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1. Загальнi положення. Завдання та види економiчноiдiяльностi.

1.1 . комунАлънЕ пIдпри€мство оБухIвсъкоi мtсъкоt рАди
;?::r::,1.:|Тa!.|РАllСБУД" НаДаПi пiлприсмство. засновyсться за рiшенням
,.]],.,]]^,:"::, 

Micb*o' ради з N{етою задоволення громадських потреб у пролl.кшii.
l],t(JL}TзX, посrIугех та реаrлiзаrtli сошiатьних i економiчних потреб засновника-власника
] T}_'l\ 19goa|) ко.тектив\ пIJIIplt€,\4cTBa.

: : Засновнr,Iком t власникоМ лiдпрltемства HairaJ-ri "Засновник'', ''Власник''- сtlбr,xtBcbKa MjcbKa рада КиТвськоi областi.
^\IiсцезнаХодженнЯ та юридИчна адреса пiлгlриспrства: КиТвська область, м. Обухiв,в\-_]иця М"ру.. iЗ-А .

1,] , ПirпРисмствО засновустЬся на ocHoBi майна територiальноi громади MicTa Обухова(Ko\I,Hfu,lbHoT власностi MicTa). що переда€ться йому на правi господарського вiдання(на ба-танс). з правом найму робочоi сили i цiе у вiдrrовiдкостi з вимогами Конст.ит_vuii}-KpaiHlT, Цивiльного та Господарського ксlдексiв УкраТни, iншrих чинних законOдавчI{хта --токLlьних нормативних aKTiB . даного статут}"
IIовне найr.tенування пiдприсмства украiнською мовою:ко\I\,нАлънЕ пцприсIч{стýо оБухlвсъкоi мIсъкоi рАдI4
.. с) Б}.хIвтЕплотрАнсБуд,,
скорочене найпленування пiлприсмства чкраtнською мовою:
кпо14р ..оБухIвтЕпJIотрАнс Буд.,
Повне найп,тенування пiлприС]\.IсТВа росiйськоrо мовою:
КОN,fМУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРиятиЕ оБуховского городского совЕтд
.. ()БуховтЕплотрАнсБуд,,
Скорочене найменчвання росiйською мовою:
кпогс ..оБуховтЕплотрАнсБуд,,

1,4, Пiдприемство € юридичною особою. корисТуеться правами та виконус обов'язки.пов'язанi з його дiяльнiстю, ма€ самостiйнии баланс, розрахунковий, валютний та iншi
рахунки в установах банкiв, а тако}к печатку та штамп з повним найменування,ипiдприсмства та його iдентифiкацiйним кодом, фiрмовий бланк , користування яким евиключним правом самого пiдприемства i пiдляга. .рrдъчному захисту.пiдприемство мае цивiльну правоздатнiсть та цивiльну дiездатнiсть вiдповiдно дозаконодавства Украiни . набувае цивiльних прав i обов'язкiв i здiйснюе ix через органvправлiння у порядку. встановленох{у законом та цим статутом, може бути позивачем iвiдповiдачем в сулi, господарському сулi. Статусу юридичноТ особи пiдприемствонабувас з часу його лерlttавноt'ресстраrliТ.

1.5. ГIiдприсмство. дiс на принципах госllодарського розрахунку. самофiнансування,
са]\{оокупностi i v своlй дiя:lьностi с пiдпорядкованим. пiдзвiтним i пiдконтрольнимОб,vхiвськiй rriськiй РаДi та iT витсонавчоп,t\. комiТецr. Пiдприемство функцiонус. якcaMocTil"tHa юридична особа. забезпечус соцiальний розвиток та MaTepia-llbHeсти}I\,лювання працiвникiв за рахунок зароблених коштiв. у повнiй Mipi вiдпоuiоu. .uНаСЛiДКll cBoci ГОСПОДаРСЬКоi дiяльностi. виконанн" u."r"r'п;;;а;^.оЪоu,"ru"ь передлостачillьника\{и та споживачаNIи. дер}кавни]\,I бюдrкетом та банками. згiдно зви}Iога}Iи чинного законодавства Украiни.

1.6. Пiдприс}lство мас право:

|i1 :*]" iПreHi УКЛаДаТИ ДОГОВори, здiйснювати правочини, набувати майнових та1нших прав. у межах повноважень наданих власником;
наýувати у власнiсть. користування та орендувати лля власних потреб майнопiДприсмств, установ, органiзацiй та громадян, у тому числi i земельнi дiлянки;залучатИ для викоНання робiт спецiалiстiв (громадян) за договорами пiдрялу;створюватИ фiлii. представниц,гва. вiддiлення та iншi вiдокремленi^ cTpyKTypHiпiдроздiли, якi не мають статусу юридичноl'особи. за рiшенням власника;
засновувати у встанов"ценом\ порядк)l свот дочiрнi пiлrrрисмства. а також спiльнiпiдприемства за участк) iноземних гроN{аJ(rrн або юридичних осiб. за рiшеннямвласника,
самостiйно вести експор,.нi та iлтпортнi операшiт на зовнiшньому ринку;



- злiйснговати операцiТ з виконання робiт та пfслуг як на внутрiшньому так iзовнiшньому ринку. керуIочись чинним законодавством Украiни.
пiлприемство користуеться також iншими правами, передбаченими IIивiльним тагосполарським колексами Украiъи для пiдпричrъru комунальнот форми власностi.1.7. Пiлприсмств0 виконvс наступнi завдання:

i,7,i^ розробка проектiв npo.pur' полiппrення якостi комYнальних
розробrti екологiчни" oourou*, '-- ^ rlv,rrrrцvrlrl/l дА\ послуг, участь у
i,7,2, експ,,rУаТаЦlя та контроль за технiчним станом теплопровiдних. iнженернtl-технiчнрlх\jсреж, TeпjIO пl,нктiв. бrэйлернlrх та 1ншIж об'сктtв теп,'опLlсТачання i ЖИТ;-I0Во-ко}Iунального господарства;
1,7,j, забезпечення об'сктiв MicTa теплоенергiею згiдно з нормами та У вiдповiдностi достанлартiв якостi;
1,7 ,1, забезпечення стабiльного теплопостачання та роботи irrфраструктури шtiста в умовахстilхiйного jIиха. аварiй. катастроф. епiдеп,riй. лiквiдйiя ix нас,"iдкiu,'
1,7,_i, gрlднiзацiя та проведення поточних та капiта,тьних peMoHTiB iнженерних мереж
, ; * 1,з., гр\ к гури rt ic га:
1 1,6, об,lriк Мерея{ та об'сктiв . Що Знаходяться на обс,пуt,овуваннi пiдприсмства;] 7.7. забезпечення належного ведення технiчноi та iншоi локументацiТ;
1 7,8, з:iйснення контролю за виItористанням iнженерних мереж теплопостачання:].7.9 еьспЛуатаuiя та ремонт об'сктiв i мерехt raппо.rо"rачання 

;
1,7, ]0. облiк теплоенергii;
1.7.11. забезпечення фУнкцiонування тепломереж житлового фонду, промислових. таiнших пiдприемств. установ та органiзацiй, згiдЙ з лiмiтами;
1,7,12, розробка та доведення споживачам затверджених лiмiтiв на споживаннятеп,lоенергii для побутових та промислових потреб;
1,7,1з, розробка i видача технiчних умов на проектування об'сктiв теплопостачання, щоб1,:1,ть приеднанi до мiських мереж:
1,7 ,l1, прийняття на баланс об'сктiв теплопостачання . tцо при€днуються до мерех( MicTa, iзнаходятьСя у вiданнi пiдприемСтва та наст\,пна ix експлуатаltiя;
1,7,15. укладаннЯ договорiв на ремонт та експJIуатацiю мереж теплопостачання;\ 7,16,,гехнiчних нагляд за ексfl-цуатацiсю об'сктiв тепJtопостачання;
1.7 .IJ . виконання iнших завдань. за лорYченням власника.

1,8. IIiлпри€пIстlt' здiйснюе економiчну дiяльнiсть Y наступних видах :

l ,8. l . 45.3з.1 MoHTalt систе'1 оп',lення. вентиляr(ii'та кЬндицiювання повiтря;
J ! : 60 30 9 транспортування iншоТ пролукl-tii'трубопроводами;
1.8.3. 40.з0.0 постачання пари та гарячоi води;

] ! 1 15 3З 2 водопровiднi, каналiзацiйнi та протипох(е;l<нi роботи;
1 .8.5. 74.20.1 дiяльнiсть у сферi irшtинiрингу;
1 ,8,6, 29,12,2 pe:lloHT, технiчне обслугоЪування HacociB, компресорiв та гiдравлiчних систем;
1 .8.7. 29.12.З MoHTaiK HacociB, компресорiв та гiдравлiчних систем;
i,8,8, ,+5,21,'1 бl-дiвництво мiсцевих трубопроводiв, лiнiй зв'язку та енергопостачання;
i .8.9. 15,21.6 бl.лiвниптво iнших спор_уд;
1 .8.10. ]5.25.4. мOнтаж r,Iета,тевих конструкчiй;
1.8.1 1. 29.24.З ]\тoHTa)I( iнших машин та }/статкування загального призначення,
1.8.12. зз.20.2 \{онтаЖ та устаноВ,цення контрольно-вимiрювальних приладiв;
1,8,1З, jЗ,20,3 

РеМОНТ Та .exHi'tHe Обслугtlвvвання контроJrьно-вимiрювальних приладiв;
1 .8. 11. 45.50.0 оренда булiвельноi технiки з оператором;
1,8,15, зз,з0,0 проектування та N{онтаж систем керування технологiчними процесами:
1 .8. 16. 45.45.0 iHrui роботи з завершення будiвництва;
1 .8. 1 7. 45.З4.0 iншi MoHTax<Hi роботи;
1.8. l 8. 63.40.0 органiзацiя перевезення вантажiв;
1.8.19. 90.02.0 збирання та знищення iнших вiдходiв;
1,8,20' 90,0з,0 прибиранНя смiття, боротьба з забрулненням та подiбнi види дiяльностi;



l .8"2l " 90.01.0 збирання i оброблення стiчних вод;.
1.8.22" 45.З 1.0 електромонтахtнi роботи;
1.8.2З" 4532.а iзоляцiйнi роботи:
1"8.24. 37.10"0 оброб.тення металевих вiдходiв та брl.хту;
i.8л25. j7.20.0 сlброблення нел,{еl.а-цевl.tх вiдходiв та брухту;
1.8.2{l. ,+5.2.1 бчрiння та бl.riвництво водних колодязiв:
i.ý 27 45.2|.7 iионта}К та встанOВленнЯ збiрниХ Констр5,кuiй;
i.E.28. -}5.22.0 виготовлення каркасних конструкцiй i покрiвель;
i "8.29, 45.33 "3 газопрс-lвiлнi роботи;
i "8.з0. ,+5.1 i.0 розбирання та зЕесення бl,лiвель. землянi роботи:
i,8"] i . бjл l2,0 складське господарство:
i .8,З2. 45,2 i. l будiвнитtтво булiвель:
i.8.з3. бз.21.2 фvнкrriонування iнфрастрlzктурIr автомобiльного та мiського транспорту;
i .8. j.+, 45.25.1 iнпli спецiалiзованi будiве:lьнi роботи.
l "8.З5. :1-5.41.0 штукатурнi роботи:
1.8.з6. 45.42.0 столярнi та теслярськi роботи;
i.8.37. 45,2.0 розвiлувальне бурiння:
1.8,38. 45.43"0 покриття пiд_пог та облицювання cTiH:
- ! _1q r5 -+].() rlа_lяlltti роботtl г:t ск-цiння:
i 8,-+0 15.]j.0 б1,:iвниuтво дtlрiг. aepo:tpolriB та \,.]аtштYвання IIoBepxHi спортивних споруд.
1.8.-l1 70.20.0 здавання в оренду власнOго нерухомого майна;
1.8,_+]. 11 .з2-0 оренда булiвельних маrtlин та устаткYвання:
1 .8,-+3. 71. 1 0.0 оренда автомобiлiв;
l . 8 . 11 . 7 1 .21 .0 оренда iнших транспортних засобiв та устаткування,

2.Майно пiдгlрисмства

2,1 . N4айно пiдприемства складають ocHoBHi засоби та кошти, а тако}к MaTepia,TbHi
цiнностi та фiнансОвi ресlrрсИ, переданi власником у госпOдарське вiдання, BbpTicTb
яких вiдтворю€ться ч самостiйноплу бацансi пiлприемства.

2,2 , Майно придбане y власнiсть пiдприсп,lётва uбо ол.рп,ане у користування згiдно з
цивiльн о- lIравовими лого во paN{I,1.

2,3 , Пiдприсмство самостiйно реалiзчс права користування та володiння майном, що
перебl,вас \, власностi ,га на гтравl господарського вiдання. Вiдччlкення та списання
пtайна з балансу гtiдприемства здiйснюсться виключно за дозволом Обухiвськоi Micbkoi
ради,

2.4 . Щжерелом формування майна пiдприсмства с:- грошовi та майновi внески засновника;
- прибуток вiл дiяльностi пiдприсмства;
- орендованi ocHoBHi фонли iнших юридичних осiб;
- прибуток вiд прилбання цiнних паперiв;
- зfu,Iученi кошти юридичних осiб та громадян УкраТни, а також iноземних громадян

та юридичних осiб;
- безоплатнi або благодiйнi внески. пожертвування пiдприемств, органiзацiй та

громадян;
- кредити банкiв;
- майно, Придбане в iнlпих счб'сктiв господарювання. юридичних та фiзичних осiб в

ycTaHoBJIeHoMv законом порядку.
- iншi джерела. не забороненi законодавством Украiни.

2.5 . Пiдприсмство купу,е. оIриму( у користу-вання необхiднi
автотранспорт. облалнання та iнпrе майно. що вiлноситься до
також купус сировину та продчкцiю виробничо-технiчного

йому примiщення,
основних фондiв, а

призначення у



_,f ]lpIlC\lcTB' !,станов' органiзацiй' незацеiкно вiд форшrи власностi, У Роздрiбнiй:.r iB.ri. v сrб'сктiв пiлприсrтниttькоi. :iяl.rbllocTi raj;iHHIl\l законодавством Украiни. 
lut ,{17rJlbi1{,'Ull l,a 1ноземНих партнерiв" згiдно з

- ^ L татr'тний фонл пiлприемсТВа УТВорЮеТЬсЯ За рахУнок майна та коштiв ЗасноВника-з,l,tснI-Jка пi,lприемства, Власник ма€ право збiльпrувати або зменшувати статутнийl,'ottl, ЗбiЛЬiПеННЯ СТаТУтI{ого фонлу 
'.дiи.".ur"." -;; 

;;;i'ji-unu."r" коштiвliiplICIIcTBa або _tо:агкOвих BHecKiB *.-,ra"rnu nirnp,,craruu.
- - СТаТУ'Тниri фсiнл лlдприсNrства складае З ;-;+ ilOo,tig грн. (три мiльйона ciMcoTj]\{_]есят чотI.rри тисячi гривнi 00 дцц.1,

3 Управлiнняпцприсмством.

3,1 , Управлiння пiдприемством здiйснюс його засновник-власник шJIяхом затвердх(еннястатуту, планiв та основних напрямкiв роботи пiлприсмства. видiв його дiяльностl.визначення зага"тьних завдань та ýIети дiяльностi.З,2, Дл" керiвништва виробниLIою. госПодарськоЮ. фiнансовою та iншою дiяльнiстто;uiський голова cBoi^r розпорядrкеIJняМ призначаС виконавчий орган - лиректора. з якимвиконавчий Koш,llTeT MlcbKoi ради tKJIa;TaC KoHTpaKr У, KoHTpuor'i arфaобачаються правапризначеНOго диреКтора. TepMiH й_огО найм1,. обов'язки.ru 
"iдЬuiдальнiсть передвласником, умови матерiального забезпa"a"r" та звiльнення З noaur". з дотриманнsмгарантiй, передбачених контракто\{ та законоДавстtsоN{ Украiни. Власник не мае праL"звтручатись в опt]ративну лiяльнiс:гь пiдпри€мства.

3,З , Щиректор органiзовус роботу пiлпри.мсr"u, n ... вiдповiдальнiсть за його дiяльнiстьта прибутковiсть. ffиректор дiс u;, iM.rrl 
-rйпо""r.ruu 

без доручення. с йогопредставником У вiдносинах з державними органами, пiдприсмствами, установаминезале}кнО вiд форМ власностi, господарсЬких судаХ та судах загальноi юрисдикцii.уклада€ договори, видас доручення, вiлкрива€ в установах банкiв розрахунковий таiншi рахунки пiдприемства, Д"р.пrор визначас структуру управлiння пiдприемством,його штати i подас на затвердхtення обухiвського мiського голови. Самостiйноздiйснюе пiлбiр кадрiв д,ця пiдп',".п,.ruu,"i;';". договори для виконання робiт,передбачених основними завлання\{и пiдприсплства. Щиректор tsида€ накази тарозпорядження, обов'язковi дrя виконання BciMzt fНа РОбОТУ Та звiлъня" , рооо,, працiвник,*, rо;l1:'ЪН:Ж;iтr,*нi;;,rтж;притягнення до вiдtповiда,,rьносгi , pa'kalx чинt{ого законодавства Украiни про працю,а такояt укладениХ трудовиХ логоворiв, ПризначеНня та звiльнення ycix праuiвникiв
}#,{r *"i.;}iН"^"ТЬСЯ 

З обов'яЪков", rпrрrrанням ycix вимог законодавсlва
3,4 , ТрудОвий колекТив пiдприСмства становлять Bci працiвники, якi беруть участь у йогодiяльностi сво€ю працею на пiдставi трудового uo.o*opy (контракту).Трудовий колектиIз пiдприсмства ма€ право:- розглядати та затверджувати проект колективного договору;

ff;ffi#"Ъ;:::'О^}*УВаТИ 
ПеРеЛiК i ПОРЯДОК надання працiвникам пiдпри€мства

- брати участь у MaTepiaubнoМy та морацьному стимулюваннi пролуктивностi працi.

ffiЪ:ЪТ; ЖJJJouo'o 
КО,Цектиl]\, Йr',р".r.тва реалiзу.r"." .u.uпurrrи зборами

3.5. Il]орiчнО MilK лrр.п.пропП .га труловиМ ко,,]€ктивоМ пiДприемс.t.ва уклада€тьсяколективний доl oBip, якlrй IIоlIередIlьо псред йсlго пiдписанням розгляда€ться тазатвердяtУ€тьсЯ загальFIиМи зборап.ли тр},дового колектив,v пiJtприемства.колективним Договором Регулюються виробничi. трудовi ..u .попоriчнi вiдносини,трудового колективу з власнико]!I. а також питання охорони працi, соцiальногорозвитку, пiльг працiвникам пiдприемства.

4 l , пiдпри€мство .r,oJ"rliНr:;#Ж:#rЖ,,i]:;'J:..Н'*" 
на ocHoBi прямихдоговорiв iз споживачами (замовникапrи). пiдприсrtства\Ill незатежно вiд форми



власностi , через товарну бiрхtу або Mepelky в"цасних об'сктiв мiж спохtивачами тапiлприсмстt]ом.
,1,2 " Послуги, якi пiлприсмство надас cBoiM замовникам (споживачам), реалiзують ся завi"lьниrlи цlнами, за взасмноrо Jо\Iов_гIенiстю мiж спохсивачами i пiдприсмством. атакож за регульованими тарифами згiдно з рiшеннями органiв державноi влади таорганiв мiсцевого самоврядування.
4,З , Пiдприсмство здiйсlrюс своi'розрахYнки iз замовниками (споживачами) робiт. послуг,пролlzкчiТ. за зобов'язання]\{и" 1, безгот,iвково]\,{у та готiвковом), порялку вiлповiдно доflравил здiйснення розрах_vнкових та касових операuiй, затвердх{ених НацiонаJIьнимБанколt УкраТни"
,+,4 , Пlдtlриешrс'во ]\,lоже кс)рисl,\,ватися короткос'роковими та ловгостроковимикредитами на договiрнiй clcHoBi. а такох( надавати банкам на договlрнiй ocHoBtМОЖЛИВiСТЬ ВИКОРИС'l'ОВУВаТи вiльнi коu]ти пiдприспtства за обумовленi вiдсотки"+,j, }' виробничо-господарськiй :iяльностi пiдприсмство вiдповiдас за своТмизобов'язаннями BciM закрiпленим за ним майном. на яке у вiдповiдностi д0законодавства Украiни може бvти звернене стягнення за вимогами кредиторiв.В-rасник пiдприемства не вiдпЬвiдае ia зобов'я.urrr"r" oi;;;;;;;;;a, пiдприсмство невiдповiдае за зобов'язання]\{и в-цасника, KpiM випадкiв, перелбачених законодавством.],6 , Пiлприсмство не несе вiдпоuiдаrrь.rоЁтi за зобов'язаннями держави. дер}кава невiдповiдас за зобов'язанняN{и пiдприсмства.
-{,7, Прибуток, якиЙ зацишасться у розпорядженнi пiдприемства пiсля сплати податкiв таiншиХ обов'язкоВих вiдрахvвань дО державних фондiв, розподiляеться:- на розвиток вирсlбништва;

- на соцiальнlлй розвитокl- на винагороду членiв трудового ко_Iективч за нас-цiдками роботи;- на вiдрахування до резервного (страхового) фонлу,rriдr,рrЪr.r"u:- на вiдрахування засновник\,.
KoHKpeTHi розмiри вiдрахувань визначаються засновником-власником rцорiчноса_rtостiйно.

+,8 ' Резервний (страховий; фонЛ пiдприсмства признача€тьсЯ длЯ покриттянепередбачених витрат та збиткiв пiдприсмства. Витрати з резервного фондуЗДiЙСНЮЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО За Рiшенням власника. Вiдрахування до резервного фондупiдприсмства здiйсню€ться щорiчно в розмiрi 5 вiдсоткiв прибутку до того часу, ,,оки
фонд lle досягне 25 вiдсоткiв вiд розмфу .ruryrno.o фоrдi riдпр".r.тва. Обов'язковiвiдрахування поновлюються. якщо резервний фо"д буде витрачено частково абоповнiстю, При недостатностi коштiв p"..puno.o фо"о, власник приймас рiшення проджерела покриттЯ збиткiв. аж до оголошення пiдприсмства банкруiоr.

5 ЗовшiшIньоекономi.ll,tа дirr.цьrriсть.

5,1 , Iliдllри€мство мас iipa}_]o сапtост,iйно злiйснювати .зовнiшньоекономiчну 
дiяльнiсть здотриманням вимог LIинного законодавства Украi.ни,

5,2 , Пirrlрисмство мас lIpaBO вiдкlrивати в itlозеvних банках рах),нки вiдповiдно до вимогкраiн вiдкриття paxl,HKiB та з дотриNIанFIrIп.{ вимог:]аконодавства Украiни.
5.3 . lliдприемство виллач_V€ заробiтн1, плату у нацiонапьнiй валютi Уфаi.ни.

б. Труловi вiдlIосиrlи та соцiальна дiяльнiсть.

6,1, Трудовi вiдносини працiвникiв пiдприеп,lства виникають з трудового договору i
регулюються законодавствоN.{ Украiни та цим статYтом.

6.2. Пiдприемство самостiйно визнаоu. пор"лоп ,rр"ИЬrу та звiльнення працiвникiв,
форми, системи та розмiри оплати прiцi. пор"доп робочого дня, пiдсумований облiк
робочого часу, встановлюс порядок НаJ{ання вихiдних днiв та вiдпусток працiвникампiдприемства.

6,3, Робота на пiдприсмсттзi зарахоtsVсТься j(o грt,довоlо стаж\ ttраttiвникам пiдприеN{ства
у вiдповiдностi з чинним законолавствопt Укратни tlpo Працю.



! =. ПраuiвнlrКи пiдприСN,lства Пiд,irягаюТь соцiа,тьномУ СТрах)/ваннЮ та СОтtiд16rrоr,забезпеченню в порядк\, i FIa уйовах. якi Дiють для працiвникiв державнихпi:присмств, У зв'язк1, З цим пiдприсмсruо 
"nnloye 

за cBoix ПРацiвникiв внески дофон,liв: пенсiйного, соцiацьного" медичного страхyвання та iнших визначених: iк_,чltм законодавствох{ УкраТн и.j B,lacHrtk пiдприемства мас право встановлювати додатковi трудовi та соltiальнi пiльглl..:я IIDацtвникlв пlJпрlIсц91 ц.
^ Bci спори Mix, в,тасниками пiдприемства та трудовим колективом, профспiлковоюорганiзацtсю, окреN{Iiп,{и Працiвниками пiоrрЙr.ruu та iншими громадянамизlrЕiш.,.ютЬся c}Jo\l. рr-."r" якого с обов'язкоu"nl дп" cTopiH

7. Вrlробничо-фiн:rнсова дiяльнiсть, облiк та звiтнiсть.

'..-:_T5.i'j::::: 
Ве,]е ОПеРа'ГИВНИй, бvХГ:tПТеРський та статистичний облiк та звiтнiсть.--' --]i]чНlL)к)iЬся \ ГjОря_]к-\'. BcTaFIoBiIeHoMv ЗаконОДаВсТВоМ УкраТни"- ]_ --l:с_rlfкIl фtнансовоj' :iя_тьностi ,riлприсмства 

-визначасться 
на пiдставi рiчного

- .' _]'',_jl::1:'.,ГО 
ЗBiTr, ФiНаtТСОВИй piK пiдприсплства спiвпадас з ка_цендарним роком.

-, ,,,-,---,. 
.,l,":il".:..] lнслекцiсю. 

на ви^{огY якоТ пiлпри€мство зобов'язане надавати,-,__:*__r_, HeoO,\IJHY J,-Iя лр}Iзначення перевiрок фiнансовс,lТ та господарськоi
_ a,_,,a*a_ a _ _, _] ];CHIIKO\I та 

.iншиrrи контро_цюючих,Iи органами.- -: -'':--'i Э'ltСНIIКа П1-]ПРIi€rrСТВа ПеРеВiРКа фiНансовоi та господарськоi дiяльностi- '---:;1-']'I'-з \iL)i^e з-ltйснюваТися на Договiрних засадах аудиторськими слуяtбами, а- -j '' ---:'--]i\iII НеЗаlе'\н}trти або ДержаВниМи спецiалiзованими органiзацiями. власник_ -_:,1-],1'ТВЗ _\fo,\e за_-I\lчати на договiрних засадах для отримання висновкiв по'::.__,:;'t:аХ -]iЯ,-rЬНОСТi, а ТаКОЖ комплексного обстеж.пt"'riдr|".r.ruu окремих

8. Припиненrrя дiяльностi пiдприсмства.

' ,i:i'TlНLxii 
ДiЯ-ЦЬНОС'Гi Пiдrtрисмtства Mo}Ite здiйснюватись у формi його реорганiзацii

: - РеtlрганiзацiЯ пiдгlрисмства IIроводLIться )' формi злиття. при€днання, подiлу,-;::i,-tення або перетворення пiцприсплства за рiшенням власника. [iри реорганiзацii
, . ']:|],_,rrcTBa його права та обов'язки переходять до правонаступника.' _ _ 1l,lВ1_1аЦlя ПiJПриСN'IсТВа ПроВоДиТЬся 

)_ ВипаДкаХ:- зз рiшенняrl сал,Iого власника.
- зJ гirпенняrt crJ} або господарського с).ду,
- alгtr.lL]шення банкр\,то\{.

5 - -ll_^вi:ацiя пi:приirrства провод(иться лiквiдацiйною комiсiсю, яка признача€тьсяl_;,-HllKO\{ пt:прltеrtСтва, а у випадкУ банкрутства - судом чи господарським судом.B,l:cH;tK абО C}j] (гilсп6.auо.ький суд) u.runo"n.C порядок та TepMiH проведення"-l_квi:ацii, а такоБ TeprtiH дr" пода"l претензiй кредиторами. Комiсiя оцiнюе майно,ЯКе За-lliШll-IОСЬ ПiС:rЯ РОЗРаХ}'Нкiв з кредиrорur". склада€ лiквiдацiйний баланс та
НffiI"Тго 

в_цасник\, чI,1 сl,ду (госппоuр.uпо.о суду), який оголосив пiдпри€мство

--liквiдацiя вва}ка€ться заверпIеFIоIо. а пiдп}lиемсlво таким. tцо припинило свою
, . 

,,ji:_rl.:] з моментч скасчваItня його лержавнс.,l.ресс.грацiТ.],) , ]iри реорганiзацiТ або ;riквiлаuiТ пiлприiпп.r", ,oi.non.ur"r, працiвникам гарантустьсяJотрrI\{ання i' прав та tHr:epeciB }, вiдповiдностi з тр).ловим законодавствоtrI.

В.о. :иректора КП оМР
Обчхiвтеплотрансбуд'' .

О.М.Петров
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