теплова енергiя виробляеться на
теплоелектроцентр€lJuIх, когенерацiйних установках та установках з
використанням нетрадицiйнюк або поновлювапъних джерел енергii);

3.2.2. Транспортування тепловоТ енергii (магiстрал"r"rЪ та мiсцевими
(розподiлъчими) тепловими мережами;

З .2.З. ПостачаннrI тепловоI енергii;
ч з.2.4. Виробництво тепловоi енергii на теплоелектроцентр€UUIх, тЕс,

АЕс, когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних
або поновлюв€lJIъних джерел енергii;

з.2.5 Щентралiзоване водопостачанIUI та водовiдведеннrl;
з .2.6 . Розподiлення та постачаннrI електроенергii;
З.2.7. Постачання пари та гарячоi води;
з.2.8. Збирання, очищеннlI та розподiл води;
3.2.9. Технiч_Не обслугОвуваннЯ каналiзаЦiйниХ систеМ та водостокiв;

. 3,2.10. Прибирання смiття, боротьба iз забрудненнrIм та подiбнi види
дiяльностi;

з,2,|1. Iншi види дiяльностi, якi не забороненi чинним законодавством
Украiни.

З,З. ЯощО здiйсненнЯ будъ-якоi вищезазначеноi дiялъностi потребуе
спецiального дозволу (лiцензii, патенту), Пiдприемство здiйснюе ,uoy
ДiЯЛЬНiСТЪ ЛИШе За УМОВи отримання необхЙого дозволу (лiцензii, патенту).



З.4. Предмет дiяльностi Пiдприемства може бути розширений за

рiшенням Засновника у встановленому порядку.
3.5. Пiдприемство для здiйсненнrl будь-якоТ вищезазначеноТ дiяльностi

мае право заlrучати iнвестицii у порядку визначеному Засновником.

Стаття 4
Права та обовОязки Пiдприемства

4.1. Пiдприсмство ма€ право:
4.1.1. В меж€lх своеi компетенцii здiйсrшовати Bci необхiднi заходи,

спрямованi на реалiзацiю мети i гrредмета дiяльностi, що передбаченi цим
Статутом.

4.1.2. Укладати договори з юридичними та фiзичними особами, в тому
числi iноземними, в установленому порядку.

4.t.5. Здiйснювати господарську дiяльнiсть на ocHoBi господарськоi
самостiйностi.

4.L6. Самостiйно плаЕувати свою дiяльнiсть та визначати перспективу

робочю< проектiв, в тому числi з урахуванням завдань Засновника.
4.L7 . Користуватися банкiвськими кредитами в порядку, передбаченому

законодавством Украiни.
4.1.8. Залучати до роботи на договiрних засадах необ>liдних спецiалiстiв.
4.r.9. Затверджуъати за погодженням у шорядку, встановленому Засновником,

структуру та штатний розпис Пiдприемства.
4.1.10. Розроблrяги i затверддсувати ПоложеннrI tIро премiювання, Положення

про порядок доплат i надбавок до посадових окладiв працiвникiв Пiдприемства
(KpiM керiвництва Пiдприемства).

4.t.I1. Брати участь у гryблiчнIж торгах, аукцiонах, тендерах.
4.|.|2. Створювати в установленому

Засновника, своi фiлiТ, cTpyкTypHi пiдроздiли з
paxyHKiB, якi сприялиб виконанню поставлених

законом порядку, за згодою
вiдкриттям окремих поточних

перед Пiдприемством завдань.
4.I.|3. Встановлювати цiни та тарифи на oкpeMi види робiт та послуг.
4.|.|5. Пiдприемство може здiйснювати iншi права, передбаченi дiючим

законодавством Украiни i цим Статутом.
4.2. Пiдпри€мство зобов'язане:
4.2.I. Забезпечрати своечасну сплату податкiв та iнших зборiв (обов'язкових

платежiв) до бюджетiв та
законодавством Уrсраiни.

державнIж цiлъовlоl фоrцiв згiдно з чинним

4.2.2. Забезпечрати цiльове та ефективне використ€lнIuI i збереження майна
спiлъноi власностi територiальншr громад сiл, селищ, MicT КиiЪськоi областi та
кошrгiв. Пiдприемство зобов'язане здiйснювати булiвництво, реконструкцiю,
реставрацiю, а також капiтальний ремонт основних фондiв.

4.2.З. Створювати наJIежнi умови для працi, додержуватися вимог чинного

законодавства Украiни про працю, щодо охорони працi, технiки безпеки.
4.2.4. .Щодержувжися чинного законодавства Украiни щодо охорони

навколишнього прцродного середgзцтц€t та екологiчноi безпеки, рацiонального
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ВИКОРистанIuI та вiдтворешrя природних pecypciB. Пiдприемство здiЙснюе право
КОРИСТУВаННЯ) володiння землею та iншими природними ресурсами згiдно з
чинЕим законодавством Украiни i метою своеТ дiяльностi.

4.2.5. Здiйсrтrовати бухга-птерський облiк i ведення статистиIIноi (iншоi)
звiтностi згiдно з чинним законодавством Украiни.

4.2.6. Звiryватись у встановленому порядку про свою фiншrсово-економiчну
дiялънiсть.

Стаття 5
Майно та кошти Пiдпри€мства

5.1. Майно Пiдгrрисмства cTaHoBJuITb ocHoBHi фонди та оборотнi кошти, а
також iншi матерiальнi та фiнансовi цiнностi, BapTicTb яких вiдображаеться в
саruостiйному балансi Пiдприемства.

5.2. Майно Пiдприемства належить до спiльноi власностi територiальних
|РОМаД Сiл, селищ, MicT КиiЪськоi областi i заrqрiплене за Пiдгlриемством на правi
ГОСПОДарсЬкоГо вiдашrя. ЗдiЙсrшоючи пр€lво господарського вiдання, Пiдприемство
володiе, користуеться Й розпоряджаетъся майном, закрiгlленr,uri за ним, на свiй
РОЗС}Дl ВЧИIUIЮчи Щодо нього будь-лсi дii, якi Ее суперечать чинному
ЗаКОНОДаВСТВУ Та цьому Стаryry, ЕшIе з обмеженням правомочностi
розпорядженIuI таким майном, встановленими Засновником.

5.3. Пiдприемство мае право (в порядку встановленому Засновником)
ЗДаВаТи в оренду, передавати в заставу або надавати в позику iншим
пiдприемствам, органiзацiям, установам належнi йому будинки, споруди,
YcTaTKyBaHHrI, транспортнi засоби, iHBeHTap та iншi матерiальнi цiнностi, а
також списувати ik з балансу в порядку, встановленому Засновником.

5.4. Пiдприемству встановлюеться статутний капiтал в розмiрi 10000000
(десять мiльйонiв) грн. 0 коп.

5.5. ffжерела формуванIuI майна:
. грошовi та матерiальнi внески Засновника;
. ПРИбУтки, одержанi вiд надання послуг та реалiзацii ToBapiB, а

також вiд iнших видiв дiяльностi;
о кродити банкiв та iнших кредиторiв;
о к€}пiтальнi вкладеннrI та дотацii з бюджетiв;
. безоплатнi або благодiйнi внески органiзацiй, пiдприемств, установ,

громадян;
о з€UIученi iнвестицiТ;
. МЕ}ЙНО, ПриДбане у iнших суб'ектiв господарювання, органiзацiй та

ГРОМаДЯН У ВсТановJIеному законодавством та рiшеннями Засновника порядку;
iншi джерела, не забороненi чинним законодавством Украiни.

Стаття б
Управлiння пiдпри€мством

6.1. Управлiння Пiдприемством здiйснюеться вiдповiдно до Стаryту.
ЗДiйСнююЧи управлiння Пiдприемством, Засновник дiе в порядку i межах,
визначених чинним законодавством УкраiЪи та цим Статутом.

L
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6.2. Управлiння дiяльнiстю Пiдприемства здiйснюеться Генеральним
директором. Генеральний директор Пiдприемства призначаеться на посаду та
звiлъняеться з посади вiдповiдно до Порядку призначеннrI на посаду та
звiльнення iз займаноi посади керiвникiв пiдприемств (iх об'еднань), закладiв,
установ та органiзацiй спiльноi власностi територiальних громад сiл, селищ,
MicT КиТвськоi областi, затвердженого Засновником.

Премiювання Генерального директора здiйснюеться вiдповiдно до
Положення про премiювання керiвникiв пiдприемств (ik об'еднань) спiльноi
власностi територiальних цромад сiл, селищ, MicT КиiЪськоi областi.

6.3. Генеральний директор Пiдприемства:
6.3.1. Здiйснюе поточне керiвництво пiдприемством, органiзуе його

виробничо-господарську, соцiально-побутову та iншу дiяльнiсть, забезпечус
виконання завдань пiдприемства, передбачених законодавством та цим
Статутом, виконання aKTiB i доручень Засновника. Генеральний директор
пiдзвiтний Засновнику та управлir*шо з питань комуна-шьноi власностi та
житлово-комун€lльного господарства виконавчого апарату КиТвськоi обласноi
Ради.

6.З.2. Забезпечуе скJIаданн;I в установленому порядку рiчного
подае його на затвердженнrI в порядкуфiнансового цлану пiдприемства та

встановленому Засновником.
6.3.3. Подае в порядку, встановленому Засновником, квартztльну та рiчну

фiнансову звiтнiсть пiдприемства.
6.З.4. Зобов'язуеться забезпечити виконання показникiв ефективностi

ВикорисТання маЙна спiльноТ власностi територiальних громад сiл, селищ, MicT
КиТвськоi областi i прибутку, & також майнового стану пiдприемства згiдно з
ВСТаноВЛениМ Засновником порядком. Забезпечуе належну експлуатацiю
будiвель, споруд, обладнання та iншого майна, ix своечасний
профiлактичний, поточний i капiтапьний ремоIIти.

6.З.5. Щiе без доруIення вiд iMeHi Пi.щlрисмства, представJuIс його iнтереси в
орган€ж державноi вrrади, органах мiсцевого самоврядуванIUI, судах, у вiдносинах з
юридиLIними та фiзичними особами.

6.З.6. Розпоряджаеться кошIтами та iншим майном Пiдприемства вiдповiдно
до чинного законодавства Украiни та цього Статуту.

6.З.7. Видас у межах своеi компетенцiТ накази та дорrIенIuI, дае вказiвки,
обов'язковi для виконання BciMa працiвник€lпли Пiдгlриемства, органiзуе та перевiряе
iх ВиконаннrI. Розробляс та з€птверджуе в управлiннi з питань комунальноi
ВЛаСносТi та житлово-комун€rльного господарства виконавчого апарату
Киiвськоi обласноi ради структуру та штатний розпис Пiдприемства.

6.3.8. Укпадае угоди i договори, iншi правочини, видае довiреностi,
вiдкривае в установах банкiв (казначейства) рахунки.

6.3.9. УкладаннrI договорiв на товари, роботи, послуги та кредити на
ЗагалЬну cylvry бiльше як 100000 (сто тисяч) грн. здiйснюеться за погодженням в
порядку встановленому Засновником.
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6,3.10. Укладае трудовi договори з працiвниками пiдприемств вiдповiдно
до чинного законодавства та вживае заходiв до створення в кожному
структурному пiдроздiлi i на кожному робочому мiсцi умов працi вiдповiдно довимоГ норматиВних aKTiB, а також забезпечуе додержаннrI прав працiвникiв,
гарантованих законодавством про охорону працi. Призначае заступникiв
генер€tльного директора та головного бухгалтера за погодженшIм з управлiннямз питань комунальноi власностi та житлово-комун€tльного господарства
виконавчого апарату КиiЪськоТ обласноi ради.

6.3.11. Несе персон€rльну вiдповiдалънiсть за господарсько-фiнансову
дiяльнiстЬ ПiдприсМства' за виконаннЯ фiнансовиХ .rrru"-i", лфиманЙ
фiнансовоI дисциплiни, дотримання норм охорони працi, ефективного
використаннrI та охорони майна та коштiв, що закрiпленi за Пiдприемством.

6,3,12. Вирiшуе iншi питання, вiднесенi законодавством, статутом
пiдприемства до компетенцiт Генерапьного директора.

6.4. Трудовий колектив Пiдприемства cTaHoBJUITb yci громадяни, якi
сво€ю працею беруть участь у його дiяльностi на ocHoBi трудового договору(контракту), колективного договору, а також iнших фой що реryлюютьтрудовi вiдносин працiвника з Пiдприемством.

6.5. Yci рiшення заг€}лънlD( зборiв трудового колективу, якi прийнятi увстановЛеномУ порядку та не суперечать чинному законодавству Украiни,
РОЗГЛЯДаЮТЬСЯ ГеНеРаЛЬНИМ ДИРектором i реалiзуються ним у "".п"дi 

наказiв.
6.6. Колективний договiр вiд iMeHi Засновника укладаеться Генеральним

директором Пiдприемства за погодженням з профiльною постiйною комiсiею
обласноi ради.

6.7. Трудовий колектив мае iншi
УкраТни.

права, встановленi законодавством

Стаття 7
Фiнансово-господарська, економiчна i соцiальна дiяльнiсть Пiдприемства

7.1. Пiдприемство плануе свою дiяльнiсть i визначае перспективи
РОЗВИТКУ, ВИХОДЯЧИ З ПОПИТУ На ПРОДУКЦiЮ, РОботи, послуги та необхiдностi
забезпеченнrI виробничого i соцiального розвитку Пiдпр"Ъr.r"ч, пiдвищення
його доходiв.

7,2, основним пок€вником фiнансових результатiв господарськоi
дiяльностi Пiдприемства е прибуiок, який формуеться в порядку,
встановленому чинним законодавством, та залишаеться в розпорядженнiпiдприемства за винятком частки, що перераховуетъся до бюджеry Киiъськоi
областi, розмiр якоi встановлюеться вiдповiдно до рiшення Засновника.

7.З. Вiдносини Пiдприемства з iншими пiдприемствами, органiзацiями,
громадянами в ycix сферах господарськоi дiялъностi здiйснюються на ocHoBi
договорiв. Пiдприемство вiльне у виборi предмета договору, визначеннi
зобов'язань, iнших умов господарських взаемовiдносин, що не суперечать
законодавству УкfаiЪи, рiшенням Засновника та положенням Статуту.

7,4. ЗалишкИ чистого прибутку, який залишаеться на ilЦ.rр"urствi,



можутЬ бутИ викорисТанi на створення спецiальних (цiльових) фондiв:. амортизацiйний фо"д;
о фонд розвитку виробництва;
о фо"д споживання (оплати працi);
. резервний фонд;о фонд соцiального розвитку;
о фонл матерiального заохоченнrI.

7.5. Форми, системи та розмiри оплати працi встановлюються
генералъним директором Пiдприемства. Мiнiмалъна заробiтна плата не може
бути нижче рiвня, встановленого чинним законодавством Украiни. Умови
оплати працi працiвникiв Пiдприемства визначаються з урахуванням
соцiальних гарантiй оплати працi та фiнансових можJIивостей Пi!приемства.
умови оплати працi Генералъного директора Пiдприемства визначаютъся
контрактом.

7.6. Питання соцiального розвитку, зокрема полiпшення умов працi,
життя та здоров'я працiвникiв Пiдприемства вирiшуються Генеральним
директором за участi трудового колективу Пiдприемства або уповноваженого
ним органу, та закрiплюються нак€вами Генерального директора Пiдприемства.

7.7. ПiдприеМствО самостiйно та за рахунок коштiв, передбачених
мiсцевими про|рамами, здiйсrrrое матерiа_пьно-технiчне забезпечення своет
дiяльностi.

7.8. Ревiзiя та аудит фiнансово-господарськоi дiялъностi Пiдприемства, а
також поданнrI звiтiв про фiнансово-господарсъку дiяльнiсть здiйснюетъся в
порядку, визначеному законодавством Украiъи та рiшеннями Засновника.

7.9. Склад та обсяг вiдомостей, якi е комерцiйною таемницею, порядок Iх
захисту визначаються Засновником. Вiдповiдальнiсть працiвникiв за ik
розголошення обумовлю€тъся у трудових договорах та контрактах.

7.10. Контроль за дiяльнiстю Пiдприемства та вiдношення його з
органами державноi виконавчот влади здiйснюеться згiдно з чинним
законодавством Украiни. При цьому Засновник здiйснюе контроль за
використаннrIм та збереженнrIм майна Пiдприемства безпосереднъо i не мае
права втручатися в оперативну господарську дiялънiсть Пiдприемства, якщо це
прямо не встановлено чинним законодавством УкраiЪи.

Стаття 8
Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть

8.1. Пiдприемство бере участь у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi на
засадах повноТ самоокупностi та самофiнансування.

8.2. Прибуток в iноземнiй валютi, отриманий в результатi
зовнiшньоекономiчноi дiяльностi, використовуеться в порядку, встановленому
законодавством Украiъи та рiшеншIми Засновника.

8.3. основними напрямками зовнiшньоекономiчноi дiялъностi
Пiдприсмства с:.
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. експорт та iмпорт товарно-матерi€tльЕих цiнностей, виконання робiт
та ЕадаЕня посJIуг;

. проведення дiй щодо заIý/ченшI iнвестицiй та iнвестицiйних
процрам;

. здiйснення спiльнот дiяльностi з iноземними юридичними та

фiзичrшми особами, враховуючи напрямки дiяльностi Пiдприемства.

Стаття 9
Внесення змiн та доповнень до Стаryry Пiдприемства

9.1. Змiни та доповненнrI до Статуry вносяться вiдповiдно до
законодавства Украiни на пiдставi вiдповiдного рiшення Засновника.

Стаття 10.
Припинення дiяльностi Пiдприемства

10.1. Припиненrrя дiяльностi Пiдгrриемства вiдбуваеться IIIJutxoM його

реорганiзацiТ (злиття, приеднання, подiлу, перетворення) або лiквiдацii.
10.2. Припинення здiйснюсться за рiшенням Засновника або суду згiдно з

чllнним законодавство]ч1 YKpair*r.
10.3, При реорганiзацii Пiдприемства вся сукупнiсть прав та обов'язкiв

Пi:приемства переходить до його правонаступникiв. При реорганiзацii
Пi.rприсмства припиненtul його дiяльностi здiйснюеться комiсiею з припиненнrI,
шо },творюеться Засновником, та вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.

10.4. Припинення Пiдприсмства вважаеться завершеним, а Пiдприемство
таки}1, що припинилосъ, з моменту BHeceHHrI запису про це до единого державного
ресстру юридиlIних осiб та фiзичних осiб - пiдприемцiв.

1 0.5. Пiдприсмство лiквiдусться :

10.5. 1. За рiшенням Засновшака;
10.5.2. На пiдставi рiшення суду за поданням органiв, що контроjIюють

дiяльнiсть Пiдприемства, зокрема у разi систематичного або грубого порушенIuI
чинного законодавства Украiни;

10.5.3. На пiдставi рiшення суду в порядку, встановленому Законом УI9аiни
"Про вiдновленюI платоспроможностi боржника або визнаннrI його банкрутом".

10.6. Лiквiдацiя Пiдприемства здiйснюеться лiквiдацiйною комiсiсю,
призначеною Засновником або, вiдповiдно, судом.

10.7. Порядок i строки цроведення лiквiдацii, а також строк подакш претензiй
кредиторами Пiдгlриемства, встzIновJIюються вiдповiдно до чинного законодавства
Уrсраiни органом, що гrрийняв рiшення про лiквiдацiю.

10.8. З моменту IIризначеннrI лiквiдацiйноi KoMiciT до неТ переходять
повноваженIш щодо управ.гliнrтя Пiдприемством. Лiквiдацiйна комiсiя оцirшос
н€uIвне майно Пiдприемства, виrIвJuIс його дебiторiв та кредиторiв та

розраховусться з ними, скJIадас лiквiдацiйний баланс та надае його органу, що
тlризначив лiквiдацiйну комiсiю. ,.Щостовiрнiсть i повнота лiквiдацiйного балансу
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:,:,-__-_- бlтll перевiренi в порядку, встановленому чинним законодавством

_ _ ; \IaIiHo Пiдприемства, що залишилося пlcJUI задоволеннrI претензlи
.-..:., _ :':lв. вI{користовуеться за рiшенням Засновника,

Стаття 11

Прикiнцевi положення
,1ей Стаryт пiдписано у 2-х примiрниках, якi мають однакову юридичну

-,'-Т.

по пlrтаннях не врегульованих Статутом Пiдприемство керуеться чинним

: :.- ]::t].]&вством Украiни та рiшеннями Засновника,
якшо одне з положень Статуту будa визнано недiйсним, Цо не торкасться

:.-l1 I"Iого положень.
якrцо одне iз положень Статуту в зв'язку iз внесенням змiн до

j:::-]_о]эвства стае таким, що йоrчry с)шеречить, Засновник застосовус норми

_-:е-liз.ленi новлгшt законодавством та зобов'язуеться внести вiдповiднi змiни до

:I
Го.-tова pa_]Ir

-}



на
та пронуN.!ероваIli-,

арк.

7_
}
I

,га apxiBнJ


