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1. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Комунальне пщприемство «Комплекс з вивозу побутових 
В1ДХОД1В» (дал1 -  Пщприемство) е спещшнзованим пщприемством з питань 
збирання та перевезення (вивезення) побутових вщход1в.

1.2. Пщприемство створено вщповщно до ршення 25 сеси Харювсько! 
мюько! ради 4 скликання вщ 06.10.2004 № 134/04 «Про створення 
комунального пщприемства «Комплекс з вивозу побутових вщход!в» 
шляхом видшення 31 складу комунального пщприемства «Мунщипальна 
компашя поводження з вщходами» структурного пщроздшу «Комплекс 
з вивозу побутових в1дход1в» та е правонаступником комунального 
пщприемства «Мунщипальна компашя поводження з вщходами».

1.3. Засновником Пщприемства е Харювська мюька рада (дал1 - 
Засновник).

1.4. Власником майна Пщприемства е Харювська мюька територ1альна 
громада в особ1 Харювсько! мюько! ради (дал1 -  Власник).

1.5. Органом, за яким закршлено функцп управл1ння Пщприемством, 
е Управлшня екологп та благоустрою Департаменту житлово-комунального 
господ арства Харк1вськоТ м1сько1 ради.

1.6. Пщприемство у свош д1яльност1 керуеться Конститущею Украши, 
Господарським кодексом Украши, Цившьним кодексом Украши, Законами 
Украши, постановами Верховно! Ради Украши, указами та розпорядженнями 
Президента Украши, постановами та розпорядженнями Кабшету Мш1стр1в 
Украши, р1шеннями Харювсько! м1сько! ради, р1шеннями виконавчого 
ком1тету Харк1всько! м1сько! ради, розпорядженнями Харювського м1ського 
голови, 1ншими чинними нормативно - правовими актами Украши та цим 
Статутом.

1.7. Найменування Пщприемства:
- повне украшською мовою: КОМУНАЛЬНЕ П1ДПРИСМСТВО 

«КОМПЛЕКС 3 ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ В1ДХОД1В»;
- скорочене украшською мовою: КП «КВПВ»;
- повне англшською мовою: МЦ№С1РАЬ ЕИТЕКРК18Е «НОИ8ЕНОЕП 

\^А8ТЕ П18Р08АБ СОМРЬЕХ»;
- скорочене англшською мовою: МЕ «Н\\Т)С».

1.8. М1сцезнаходження Пщприемства: 61140, Харювська область, мюто 
Харк1в, провулок Золотий, 4.

2. МЕТА I ПРЕДМЕТ Д1ЯЛЬНОСТ1 П1ДПРИСМСТВА 1

2.1. Метою д1яльност1 Пщприемства е: забезпечення реал1зацЙ заход1в 
щодо розвитку системи поводження з побутовими вщходами у м1ст1 
Харков1, р1шень м1сько! ради та й виконавчих орган1в з питань збирання, 
перевезення (вивезення) вщход1в виробництва та споживання, що утворюються 
на територп м1ста.
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2.2. Предметом д1яльност1 Пщприемства е:
2.2.1. Збирання та перевезення (вивезення) твердих вщход1в споживання 

та виробництва, твердих побутових вщход1в (ТПВ) у тому числи
2.2.2. Збирання, загоДвля окремих вид1в в!дход1в як вторинно! сировини 

(за перелжами, яю визначаються Кабшетом Мшютр!в Украши), а саме:
Макулатура, СКЛОбш, В1ДХОДИ ПОЛ1МерН1, В1ДХОДИ ГуМОВ1, у ТОМУ ЧИСЛ1 
зношеш шини, матер1али текстильш вторинш, використана металева тара 
(ящики, фляги, кашстри, банки, зокрема, алюм1шев1 банки з-щц напоТв, 
балончики) тощо.

2.2.3. Оброблення та реал1защя вторинно!' сировини (ганч1р’я, скла, 
макулатури тощо).

2.2.4. Операцп у сфер1 поводження з небезпечними вщходами.
2.2.5. Ремонт, заправка та миття транспортних засоб1в, у тому числ1 

специального транспорту, призначеного для перевезення вщход1в. 
Переобладнання автомоб1л1в шляхом встановлення на транспорта! засоби 
спещального обладнання, призначеного для саштарно! очистки мюта.

2.2.6. Орган1зац1я стоянок автомоб1льного транспорту.
2.2.7. Збершання р!зноман1тних товар1в (запчастин, вузл1в, агрегат1в

У ТОМу ЧИСЛ1).
2.2.8. Закуп1вля, транспортування та реал1защя нафтопродукт1в (ПММ).
2.2.9. Передача в оренду, за згодою Управлшня комунального майна 

та приватизац!! Департаменту економши та комунального майна Харювсько! 
мюько! ради, буд1вель, споруд, прим!щень, автомобшьного транспорту 
та 1ншого майна.

2.2.10. МОжнародш та внутр1шн1 перевезення вантаж1в та пасажир1в 
автомоб1льним транспортом.

2.2.11. Впровадження ново! техн1ки та прогресивних технолопй з вивозу 
В1ДХОД1В та нечистот.

2.2.12. Запровадження селективного збирання та сортування в1дход1в.
2.2.13. Торпвельно-закуп1вельна д!яльн1сть.
2.2.14. Здшснення зовн!шньоеконом1чно! д!яльност1 за вс1ма напрямками 

д 1яльност1 П1дприемства.
2.2.15. Оргашзащя робота по обслуговуванню територ1й, прилеглих 

до буд1вель, споруд пщприемств, установ 1 орган1защй незалежно в1д форми 
власност1 та прибирания см1ття.

2.2.16. Здшснення шших вид1в д1яльност1, не заборонених чинним 
законодавством Украши.

2,З.Окремими видами д1яльност1, передбаченими чинним законодавством, 
Пщприемство мае право займатися тшьки гпсля одержания спец!ального 
дозволу (лщензп).

2.4. Вщповщними р1шеннями м1сько! ради та п виконавчого ком1тету 
на Пщприемство може бути покладено (доручено) виконання додаткових 
завдань та вщцв роб1т (послуг), направлених на удосконалення системи 
поводження з вщходами у мют! Харков!.
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3. ЮРИДИЧНИИ СТАТУС ШДПРИСМСТВА

3.1. Шдприемство е самостшним господарюючим суб’ектом, що мае 
права юридично'1 особи та здшснюе виробничу, науково-дослщну 
1 комерцшну Д1яльн1сть з метою отримання прибутку. Шдприемство набувае 
прав юридичноТ особи з дня його державно! реестрацп. Державна реестращя 
здшснюеться у встановленому законодавством порядку.

3.2. ШдприеМСТВО ЗДШСНЮе СВОЮ Д1ЯЛЬН1СТЬ В1ДПОВ1ДНО до чинного 
законодавства Украши та цього Статуту.

3.3. Шдприемство, як юридична особа, мае вщокремлене майно, яке 
передано йому на прав1 господарського вщання, самостшний баланс, 
поточний рахунок, валютний та шпй рахунки в установах банюв, товарний 
знак, ф1рмовий бланк, печатку, кутовий штамп 31 своею назвою.

3.4. Шдприемство не несе в1дпов1дальност1 по зобов’язаннях Харк1всько1 
м1сько1 ради та й  виконавчих оргашв, в сферу управлшня яких воно входить, 
а останш не несуть в1дповщальност1 по зобов’язаннях Шдприемства.

3.5. Шдприемство мае право вщ свого 1меш укладати договори 
(контракта, угоди), набувати майнов1 та особист1 немайнов1 права, бути 
позивачем 1 вщповщачем в суд1, господарському та третейському судах.

4. МАЙНО ТА КОШТИ ШДПРИСМСТВА

4.1. Статутний каштал Шдприемства складае 254 393 230,60 грн (Двют1 
п’ятдесят чотири мшьйони триста девяносто три тисяч1 ДВ1СТ1 тридцать грн 
60 коп.).

4.2. Формування статутного кашталу Шдприемства здшснюеться 
Управлшням екологп та благоустрою Департаменту житлово-комунального 
господарства Харювсько! м1сько1 ради. Формування статутного кашталу 
Шдприемства за рахунок майна Харювсько! мюько! територ1ально1 громади 
пщлягае обов’язковому погодженню з Управлшням комунального майна 
та приватизацЙ Департаменту економши та комунального майна ХарювськоУ 
М1СЬК01 ради.

4.3. Зм1ни до статутного кашталу Шдприемства здшснюються у тому 
ж порядку, що 1 його затвердження.

4.4. Майно Шдприемства складають основш фонди та оборотш кошта, 
а також шпй цшностц варт1сть яких вщображаеться у самостшному баланс! 
П1дприемства.

4.5. Майно Шдприемства е комунальною власн1стю Харювсько! мюько! 
територ1ально1 громади та належить Шдприемству на прав1 господарського 
в1дання на П1дстав1 договору, укладеного з Управлшням комунального 
майна та приватизацЙ Департаменту економши та комунального майна 
Харювсько! мюько! ради.

4.6. Джерелами формування майна Шдприемства е:
- основш фонди та об1гов1 кошта, передаю шдприемству, в тому числ1 

за рахунок бюджету;
- доходи, одержан! в1д реал!зацп продукцп, виконання робгт, надання
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п о сл у г та ш ш и х  в и д т  господарськсм  Д1ЯЛВНОСТ1;
- доходи вщ щнних папер1в;
- кредита (займи) банюв та шших установ, у тому числ! м1жнародних;
- каштальш вкладення, дотаци, субсиди, субвенцп мюцевих та державного 

бюджет1в;
- безоплатш або благодшш внески, пожертвування пщприемств, 

установ, оргашзацш та громадян;
- майно, що придбане Пщприемством на пщставах, не заборонених 

чинним законодавством та цим Статутом;
- шш1 джерела, не заборонеш чинним законодавством Украши.
4.7. Пщприемство мае право здшснювати вс1 дп, пов’язаш з рухом 

основних фощцв, а також передачу в оренду та списания основних фощцв, 
зпдно з чинним законодавством за погодженням з Управлшням екологп 
та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства 
Харювсько!' м1сько1 ради та за дозволом Управлшня комунального майна 
та приватизаци Департаменту економ1ки та комунального майна Харювсько'1 
М1СЬК01 ради.

5. ОРГАШЗАЦШ ТА ОПЛАТА ПРАЩ

5.1. Пращвники Пщприемства мають права, несуть обов’язки 
та користуються п1льгами вщповщно до чинного законодавства Украши, 
колективного договору та цього Статуту.

5.2. Оплата пращ пращвниюв визначаеться трудовими договорами 
та колективним договором вщповщно до чинного законодавства Укра'ши.

5.3. Розм1р оплати пращ пращвниюв не може бути менше мппмального 
розм1ру зароб1тно1 плати, встановленого законодавчими актами Украши.

5.4. Для пращвниюв Пщприемства за рахунок власних копгпв можуть 
встановлюватися додатков1 пшьги, що передбачеш у колективному договора 
вщповщно до чинного законодавства Украши.

6. ОРГАНИ УПРАВЛШНЯ П1ДПРИСМСТВОМ

6.1. Управлшня екологп та благоустрою Департаменту житлово- 
комунального господарства Харювсько!' м1сько1 ради здшснюе так1 
повноваження з управлшня Пщприемством:

- погоджуе внесения змш до Статуту, зд1йснюе контроль за додержанням 
Статуту;

- зд1йснюе контроль за ращоналышм використанням енергоресурс1в, 
виконанням заход1в з енергозбереження;

- погоджуе формування фонду оплати прац1 на умовах, визначених 
колективним договором (угодою);

- затверджуе р1чш фшансов1 плани Пщприемства;
- затверджуе кошторис доход1в 1 видатк1в П1дприемства;
- здшснюе контроль за використанням к о н тв , що надходять 

на розрахунковий рахунок Пщприемства.
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6.2. Управлшня еколопУ та благоустрою Департаменту житлово- 
комунального господарства ХарювськоУ мюькоУ ради може здшснювати 
перев1рки фшансово-господарськоУ д1яльност1 Шдприемства на основ1 
р1чних плашв перев1рок зпдно з чинним законодавством, а також мае право 
на одержания в!д Шдприемства оперативно-! шформацн.

6.3. Управлшня екологи та благоустрою Департаменту житлово- 
комунального господарства ХарювськоУ мюькоУ ради не мае право 
втручатися в оперативну та господарську д1яльнють Шдприемства.

6.4. Поточне управлшня Шдприемством здшснюе директор, який 
призначаеться на посаду або звшьняеться з не'У за поданням Управлшня 
еколопУ та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства 
ХарювськоУ мюькоУ ради розпорядженням Харювського мюького голови 
шляхом укладання контракту м1ж ним та ХарювськоУ мюькою радою.

6.5. Директор самостшно вир1шуе питания д1яльност1 Шдприемства, 
яю в1днесен1 до його компетенц11.

6.6. Директор:
- несе повну вщповщальшсть за стан та д1яльшсть Шдприемства, 

дотримання фшансовоУ, догов1рноУ та трудовоУ дисципл1ни зг1дно 
з колективним договором та чинним законодавством УкраУни;

- Д1е в1д 1мен1 Шдприемства, представляе його штереси в ус1х 
шдприемствах, установах та орган1зац1ях;

- розпоряджаеться коштами та майном в1дпов1дно до чинного 
законодавства та цього Статуту;

- здшснюе переговори та укладае договори, контракта (у тому числ! 
трудов1);

- видае накази, затверджуе локальш акта Шдприемства, дае обов’язков! 
для вс1х прац1вниюв розпорядження, а також вир1шуе 1нш1 питания, пов’язаш 
з Д1яльн1стю Шдприемства;

- затверджуе структуру та штатний розпис Шдприемства, за погодженням 
з Управлшням еколопУ та благоустрою Департаменту житлово-комунального 
господарства ХарювськоУ мюькоУ ради;

- несе вщповУдальшсть за формування та виконання фшансових плашв;
- несе вщповщальшсть за несвоечасне надання з в т в  до оргашв 

статистики за встановленими формами, Управлшня еколопУ та благоустрою 
Департаменту житлово-комунального господарства ХарювськоУ мюькоУ ради;

- вир1шуе за погодженням з Управлшням еколопУ та благоустрою 
Департаменту житлово-комунального господарства ХарювськоУ мюькоУ ради 
питания, що стосуються зовшшньоеконом1чноУ д1яльност1 Шдприемства;

- без доручення д1е вщ 1мен1 Шдприемства, представляе його штереси 
в ус1х в1тчизняних та 1ноземних пщприемствах, ф1рмах 1 оргашзащях;

- затверджуе ус1 документа, що регламентують внутршшй розпорядок 
Шдприемства;

- забезпечуе надання на протеста, постанови, подання, приписи,
звернення, листа, запита та шпн документа судових, правоохоронних 
та контролюючих оргашв ГрунтовноУ, об’ективноУ, документально
шдтвердженоУ шформащУ та мотивованих вщповщей. Якщо вщпов1дь 
неможливо надати у строк, визначений у запит! або передбачений
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законодавством, направляе промшну вщповщь 13 зазначенням причин цього 
та дати надання остаточно'1 вщповщп У визначеному розпорядженням 
Харювського мюького голови порядку шдготовлеш проекта вщповщей 
на протеста, постанови, подання, приписи, звернення, листа, запита та шип 
документи судових, правоохоронних та контролюючих оргашв погоджуе 
з Юридичним департаментом Харювсько1 мюькоТ ради.

6.7. Головний шженер, головний бухгалтер, заступники директора, 
призначаються на посаду директором Шдприемства за погодженням 
з Управлшням екологп та благоустрою Департаменту житлово-комунального 
господарства Харювсько! мюькоТ ради.

6.8. Прийняття, переведения, перемщення та звшьнення пращвниюв 
здшснюеться у встановленому в Шдприемств1 порядку зпдно з чинним 
законодавством Украши.

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ П1ДПРИСМСТВА

7.1. Трудовий колектив Шдприемства складають вс1 ф1зичш особи, 
як1 своею працею беруть участь у його д1яльност1 на основ1 трудового 
договору (контракту, угоди).

7.2. Загальш збори (конференщя) трудового колективу вир1шують 
насту пн1 питания:

- розглядають проект колективного договору та затверджують його, 
а також заслуховують зв1ти про хщ виконання колективного договору;

- розглядають 1 вир1шують зг1дно з чинним законодавством та цим 
Статутом питания самоврядування трудового колективу;

- визначають 1 затверджують порядок надання сощальних пшьг 
пращвникам Шдприемства;

- скликають чергов1 та позачергов1 Загальш збори (конференщю) 
трудового колективу.

7.3. Виробнич1, соц1ально-економ1чн1 вщносини Шдприемства 
та пращвншав регулюються колективним договором, затвердженим 
в Шдприемств1.

7.4. Прац1вники шдприемства мають право на одержания службового 
житла, як пращвники житлово-експлуатацшних оргашзацш, зпдно 
з Перел1ком категор1й пращвниюв, яким може бути надано службов1 жил1 
прим1щення, затвердженим Постановою Ради Мш1стр1в Украшсько'1 РСР 
№ 37 вщ 04.02.1988 «Про службов1 жил1 прим1щення».

8. ГОСПОДАРСЬКО-ФШАНСОВА Д1ЯЛЬН1СТЬ ШДПРИСМСТВА

8.1. В П1дприемств1 основним узагальнюючим показником фшансово- 
господарськоТ д1яльност1 е прибуток (дохщ).

8.2. Напрямок 1 використання прибутку вщображаеться у ф1нансовому 
план1 П1дприемства.

8.3. Пщприемство самоспйно розпоряджаеться чистим прибутком, 
що залишився в його розпорядженш п1сля оплати податюв, збор1в та 1нших
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обов’язкових платеж1в до бюджету, ведповедно до чинного законодавства 
Укра'ши.

8.4. Прибуток Шдприемства спрямовуеться на утворення 1 поповнення 
фошпв Шдприемства.

8.5. Шдприемство самостшно визначае склад та обсяг ведомостей, 
що складають комерщйну таемницю, порядок и захисту. Пед комерцшною 
таемницею маються на уваз1 ведомости пов’язаш з виробництвом, 
технолопчною шформащею, управлшням фшансами та шшою Д1яльшстю 
Шдприемства, що не е державною таемницею, та розголошення яких може 
завдати шкоди штересам Шдприемства. Ведповедальнють за розголошення 
ведомостей, що становлять комерцшну таемницю Шдприемств, 1 порядок 
охорони таких ведомостей встановлюеться законодавчими актами Укра’ши.

9. ОБЛ1К I ЗВ1ТН1СТЬ П1ДПРИСМСТВА

9.1. Шдприемство здшснюе оперативний та бухгалтерський облнс 
результате свое!’ роботи, веде статистичну звшнсть, зд1Йснюе опрацювання 
персональних даних споживач1в у встановленому законодавством порядку.

9.2. У поточнш робот1 директор Шдприемства педзв1тний та п1дконтрольний 
м1ському голов1 та Управл1нню екологп та благоустрою Департаменту 
житлово-комунального господарства Харк^вськоТ м1сько1 ради.

9.3. Шдприемство поквартально та щор1чно, в установлен! терм1ни, 
надае Управлшню екологп та благоустрою Департаменту житлово- 
комунального господарства Харювсько!' м!сько1 ради зв1т про результати 
свое!’ д1яльност1 за зв1тний пер1од.

9.4. Порядок ведения бухгалтерського (податкового) обл1ку та статистично!’ 
ЗВ1ТНОСТ1 визначаеться чинним законодавством Укра'ши.

10. ПРИПИНЕННЯ Д1ЯЛЫЮСТ1 ГПДПРИЕМСТВА

10.1. Припинення д1яльност1 Шдприемства здшснюеться шляхом його 
реорган!зац11 (злиття, приеднання, подшу, перетворення) або л!кведацп 
з дотриманням вимог чинного законодавства Укра’ши за р1шенням власника 
або за р!шенням суду.

11. ЗАКЛЮЧИ! ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Положения цього Статуту набирають чинносН з моменту його 
державно!' реестрацн.

11.2. Питания, що не врегульован! цим Статутом, вир1шуються 
у порядку, встановленому чинним законодавством Укра’ши.

11.3. При виникненш розб1жностей положень цього Статуту з вимогами 
чинного законодавства Укра'ши д1е останне.
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