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1. зАгАльнI положЕнtUI

l.l Комунальне пiдприсмство "Бориславтеплоенерго", надалi ПIДПриемство,
створене вiдповiдно до Законiв Украiни "Про пiдприемництво", '.Про пiдприсмства
в YKpaTHi".

й Засновникол,l i власнлtком пiдприсмства с Бориславська MicbKa рада.1.1 Повна назва IIi:приемства: KoMyHa-lrbHe пiдприсмство''Борислiвтеплоенерго''
1-4 ПiдприсrIство с правоваступником лtайнових прав та обов'язкiв no"y"-ono.o

пiдпрrtсrlства "Бориславтеплоенерго", яке належzцо управлiнню житлово-
ко\f\,на'lьного господарства Львiвськоi Об.пдержадмiнiстрацii.

1.5 Мiсцезнаходження пiдприемства: 82з00, Львiвська область, м.Борислав,
вr,"l.Ковапiва 52а. тел, 5 - 25 - 97 .

1.6 пIдприемствО с юридичноЮ особоЮ згiднО законодавства Украiни.
пtдприсмстВО набувае прав юридично'i особи з дня його деliжавноi peccipauii,
що здiйснюеться вiдповiдно до Закону Украiни '.Про пiдприсмництво''.

1.7 пIдприемсТВО у своiй дiяльностi керуеться чинним законодавством Украiни та
даним Статутом.

1.8 Змiни та доповнення до даного Статуту вносяться в тому ж порядку, що i при
ресстрацii ПIflПрисмствА i набувають чинностi з часу ix державноi ресстрацii.1.9 пIдприсмсТВо мас самостiйний баланс, розрахунковий та iншl p*yn*, 

"установах банкiв, печатку з свотм найменуванням та штамп.
1.10 пIдприемство здiснюс буль якi види господарськоi дiяльностi. якщо вони не

забороненi законодавствоМ УкраiнИ i вiдповiдаютЬ цiлям, якi передбаченi Стат.утом
пiдприемства.

1.11 пцприСмство ма€ право вiд свого iMeHi укладати угоди, набувати майнових та
особистих немайнових прав. виконувати обов'язки пов'язанi з його дiяльнiстю.
бути позивачем та вiдповiдачем в сулi, арбiтражному та третейському судах.

2. МЕТА CTBOPEHIUI ТА ПРЕДМЕТ ДЯЛЬНОСТI ПIДПРИСМСТВА

2.|

2.2

Метою створення ПI!ПРИСМСТВА с :

- виробництво тепловоi енергiт i пiдiгрiв води l,арячого водопостачання та
забезпечення ними житлових будинкiв, пiдприемств i установ;- одерх(ання прибутку вiд cBoc'i господарськоi дiяльностi.

Предметом дiяльностi ПIflПРИСМСТВА с:
- реilriзацiя теп.rовоi снергi та транспортування iT до об'сктiв споживання;
- на]]ання послуг з подачi гарячоi та холодноi води до об'сктiв спо)I(ивання;
- надання послуг з монта;,ку. обслуговування i ремонту теплотехнi,lного

обладнання та приладiв об"цiку;
- надання послуг З монтажу. наJIагодження, обслуговування та ремонту автоматики

безпеки котлiв;
- видача технiчниХ умов та наданнЯ послуг З виготовлення ескiзно'i док}rчtентацii

для проведення пуск(,)-наJIаголr{увапьпих робiт приладiв облiку i теплотехнiчного
обладнання;

- надання послуг з монтажу i обслуговування iндивiдумьних котелень та теплових
пунктiв;

- торгово-посередницька дiялыliсть;
- зовлliшньо-еконоviчна.liя.rьнiсь.
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З. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМIЧНА I СОЦIАЛЬНА
ДIЯЛЬНIСТЬ ПIДПРИСМСТВА

3,1 Основним узагальнюючим показником фiнансових результатiв господарськоi
дiяльностi с прибуток (дохiл).

j.2. Чистий лриб1 гок пiлприсмсrва. що заJ]ишасться пiсля покриття матерiальних та
прирiвняних до них витрат, на оплату працi . сплати податкiв та iнших обовязкових
платежiв, поступа€ в повне розпорядження пiдприсмства.

3.З. Ддя забезпечення дiяльнстi пiдприемства створюються фонди:
фонл розвитку пiдприсмс гва:

фонл сочiмьного розвитку.
З.4, ПIДПРИСМСТВО самостiйно встановлюс фонд споживання, чисельнiсть пацiвникiв
3.5. Труловi доходи найманого працiвника визначаються трудовим договором, а для

iнших прачiвникiв - угодою мil< ними. Труловi доходи працiвника регулюються
додатками.

З,6, ПIДПРИСМСТВО самостiйно встановлюс форми, системи i розмiр оплати працi, а
також iншi види доходiв працiвникiв.

3.7. ПIДПРИеМСТВО самостiйно планус свою дiяльнiсть i визначас перспективи

розвитку. Основу п,ланiв становлять договори з споживачами продукцii, послуг i
пос гачал ьн и кам и Mar ерiал ьно-тех н iч н их pecypciB.

J.8. Вiдносини ПIДПРИСМСТВА з iншими пiдприсмствами. органiзачiями i

громадянами в ycix сферах господарськоi дiяльностi здiйснюсться на ocHoBi
договорiв.

З.9. ПIДПРИеМСТВО самостiйно здiйснюс матерiально - технiчне забезпечення cBoci
_L дiяльностi через систему угод. або через посередничькi органiзацii УкраiЪи i за Ti

межами.
3.10.ПIДПРИСМСТВО реалiзус свою продукцiю, послуги, роботи за цiнами i тарифами,

що встановлюються самостiйно, або на договiрнiй ocHoBi, а у випадках передбачених
законодавчими актами Украiни - за державними цiнами i таРифами.

3.11.ПIДПРИСМСТВО мас право користуватись банкiвським кредитом на комерчiйнiй
договiрнiй ocHoBi.

3.12.ПIДПРИеМСТВО може поставляти продукцiю, виконувати роботи , надавати послу
ги в креди г зi сллагою споживачами прочентiв за користування цим кредитом.

З.lЗ.ПИТАННЯ соцiа.rьного розвитку. включаючи покращення умов прачi. хсиття i здо-

ров'я, гарантii обов'язкового медичного страхування членiв трудового колективу.
3. l 4. П IДП РИС М СТВО зобов'язане забезпечити для Bcix працюючих на пiлприсмствi

умови працi безпечнi i нешкiдливi та несе вiдповiлвльнiсть за шкоду заподiяну ii
здоров'ю та працез]атностi.

3,15. ПIДПРИеМСТВО мас право самостiйно встановлювати для cBoii працiвникiв
J.o_talKoBi вiдпlсrкtr. скорочениi робочий день та jншi пiльги. в межах дiючого за-
кояодавства Укрпiни.

4. зовнIшньо-ЕкономIчнАдIяльнIсть.

-+. l. ПlДllРИСМСТВО самостiйно здiйснюе зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть вiдповiдпо
до чинного законодавсва Украiни.

1.2. ПIДПРИСМСТВО може вiдкривати за межами Украiни своТ представництва та вироб
ничi пiдроздiли, утримання яких здiйснюсться лза кошти пiдлрисмства.



5.порядок утворЕння мАЙнА.

5.1 Майно пIдприсмсТВА становлять ocHoBHi фонди та оборотнi кошти,атакож
iншi цiнностi, BapTicTb яких вiдобраджасться в самостiйному балансi пiдприсмства .

5,2 Майно пiдприсмства належи tь йому на правi повного господарсько.Ъ вiдання.
Здiйснюючи право повного господарського вiдання, пiдприс{ство володiе.
користу€ться та розпоряджасться цим майном на свiй розсуд, вчиняючи щодо нього
бу:ь-якi дii- якi не суперечатЬ чинной1 законодавству та статуту пiдприсмства.

5.3. !жерелом формування майна пiдприемства е:
доходи,одержанi вiд реалiзацii продукцii, робiт, послуг, а також вiд iйших видiв
дiяльностi, а саме :

-крелитiв банкiв та iнших крелиторiв:
-придбання майна iншого пiдприсмства;
-безоплатнi або благодiйнi внески, пожертвування органiзацiй, пiдприсмств i
громадян;
-iншi джерела не забороненi законодавчими актами Украiни.

5.4 Володiння i користування природними ресурсами пiдприсмство здiйснюе у встаЕов-
леному порядку за плату.

5.5 пIдприемсТВо вiдповiдно до законодавства УкраТни несе вiдповiда,rьнiсть за до-
держанняv вимог i норм шодо охорони. рачiонального використання та вiдновлення
ло рiвнЯ встановлениХ нормативiВ природних pecypciB.

5.6. пIдприСмствО на пiдставi рiшень мiськоi Ради мае право продавати i передавати
iншим пiдприемствам, органiзацiям та установам, обмiнюваiи, здавати u ор"плу
належнi йому будинки, споруди, устаткування iншi ocHoBHi засоби, а також
списувати iх з балансу,

5.7. Вiдчуження вiл ПI!ПРИСМСТВА'майна] пережаного йому у повне господарське
вiдання здiйснюеться на конкурентних засадах з дозволу власника, або
уповноваженого ним органу.

5.8. пlдприСмствО зобов'язане лодавати на вимогу пriськоi Ради рiчний бапанс та
звiтнiсть про господарську дiяльнiсть.

6. ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ ПIДПРИСМСТВОМ.

6.1. Управлiння ПIflПРИСМСТВОМ здiйснюсться на ocHoBi посднання прав власника
щодо господарського використання майна i принципiв самоврядування трудового
колективу.

6.2. пIдприемство самостiйно визнача€ структуру управлiння, встановлюс штати.
6.з. Керiвник пiдприсмства призначасться мiським головою на умовах контраюу, за

погодженIIя\{ упралiння жl.iтлово - комунаJIыlого господарства ЛьвiвськоТ
облдержадмiнiсТрацii. контраdгом визначаються права, строки найняття, обов'язкиi вiдповiдальнiсть керiвника перед виконкомом Micbkoi Ради та трудовим
колективом.

6.,l. Керiвник пiдприсмства самостiйно вирiшус питання дiяльностi пiдприсмства, за
виняткоМ вiднесениХ статутоМ дО компетенцi'i iншиХ органiв ,rправлiння
пiдпри.мства. Власник майна не маЕ права втручагися в оперативнч дiяльнiсть
керiвника пiдприсмства.

6.5. Керiвника пiдприемства може бути звiльнено з посади до закiнчення c.tpoKy
контракту на пiдставах передбачених у KoHTpaKTi, або в законодавствi УкраiЪи.

6.5. Заступник керiвника пiдприсмства. керiвники та спецiа_лiсти пiлрозлiлiв, а також
майстри, старшi майстри призначаються на посаду i звiльняються з посади
керiвником пiдприемства.



7. компЕтЕнця I повновАжЕнIUi
ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА ЙОГО ВИБОРНИХ ОРГАНIВ.

7, I На пiдприсмствi укладаеться Колективний договiр в якому регулюються виробничi,труловi i екологiчнi вiдносини трудового колективу з адмiнiстрацiсю пiдприсмства,питання о\орони праui. сочiаlьного розвитку. Колективний Договiо пiлписчс.керiвник пiлприсvства. лрофспiлковий n"rir.;.-;;;;;"й ril""j""*.""oтрудовим колективом орган.
7.2. Iнтереси трудового колективу перед адмiнiстрацiсю представляс профспiлковий ко-
- л уir*, або iнший уповноважений трудовим nona*ar"oп,t opaun.
7.3. Трудовий колектив пiдприемства становлять yci громадяни, якi свосю працею бер)тьучасть в його дiяльностi на ocHoBi ,рулоuо.о дЬ.оuору rч ir.r* форr,lдо
_ _ регулюють трудовi вiдносини працiвника з пiдприсмством.
7.4, Загальнi збори гру.лового ко.lектив) скликаються не рiдше одного pzвy на piK якi повноважнi при наявностi бiльпrе половини членiв трудового колективу.7.5. Компетенцiя загальних зборiв трудового *оr"пl"Ъу,- розглядаг i приймас cTatyr пiлприсмсгва;- розгляда€ питання про. видiлення зi складу пiдприемства одного чи кiлькtrхструктурних пiдроздiлiв лля створення nouo.o пiдпр".".r"u;- приймас рiшення про орен_]у пiдпригмства. aarорЁп", nu-oa"o"i трудовогоколективу органу для переходу на оренду чи 

"и*уп 
пiдприсмсrва; "- розгляда€ iзатверджуе проект колективного договору;_ розгляда€ i вирirпуе згiдно зi статутом пiдприемства Питання самоврядуваннятрудового колективу;

- визначае iзатверджус перелiк i порядок наданих працiвникам пiдприемствасоцiальних пiльг.
7.6. Рiшення загаJIьних зборiв приймасться бiльrпiстю голосiв.

8. лIквIдАцIяпIдприсмствА.

* 
' _*:y_'j:ri1 

i реорганiзацiя (з-,lиття, приеднання, подiл, видiлення, перетворення)пlдприсмства проводяться за рiшенням власника. чи за рiшенням суду 
.

8.]. пIдприсмСТВО лiквiдуст".r,,u*о* у;;;;;;;,'
визнання банкрутом;

::Т:,1Т:Т:1 СУЛУ бУлуть визнанi недiйсними установчi документи пiдлрисмста;

" 
, Хi.]:_'лi:]'ji*::} ПеРеДбаЧених законодавчими актами Украiниб,J, tlри реорганlзацil'i лiквiдацil'пi:присмства звiльнуваним прачiвникам гарантустьсялодержання ii прав та iHTepeciB вiдповiдно до ,рудu"оaо законодавства Украiни.8.4. пIдприсМСТВо вважасться реорганiзоваr""', Ъбо лlквlдованим з моменту виклю-

л _ ::nn" йоГо З Державного ресстру Украiни.
8.5. У випадкУ реорганiзацii пiдпричмсrва, ,;о.о npu"u i обов'язки переходять до право-наступникiв,
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ЗМIНРI ДО СТАТУТУ
Комунального пiдприемства (БорпславтеплоенергоD

Зареестровшrого розпорядженням виконкому
Бориславськоi MicbKoi ради Nэ372-р вiл 01.08.2001 р.

Iз змiнами вiд26,03.2012 р. .I!! реестацiеiноj дii 141З 1050009000090

П.5.9. розлilIу 5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА читати в насryпнiй редакцii:

Встановити статутний капiтал ПI.ЩПРИеМСТВД у розмiрi 8 724ЗЗ6,19 грн. (BiciM мiльйонiв
ciMcoT двадцять чотири тисячi триста тридцять шiсть грн. 19 коп.).
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ЗАТВЕР,ЩЖЕНО:

РiпIенням
uiдч,/[,

в.о

Змiни та доп
КОМ}НАЛЬНОГО ствА

" Б о ри слАвтЕпло Ен Е рго,,

.Яворський

дуБАс Б.с.

Зареестрованого розпоряджеЕням виконкому Бориславськоi MicbKoi ради вiд 1 серпня
2001р. Nэ372-р iз змiнами вiд 26.03.12р. Nl реестрацiйноi дii 141310j0009000090, вiд
0б.1 1.12p. No реестрацiйноi дii 14l31050010000090,вiд 06.02.1Зр. Nл ресстрацiйноi дii

l413105001 1000090, вiд 29.05.14р. J\Ъ реестрацiйноi дii 14l3105001200b090, вiд 08.10.14р.
М реестрачiйноi дii 141 3 1 05001 З000О90

l. Змiнити п.5,9 роздi,ту 5 (ПОРЯДОК утворЕннЯ мАЙнА> Стаryту Комунального
пiдприсмства <Бориславтеплоенерго). виI<,,Iавши його у насryпнiй р"лuпuii, 

-

5.9. СтатlтниЙ капiтал ПIЩПРИсмствА встановлюстьсЯ у розпriрi l0 094 447,97грн.,(Лесять
мiльйонiв дев)яносто чотири тисячi чотириста сорок ciM гривень 97 коп.) з яких
3 бl2 825,00грн. складають грошовi кошти, аб 481 бz2:g7грн, 

"*йu. майно. Перелiк майна,
яке вкпючене до стаryтного капiталу Пiдприсмства, наведено у додатhry ЛЪ1 до цього
Стаryту.

2, Щоповнити СТатут КсiмунальнОго пiдприсмства кБориславтеплоенерго) додатком Nol у редакцii
що додаеться.
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м.Борислав - 20l5p.


