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2.2.IЪшриемство IIпануе свою дiяльнiсть та визначае перспективи

розвитку, виходячи з планiв Засновника та попиту на виконання робiт, посJryг,

а також продукцiю, яку виготовJlяе Пiдприемство.
2.3. Пiдприемство реалiзуе свою продукчiю, виконуе роботи та надае

поспуги за цiна"тrли i тарифами, встановленими садлостiйно або на пiдставi

пiдписаrrюr договорiв, а у випадках, визначених законодавством за

державними розцiнками.
2.4.у встановленому законом порядку, за погодженням з Засновником)

Пiдприемство може входити до асоцiацiй, корпораIIiй, консорчiумiв та iнших

об'еднань пiдприемств, у тому числi за участю iноземних юридиtIнIос осiб.

2.5. Пiдприемство несе вiдповiдальнiсть за своiми зобов'язанЕями в

меж€lх наJIежного йому майна згiдно з законодавством Украiни. Пiдприемство

не несе вiдповiдапьнiсть за зобов'язаннями Засновника. Засновник не несе

вiдповiдапънiсть за зобов'язаннями Пiдприемства.

Стаття 3
Мета та предмет дiяльностi ПИприемства

3.1. Пiдприемство створено з метою: задоволення спiльних потреб

територiальнlD( громад сiл, селищ, MicT КиiЪськоi областi у тепловiй енергiI

(посlгугшl з теплопостачанЕя), iншлоr роботаr та посJцlтах з метою отриманЕя

прибугкry, забезпеченЕя соцiа-ltьнIо( та економiчню( потреб трудового колективу

Пiдприемства та iHTepeciB Засновника.
3.2. Предметом дiяльностi Пiддlриемства е:

з.2.|. Виробництво тегrловоI енергii (KpiM певних видiв

господаРськоi дiялъностi У сферi теплопостачання, якщо теплова енергiя

виробляеться на теIIпоелектроцентраJIях, когенерацiйних установк€lх та

установках з використанЕя нетрадицiйншl або поновJIювальних джерел
енергф;

з.2.2. транспортування тепловоi енергii (магiстра.пьними та

мiсцевими фозподiльчими) теIIловими мережа]\{и;

3.2.3. Постачшrня теIIповоiенергii;
з.2.4. Виробництво тепловоi енергii на теплоелектроценТРаJLf,Х,

тЕс, дЕс, когенераIIiйншr установка>( та установк€lх з використання

нетрадицiйних або поновJIювальних джерел енергii;
з.2.5. щентралiзованеводопостачаннятаводовiдведення;
3.2.6. РозподiлеЕЕятапостачаннrI електроенергii;
З.2.7. Постачання пари та гарячоi води;
З.2.8. Збирання, очищення та розподiл води;

3.2.9. Технiчне обсlryговуванЕя кшrагliзаIliйних систем та

водостокiв;
з.2.t0. Прибирання смiття, боротьба iз забрудненням та подiбнi види

дiяльностi; ' '

з.2.t|. Iншi види дiяльностi, якi не забороненi чинним

законодавством Украiни.





4.2.3. Створювати належнi уплови дJIя працi, додержуватися вимог чинного

законодавства Украiни про прiilцо, щодо охорони працi, технiки безпеки.

4.2.4. .Щодерхgватися tIинного законодавства УкраiЪи щодо охорони

навколипIнього природного середовища та екологiчноI безпеки, рацiонапьного
використulння та вiдтворенЕя цриродних pecypciB. Пiдприсмство здiйснюе право

користування, володiння землею та iншими природними ресурсами згiдно з

чинним законодавством Украirш i метою своеi дiяльностi.
4.2.5. Здiйснювати бухгалтерський облiк i ведення статистиtlноi (iншоi)

звiтностi згiдно з чинним законодавством Украiни.
4.2.6. Звiryватись У встановленому порядку про свою фiнансово-

економiчну дiяльнiсть.

Стаття 5
Майно та кошти Пiдпрrr€мства

5.1. Майно Пiдприемства становJIять ocHoBHi фонди та оборотнi кошти, а

також iншi матерiагlьнi та фiнансовi цiнностi, вартiстъ яких вiдображаеться в

самостiйному бапансi Пiдгlриемства.
5.2. МайнО Пiдприемства н€шежить до спiльноi власностi територiалlьних

громаД сiл, селиЩ, MicT КиiвськоТ областi i закрiплене за Пiдприемством на правi

господарського вiдання. Здiйснюючи право господарсъкого вiдання,

пiдприемство володiе, користуеться й розпоряджаеться майном, закрiпленим за

ним, на свiй розсУД, вчиЕяючи щодо нього буль-якi дii, якi не суперечать

чинному законодавству та цьому Статуry, Еше з обмеженням правомочностi

розпорядження таким майном, встановленими Засновником.
5.3. Пiдприемство мас право (в порядку встановленому Засновником)

здавати в оренду, передавати в заставу або надавати в позику iншим
пiдприемствЕлм, органiзацiям, установ€tм напежнi йоr"ry булинки, споруди,

устаткуванftя, транспортнi засоби, iHBeHTap та iншi матерiапьнi цiнностi, а також

списувати ik з бшансу в порядку, встановленому Засновником.
5.4. Пiдприемству встановJIюеться статfгний капiтал в розмiрi 10880000

(десять мiльйонiв BiciMcoT вiсiмдесят тислI) гр". 00 коп.

.Щдерела формування майна:
грошовi та матерiалънi внески Засновника;

5.5.
a

a прибугки, одержанi вiд надання посJtуг та реалiзацiТ ToBapiB, а також
вiд iнlштх видiв дiяьностi;. щредити баrпсiв та iнших кредиторiв;

. капiтальнi вкJIадення та дотацiТ з бюджетiв;

. безоплатнi або благодiйнi внески оргшriзацiй, пiдприемств, Установ,

цромадян;. заIцденi iнвестицii;
. майно, цридбане у iнших суб'ектiв господарювання, органiзацiй та

громадян у встановленому ru*о"dдu"ством та рiшеннями Засновника порядку;
iншi джерела, не забороненi чинним з€lконодавством Ущраiни.

l . , ""-===.
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Премiювання генерzrпьного директора здiйснюеться вiдповiдно до
Положення про премiювання керiвникiв (ix об'еднань) спiльноi власностi
територiапьнID( цромад сiл, селищ, MicT КиiЪськоi областi.

6.9. Генерапьний директор Пiдприемства, у перiод мiж засiданнями

дирекцii, здiйсшое постiйне керiвництво поточною дiяльнiстю Пiдгlриемства.

Генерапьний директор пiд час здiйснення cBoik повнов€Dкень без окремоi

довiреностi:
6.9.1. Здiйснюе поточне керiвництво пiдприемством, органiзовуе Його

виробничо-господарську, соцiально-побутову та iншу дiяльнiстъ, забезпечУе

викон€lння завдань пiдприемства, передбаченlD( законодавством та цим
Засновника, рiшеньСтатутом, виконання aKTiB i дор1..lень Засновника, рiшень дирекцii

Пiдприемства. Генеральний директор пiдзвiтний Засновнику та управлiнню з

IIитань коtчгуlrапьноi власностi та житлово-комунального господарства

виконавчого апарату КиiЪськоТ обласноi ради.
6.9.2. Забезпечуе скJIаданIIя в установленому порядку рiчного фiнансового

плану пiдприемства та подас його на затвердження в порядку встановленому
засновником.

6.9.З. Подае в порядку, встановJIеному Засновником, квартаJIьЕу та рiчrry

фiнансову звiтнiсть пiдприемства.
6.9.4.Зобов'язуеться забезпечити виконання показникiв ефективностi

використанЕя майна спiлъноi власностi територiагlьних громад сiл, селищ, MicT

КиiЪськоТ областi i прибутку, о також майнового стану пiдприемства згiдно з

встановленими Засновником порядком. Забезпечуе н€rлежну експJryатацiю
будiвель, спор}дl обладншlIIя та iншого мшlна, ix своечасний профiлактичний,

поточний i капiта.гlъний ремонти.
6.9.5. Без доруrення дiе вiд iMeHi пiдприемства, представляе його iнтереси в

органa>( державноТ влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших
органiзацi_шt, у вiдносинах з юридшIними особами та |ромадян€lN{и, форr"ry"
адмiнiстрацiю пiдприемства i вирiшуе питанЕя дiяльностi пiдприемства в межах
та порядку, визначених установчими докуI\{ентами.

6.9.6. Розпоряджаеться коцIтаN,Iи та iншим майном Пiдприемства вiдповiдно

до чинного законодавства УкраiЪи та цього Стаryry.
6.9.7. Видае у межах своеi компетенцiТ накази та дор)лIення, дае вказiвки,

обов'язковi для виконанЕя BciMa працiвниками Пiдприсмства, органiзовуе та

перевiряе ix виконанЕя. Розробляе та затверджуе в улравлiннi з пит€tнь

коt"гунальноi власностi та житлово-комунulJIьного юсподарства виконавчого
апарату КиiЪсъкоi обласноi ради структуру та штатний розпис Пiдприемства.

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

6.9.9. Укладання договорiв на' товари, роботи, посJIуги та кредити на

загапьЕу суму бiльше як 100 000 (сто тисяч) грн. здiйснюеться за погодженням в

порядку встановленому Засновником.

виконанЕя aKTiB i



6.9.10. Ушlадае трудовi договори з працiвниками пiдприемств вiдповiдно до

чинногО законодавства та вживае заходiВ до створенIIя В кожному структурноtvry

пiдроздiлi i на кожному робочому мiсцi уN{ов працi вiдповiдно до вимог чинного

трудовоГо законОдавства УкраiЪИ та iнших нормативно-правовю< aKTiB, що

реryJIюють )rмови працi, а також забезпечуе додержанЕя прав працiвникiв,

гарантованих з€lконодавством про охорону працi. Призначае засryпникiв

генералъного директора та головного бухгаптера, за погодженням управлiння з

пит€lнь кошrуlrальноi власностi та житлово-комунztльного господарства

виконавчого апарату КиiЪськоТ обласноi ради.
6.9.11. Несе персональну вiдповiдальнiсть за господарсько-фiнансову

дiяльнiсть Пiдприемства, за виконання фiнансових планiв, дотриманIIя

фiнансовоi дисцигшiни, дотримаЕЕя норм охорони працi, ефективного

використанЕя та охорони майна та коштiв, що закрiпленi за Пiдприемством.

6.9.|2.Вирiшус iншi питання, вiднесенi законодавством, статутом

Пiдприемства до компетенцii Генерального директора.
6.10. НачаrrьниК юридиЕIногО вiддilry Пiдприемства у складi дирекцii

пiдприемства та у перiод мiж засiданнлr,rи дирекцii, мас насryпнi повновЕDкення:

- без окремого доруIення дiе вiд iMeHi Пiдприемства в ycix судах загальноi

юрисдикцii, господарськшх, аддлiнiстративних та iнших судах ycix iнстанцiй

судовоi системИ Украiни, передбаЧениХ ЗаконоМ УкраiЪи пПро судоустрiй i
статуС суддiв>> (у формi самопредставництва), для чого Еадаються насryпнi

права: вести справи та вчиняти yci процесуаJIънi дii, якi мае право вчиняти

пiдприемство як позивач, вiдповiдач, третя особа або потерпiлий (представник

Пiдприемства, яке е потерпiшпл), без обмеження повнова)кень, у тому числ1, €шIе

не викJIючно - з правом пред'явленЕя позову, з€lяви у paмKzlx наказного,

окремого проваджень, поданЕя апеляцiйнш< i касацiйних скарг, вiдзивiв,

заперечень, пояснень, кJIопотань, доказiв, вiдводiв, скарг на дiI суду чи iнших

уrасникiв процесу, ознайомrповатися iз матерiалами справи, подавати свот

доводи i мiркування щодо cyTi справ, визнавати позов повнlстю чи частково,

змirrrовати предмет чи пiдставу позову, збiльшувати чи зменшувати позовнi

вимоfи, вiдмовлятися вiд позову повнiстю чи частково, подавати зустрiчний

позов, змirшовати його повнiстlо чи частково, вiдмовJtятися вiд зустрiчного

позову повнiстю чи частково, укJIадати мирову угоду, оскаржувати рiшення
(постанови, )rхвали, iншi процесуальнi докуrиенти) суду, отримувати рiшенrrя
(постанови, )rrш€lли, iншi процесуапьнi документи) суДу чи ix копii, цроставJIяти
свiй пiдпис вiд iMeHi Пiдприемства на ycix докрлента)( (у 

'омУ 
чИСЛi, аЛе Не

викJIючено - на процесу€rпьних заяв€lх, позова)q скаргах, довiдках, поясненнях,

кJIопотаннях, засвiдч)Дgшц cBoiM пiдписом копii доказiв, тощо); подавати i

отриIчryвати докр[енти в електронному виглядi за допомогою електронних

cepBiciB (зокрема, cepBicy <<Електронний суд>), cepBiciB единих державних
peecTpiB, якi ведуться MiHicTepcTBoM юстицiТ УкраiЪи чи iншими органами



- без оIФемого доргIення дiе вiд iMeHi Пiдприемства в органах державноi

влади i мiсцевого самоврядування з yciMa правами, наданими Пiдпри€мству, у
тому числi, апе не викJIючно - в орган€ж та у вiдносинах iз особами, якi

здiйснюютъ примусове виконання рiшень iз yciMa праваМи, ВСТаНОВПеНИМИ

законодавством дJIя стяryвача чи боржника; в органах,щержавноi казначейськоi

сlryжби Украi'ни i бшrкiвсъких установах з питанъ оплати судового, виконавчого

збору чи iнших платежiв, пов'язаних iз розгJIядом справи i виконанням рiшень,
а також iз правом отримання iнформацii (довiдок, виписок, тощо) щодо

фiнансових операцiй Пiдприемства; контроJIюючих i правоохоронних оргЕIнах з

yciMa правами, наданими процесуапъними та iншими нормативно-правовими

акт€tми Украrни особi, щодо якоi здiйснюються заходи державного контролю,

заявнику, потерIIiлому, цивiльному позивачу або цивiльному вiдповiдачу,

пiдозрюваному, обвинуваченому, тощо (у тому числi, але не викJIючно -
отримувати i надавати вiд iMeHi Пiдприемства iнформацiю, докази, доводи,

ознайомлюватися iз yciMa документами що стосуються Пiдприемства, його

працiвнИкiв, конТрагентiв, iнших осiб, завiряти cBoiM пiдписом копiТ документiв,
пiдписуватися вiд iMeHi Пiдприемства, вчиняти будь-якi iншi дii вiд iMeHi

Пiдприемства); у органa>( лiцензування i тарифоутворення з питzlнь дiяльностi
ГIiдприемства з yciMa праваI\,Iи, якими надiлене Пiдприемство; у iнших органа)(

влади i мiсцевого самоврядування.

- вчиняти вiд iMeHi Пiдприемства будь-якi iншi дii, якi прямо не прописанi

у даному ггуlrктi, але випливають iз сугi повноважень, okpiM укJIадеш{я

правотIинiв чи iншшоl документiв; якi збiльпгуlотъ обсяг зобов'язанъ (у тому числi

фiншrсовюr зобов'язань) Пiдприемства та докрлентiв, шогодженЕЯ чИ

пiдписання якLD( вiдноситься до викJIючноi компетенцii Засновника (iншого

уповнова)кеного органу).
За вiдсуТностi начаrrьника юридиЕIного вiддiJIу викJIаденi у даному гryнктi

повнов€Dкення виконуе iнlшай 1шен дирекцii, на якого вiдповiднi повноваження

будуть покJIаденi генерапьним директором Пiдприемства.
6.1 1. Посадове становище дирекцii (складу колегiаlrьного виконавчого

органу) пiдтверджуеться установчими документами Пiдприемства.
6.|2. Трудовий колектив Пiдприемства становJIять yci громадяни, якi своею

договору

влади, iнших електронню( cepBiciB),
пiдпис на дочментах.

встановленому порядку та не суперечать чинному

розгляд€lються Генерzrльним директором i реа.iliзуються
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а також використовувати електронний

працею беруть rIасть у його дiяльностi на ocHoBi трудового
(контракry), колективного договору, а також iнших фор*, що реryлюють трудовi

вiдносини працiвника з Пiдприемством.
6.|з.Усi рiшення загапьнlD( зборiв 1рудового колективу, якi прийнятi У

законодавству УIqраihи,
ним у виглядi наказiв.
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Пiдприемства переходить до його правонасryпникiв. При реорганiзаltii
Пiдприемства припиненЕя його дiяльностi здiйснюеться комiсiею з припинення,
що утворюетъся Засновником, та вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.

10.4. Припинення Пiдприемства ввакаеться завершеним, а Пiдприемство
таким, що црипинилось, з моменту внесенЕя запису про це до единого
державною реестру юридичних осiб та фiзичншс осiб пiдприемцiв та
громадськшс формувань.

10.5. Пiдприемство лiквiдуетъся:
10.5.1. За рiшеншшчr Засновника;
10.5.2. На пiдставi рiшення суду за подаЕням органiв, що контролюють

дiяльнiсть Пi,щrриемства, зокрема у разi систематичного або грубого порушення
чинного зЕ}конодавства У краiЪи;

10.5.3. FIа пiдстазi рiшення суду в порядку, встановленому Законом
УкраiЪи <<ГIро вiдЕовпення ппатоспроможностi боржника або визнання його
банкруголо>.

10.6. Лirсвiдацiя Пiдприемства здiйснюетъся лiквiдацiйною комiсiею,
призначеною Засновником або, вiдповiдно, судом.

10.7. Порядок i строки проведенЕя лiквiдацii, а також строк поданЕя
претензй кредЕгораrчrи Пiдприемства, встановлюються вiдповiдно до чинного
законодавства Украlни органом, що прийняв рiшення про лiквiдацiю.

10.8. З момеЕry призначенЕя лiквiдаrliйноТ KoMiciT до неТ переходять
повномжеЕЕя щодо управлiння Пiдгlри€мством. Лiквiдацiйна комiсiя оцiнюе
наявне майно Пiдриемства, виявJIяе його дебiторiв та кредиторiв та

розрш(овуеться з нIт]чfта, скJIадае лiквiдацiйний бапанс та надае його органу, що
призначив лilвiдацifuу комiсiю. ,Щостовiрнiсть i повнота лiквiдацiйного балансу
повиrrrri буlи пepBipeHi в порядку, встановленому чинним законодавством
Украiни.

10.9. Маfurо Пi,rцrриемства, що запишилося пiсля задоволенЕя претензiй
кредиторiв, вrлсористовуеться за рiшенням Засновника.

Стаття 11
Прпкiнцевi положення

Щей Статр пiддисшlо у 2-х примiрниках, якi мzlють однакову юридичIIу
сшry.

По питаннлс не BperyJIboBaHlD( Стаryтом Пiдприемство керусться чинним
законодавством Украilшл та рiшеrшями Засновника.

Якщо одrе з положень Статугу буд" визнано недiйсним, цо не торкаеться

решти його положень.
Якщо одне iз положеЕь Статуry в зв'язку iз внесенням змiн до

законодавства стае таким, що йому суперечитъ, Засновник застосовуе норми
передбаченi новим законодЕlвством та зобов'язуеться внести вiдповiднi змiни до
Статуту.

Голова ради ф,й
М.А. Стариченко
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