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1. 3АГАЛЫ II ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Комунальне шдприемство «Комплекс з вивозу побутових 
в1дход1в» (дал1 -  Шдприемство) е спещал1зованим пщприемством з питань 
збирання та перевезення (вивезення) побутових вщход1в.

1.2. Шдприемство створено вщиовщно до рйпення 25 сесн Харювсько! 
мюько! ради 4 скликання вщ 06.10.2004 № 134/04 «Про створепня 
комунального шдприемства «Комплекс з вивозу побутових вщход,1в» 
шляхом видшення 31 складу комунального шдприемства «Мунщииальна 
компашя поводження з вщходами» структурного шдроздшу «Комплекс
з вивозу побутових в1дход1в» та е правонаступником комунального 
шдприемства «Мунщипальна компашя поводження з в1дходами».

1.3. Засновником ГИдприемства е Харювська мюька рада (дал1 
Засновник).

1.4. Власником майна Шдприемства е Харювська мгська територ1альна 
громада в особ1 Харювсько! м1сько'1 ради (дал1 -  Власник).

1.5. Органом, за яким закршлено функцп управл1ння Шдприемством,
е Департамент житлово-комуналыюго господарства Харювсько1 м1ськоТ 
ради.

1.6. Шдприемство у свош д1яльност1 керуеться Конститущею Укра'пш, 
Господарським кодексом Украши, Цившышм кодексом Укра'пш, Законами 
Украши, постановами Верховно! Ради Украши, указами та розпоряджсниями 
Президента Украши, постановами та розпоряджсниями Кабшету Мййстр1в 
Украши, ршеннями Харювсько! м1сько! ради, р1шенпями виконавчого 
комИегу Харк1всько! мюько! ради, розпорядженнями Харк1вського М1ського 
голови, пшшми чинними нормативно - правовими актами Украши та ним 
Статутом.

1.7. Найменування Шдприемства:
- повне укра'пгською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ШДПРИСМСТВО 

«КОМПЛЕКС 3 ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ В1ДХОД1В»;
- скорочене укра'йюькою мовою: КП «КВПВ»;
- повне англшською мовою: МШ1С1РАЬ ЕХТЕКРИ8Е «НОП81ЛЮЕО 

\УА8ТЕ 018Р08АЬ СОМРИЕХ»;
- скорочене англ1Йською мовою: МЕ «Н\УОС».

1.8. М1сцезнаходження Пщприемства: 61140, Харювська область, мюто 
Харкав, провулок Золотей, 4.

2. МЕТА I ПРЕДМЕТ Д1ЯЛЫЮСТ1 ГПДПРИСМСТВА

2.1. Метою Д1ялыюст1 Шдприемства е: забезисчсння рсал1зацп заход 1 в 
щодо розвитку системи поводження з побутовими в1дходами у мюп 
Харков!, ртшень м1сько1 ради та и виконавчих органтв з питань збирання,
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перевезення (вивезення) вщход1в виробництва та споживання, що утворюються 
на територп м1ста.

2.2. Предметом Д1ялы ю ст1 Шдприемства е:
2.2.1. Збирання та перевезення (вивезення) твердых вщход1в споживання 

та виробництва, твердых побутових вщход1в (ТПВ) у тому числи
2.2.2. Збирання, загоНвля окремих вщцв в1дход1в як вторинно'! сировини 

(за перелшами, яю визначаються Кабшетом Мш1стр1в Украши), а само:
Макулатура, СКЛОбШ, В1ДХОДИ ПОЛ1МерН1, В1ДХОДИ ГуМОВ1, у ТОМу ЧИСЛ1 
зношеш шини, матер1али текстильш  вторинш , використана металсва тара 
(ящики, фляги, каш стри, банки, зокрема, алю мппев1 банки з-гйд напотв, 
балончики) тощо.

2.2.3. Оброблення та реал1защя вторинно'1 сировини (гаыч1р’я, скла, 
макулатуры тощо).

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

спец1алыюго транспорту, призиачеиого для перевезення в1дход,1в. 
Переобладнання автомоб1л1в шляхом встановлення на трансиортьи засоби 
спещального обладнаыня, призначеного для сан1тарно'1 очистки м1ста.

2.2.6. Орган1зац1я стоянок автомобтыюго транспорту.
2.2.7. Збершання р1зноман1тних товар1в (запчастин, вузл1в, агрегаНв

У ТОМу ЧИСЛ1).
2.2.8. Закуп1вля, транспортування та реал1защя нафтопродукзтв (11ММ).
2.2.9. Передача в оренду, за згодою Управл1ння комунального майна

та приватизацп Департаменту економжи та комунального майна Харювсько! 
м1сько! ради, буд1вель, споруд, прим1щень, автомобшьного транспорту 
та 1ншого майна.

2.2.10. Мзжнародш та внутр11шп перевезення вантаж1в та пасажиргв 
автомобшьним транспортом.

2.2.11. Впровадження ново! техн1ки та прогресивиих технолопй з вывозу 
в1дход1в та нечистот.

2.2.12. Запровадження селективного збирання та сортування вщходщ.
2.2.13. Торпвелыю-закуп1велы1а Д1ялыпсть.
2.2.14. Здшснення зовшн1ньоеконом1чно! д1яльност1 за вс1ма иапрямками 

д1яльност1 Пщприемства.
2.2.15. Орган1зац1я роботи по обслуговуваншо територ1Й, прилеглих 

до буд1вель, споруд пщприемств, установ 1 оргашзацш незалежно вщ форм и 
власност1 та прибирания смИтя.

2.2.16. Зд1йснення шших вид1в Д1ялыюст1, не заборонених чиипим 
законодавством Украши.

2.3. Окремими видами дшльносзт, передбаченими чинним законодавством, 
Шдприемство мае право займатися т1льки шсля одержания спещального 
дозволу (л1цензй).

2.4. Вщповщними р1шеннями м1сько! ради та и виконавчого комИету
на Пщприемство може бути покладено (доручено) виконаиня додаткових 
завдань та вщцв робИ (послуг), направлених на удосконалення системы
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поводження з вщходами у М1сп Харковг

з. ю р и д и ч н и й  с т а т у с  гадприемствА
3.1. ГИдприемство е самостшним господарюючим суб’ектом, що мае 

права юридично! особи та здшешое виробничу, иауково-дослщну I 
комерцшну Д1ялынсть з метою отримання прибутку. ГИдприемство набувае 
прав юридичноГ особи з дня його державно! реестрацп. Державна 
реестрац1я здшсшоеться у встановленому законодавсгвом порядку.

3.2. Шдприемство здшешое свою Д1ялыйсть вщповщно до чинного 
законодавства Украши та цього Статуту.

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

3.4. Шдприемство не несе вщповщалыюстт но зобов’язаннях Харювсько! 
м1сько! ради та п виконавчих оргагйв, в сферу управл111ня яких воно входил^ 
а останн1 не несуть вщповщалыюст! по зобов’язаннях Шдприемства.

3.5. Шдприемство мае право В1Д свого 1мен1 укладати договори 
(контракта, угоди), набувати майнов1 та особистт немайнов1 права, бути 
позивачем 1 вщповщачем в суд1, господарському та третейському судах.

4. МАЙНО ТА КОШТИ П1ДПРИСМСТВА

4.1. Статутний каштал Пщириемства складае 254 393 230,60 три (Двюп 
п’ятдесят чотири мшьйони триста девяносто три тисяч1 двюН тридпять гри 
60 коп.).

4.2. Формування статутного каптгалу Пщприемства здшсшоеться 
Департаментом житлово-комунального господарства Харк1всько! м1сько! 
ради. Формування статутного кагйталу Шдприемства за рахунок майна 
Харювсько! мюько! територ1алыю! громади п1длягае обов’язковому 
погодженню з Управл1нням комунального майна та приватизадп 
Департаменту економ1ки та комунального майна Харювсько! м1сько! ради.

4.3. Змши до статутного каптгалу Пщприемства здшсшоються у тому ж 
порядку, що 1 його затвердження.

4.4. Майно Пщприемства складають основгй фонди та обороти! 
кошта, а також шнй цшносН, варт1сть яких вщображаеться у самостийному 
баланс! Шдприемства.

4.5. Майно Шдприемства е комунальною власшстю Харк1всько! мтсько! 
територ1ально! громади та належить П1дприемству на прав1 госнодарського 
вщання на П1дстав1 договору, укладеного з Управл1нням комунального 
майна та приватизадп Департаменту економжи та комунального майна 
Харювсько! м1сько! ради.

4.6. Джерелами формування майна Шдприемства е:
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- основн1 фонди та обпов1 кошти, передаш пщприемству, в тому чист 
за рахунок бюджету;

- доходи, одержат вщ реал1зацй продукци, виконання робгг, падания 
ПОСЛуГ Та ШШИХ ВИД1В ГОСНОДарСЬКО'1 Д1ЯЛЬНОСТ1;

- доходи вщ Ц1нних папер1в;
- кредита (займи) банюв та шших установ, у тому чист м1жнародних;
- каштальш вкладеиня, дотаци, субсидй, субвенци мюцевих га державного 

бюджета;
- безоплатш або благодшш внески, ножертвування пщприемств, 

установ, оргашзацш та громадян;
- майно, що придбане Пщприемством на нщставах, не заборонепих 

чинним законодавством та цим Статутом;
- шип джерела, не заборонеш чинним законодавством Украши.
4.7. Пщприемство мае право зд1Йсшовати вс1 дп, пов’язаш з рухом 

основних фонд1в, а також передачу в оренду та списания основних фонд1в, 
зг1дно з чинним законодавством за погодженням з Департаментом житлово- 
комунального господарства Харювсько‘1 м1сько1 ради та за дозволом 
Управлпшя комуналыюго майна та приватизаци Департаменту економ1ки га 
комунального майна Харювсько'1 М1ськ01 ради.

5. ОРГАШЗАЦ1Я ТА ОПЛАТА ПРАЩ

5.1. Прац1вники Пщприемства мають права, несуть обов’язки
та корисгуються П1льгами вщповщно до чинного законодавства Укранш, 
колективного договору та цього Статуту.

5.2. Оплата пращ пращвниюв визначаегься трудовими договорами 
та колективним договором вщповщно до чинного законодавства Украши.

5.3. Розм1р оплати прац1 прац1вник1в не може бути менше м1Н1малыюго 
розм1ру заробгаю'1 плати, встановленого законодавчими актами Укранш.

5.4. Для прац1вник1в Пщприемства за рахунок власних кошт1в можуть 
встановлюватися додатков1 п1льги, що передбачегй у колективному договор!, 
в1дпов1дно до чинного законодавства Укранш.

6. ОРГ АНИ УПРАВЛПШЯ П1ДПРИСМСТВОМ

6.1. Департамент житлово-комунального господарства Харк1вськоУ 
м1сько1 ради здтйснюе таю повноваження з управлпшя Пщприемством:

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

- зд1Йснюе контроль за рац1оналыгам використанням епергоресурс1в, 
виконанням заход1в з енергозбережсния;

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

- затверджуе р1чш ф1нансов1 плани П1дприемства;
- затверджуе кошторис дохо/цв 1 видатк1в Пщприемства;
- здшснюе контроль за використанням копптв, що надходять 

на розрахунковий рахунок Пщприемства.
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6.2. Департамент житлово-комунального господарства Харктськсн 
мюько! ради може здшснювати перев1рки фшансово-господарсько! 
д1яльност1 Шдприемства на основ1 р1чних плашв перев1рок зпдно з чинним 
законодавством, а також мае право на одержания вщ Шдприемства 
оперативно! шформацп.

6.3. Департамент житлово-комунального господарства Харювсько! 
мюько! ради не мае право втручатися в оперативку та господарську 
Д1яльн1сть Шдприемства.

6.4. Поточне управлшня Шдприемством здшснюе директор, який
призначаеться на посаду або звшьняеться з не! за поданням Департаменту 
житлово-комунального господарства Харювсько! мюько! ради
розпорядженням Харювського мюького голови шляхом укладаиия 
контракту м1ж ним та Харювсько! мюькою радою.

6.5. Директор самостшно виршуе питания Д1ялыюст1 Шдприемства, 
яю вщнесеш до його компетенцп.

6.6. Директор:
- несе повну вщиовщальнють за стан га Д1яльнють Шдприемства, 

дотримання ф1нансово!, догов1рно! та трудово! дисципл1ни зг1дно 
з колективним договором та чинним законодавством Украши;

- д1е вщ 1мен1 П1дприемства, представляе його 1нтереси в ус1х 
пщприемствах, установах та орган1зац1ях;

- розпоряджаеться коштами та майном в1дпов1ДНО до чинного 
законодавства та цього Статуту;

- здшснюе переговори та укладае договори, контракта (у тому числ1 
трудов1);

- видае накази, затверджуе локалып акта Шдприемства, дае обов’язков) 
для вс1х пращвник1в розиорядження, а також вир1шуе 1НШ1 питания, иов’язаш 
з д1яльн1стю Шдприемства;

- затверджуе структуру та штатний розпис Шдприемства, за погодженням 
з Департаментом житлово-комунального господарства Харк1всько! м1сько! 
ради;

- несе вщповщалыпсть за формування та виконання фпгансових платив;
- несе вщповщалыпсть за несвоечасне надання звгпв до оргатнв 

статистики за встановленими формами, Департаменту житлово- 
комунального господарства Харювсько! мюько! ради та Управлшня 
комунального майна та приватизацн Департаменту економ1ки та 
комунального майна Харювсько! мюько! ради;

- вир1шуе за погодженням з Департаментом житлово-комунального 
господарства Харювсько! мюько! ради питания, що стосуються 
зовшшньоеконом1чно! Д1ялыюст1 П1дириемства;

- без доручення д1е в1д 1меш Шдприемства, представляе його 1нтерсси в 
ус1х В1тчизняних та 1ноземних пщприемствах, ф1рмах 1 орга1пзац1ях;

- затверджуе ус1 документа, що регламентують внутр1шшй рознорядок 
Шдприемства;

- забезпечуе надання на протести, постанови, подання, приписи, 
звернення, листа, запита та шип документа судових, правоохоронних
та контролюючих оргатйв грунтовно!, об’ективио!, документально

6



шдтвердженоУ шформацп та мотивованих вщповщей. Якщо вщповгдь 
неможливо ыадати у строк, визначений у запит або передбачений 
законодавством, нанравляе пром1жну вщповщь 13 зазначенпям причин цього 
та дати падания остаточноТ вщповщГ У визначеному розпоряджснням 
ХарК1ВСЬКОГО МЮЬКОГО ГОЛОВИ порядку шдготовлеш проекти ВЩПОВ1ДСЙ 

на протести, постанови, подання, приписи, звернеыня, листи, заиити та йшй 
документа судових, нравоохоронних та контролюючих оргашв ногоджус 
з Юридичним департаментом ХарювськоТ мюькоГ ради.

6.7. Головний шженер, головний бухгалтер, заступники директора, 
нризначаються на посаду директором Пцщриемства за погодженням 
з Департаментом житлово-комунального господарства ХарювськоТ мюько'Т 
ради.

6.8. Прийняття, переведения, перемщення та звшьнення пращвниюв 
здшснюеться у встановленому в Пгдприемств1 порядку зпдно з чинним 
законодавством УкраТни.

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ШДПРИСМСТВА

7.1. Трудовий колектив ГЕдприемства складають вс1 ф1зичгп особи, яю 
своею працею бер>ть таасть у ного Д1Яльност1 на основ1 трудового договору 
(контракту , угоди).

7 2  Загальн1 збори (конференшя) трудового колективу вир1шують 
наступн1 питания:

- розглядають проект колективного договору та затверджуютъ його, 
а також заслуховують зв1ти про хи  виконання колективного договору;

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

- визначають 1 затверджують порядок надання соц1альних шльг 
прац1впикам Пщприемства;

- скликають чергов1 та иозачергов1 Загальн1 збори (конференцпо) 
трудового колективу.

7.3. Виробнич1, сощалыю-економ1чш вщносини ГЕдприемства 
та прац1вник1в регулюються колективним договором, затверджеиим 
в ГЕдприемствг

8. ГОСПОДАРСЬКО-ФШАНСОВА ДШЛЬШСТЬ ШДПРИСМСТВА

8.1. В ГЕдприемств1 основним узагалыиоючим показником фшансово- 
господарськоУ д,1яльност1 е прибуток (дохщ).

8.2. Напрямок 1 використаиня прибутку в1дображаеться у ф1нансовому 
план1 ГЕдприемства.

8.3. ГЕдприемство самосттйно розпоряджаеться чистим прибугком, 
що залишився в його розпоряджешй гйсля оплати податк1в, збор1в га 1нших 
обов’язкових платеж1в до бюджету, вщповщно до чинного закоиодавства 
Украши.

8.4. Прибуток Шдприемства спрямовуеться на утворення 1 поповнення 
фонд1в П1дприемства.



8.5. Пёдприемство самостёйно визначае склад та обсяг вёдомостей, 
що складають комерцёйну таемницю, порядок и захисту. Пёд комерцёйною 
таемницею маються на увазё вёдомостё, пов’язанё з виробництвом, 
технологёчною ёнформацёею, управлённям фёнансами та ёншою дёяльнёстю 
ГПдприемства, що не е державною таемницею, та розголошення яких можс 
завдати шкоди ёнтересам Шдприемства. Вёдповёдалыпсть за розголошення 
вёдомостей, що становлять комерцёйну таемницю Пёдприемств, 1 порядок 
охорони таких ведомостей встановлюеться законодавчими актами Украёни.

9. ОБЛ1К I ЗВШНСТЬ П1ДПРИСМСТВА

9.1. Пёдприемство здёйснюе онеративний та бухгалтерський облёк 
результатёв свое!' роботи, веде статистичну звётнёсгь, здёйсшое опрацювапия 
персональних даних споживачёв у встановленому законодавством порядку.

9.2. У поточнёй роботё директор ГПдприемства пёдзвётиий та пёдконтролышй 
мёському головё та Департаменту житлово-комунального господарства 
Харкёвськоё мёсько'ё ради.

9.3. Пёдприемство щоквартально та щорёчно, в установлеш термёни, 
надае Департаменту житлово-комунального господарства Харкёвсько'ё мёсько'ё 
ради звёт про результата своеё дёяльностё за звётний перёод.

9.4. Порядок ведения бухгалтерського (податкового) облёку та статистичиоё 
звётностё визначаеться чинним законодавством Украёни.

ю. п р и п и н е н н я  дшльностг шдприемствд
10.1. Припинення дгяльностё Пёдприемства здёйсшоеться шляхом його 

реоргаиёзацёё (злиття. приеднання, подёлу, перетворення) або лёквёдацёё з 
дотриманням вимог чинного законодавства Украёни за рёшенням власника 
або за рёшенням суд}г.

11. ЗАКЛЮЧИ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Положения цього Статуту набирають чинностё з моменту його 
державно! реестрацёё.

11.2. Питания, що не врегульованё ним Статутом, вирёшуються 
у порядку, встановленому чинним законодавством Украёни.

11.3. При виникненнё розбёжностей положень цього Статуту з вимогами 
чинного законодавства Украёни дёе останне.
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Код доступу: 244132249141 

Реестрацшний номер справи: 148000553145

опис
документов, що подаються заявником для проведения державноТ реестрацп 

в Сдиному державному реестр1 юридичних ос1б, 
ф1зичних ос1б - шдприемшв та громадських формувань 

"Державна реестращя змш до вщомостей про юридичну особу"

Для проведения державноТ реестрацп "Державна реестращя змш до вщомостей про 
юридичну особу" юридична особа КОМУ НАЛ ЬНЕ П1ДПРИСМСТВО "КОМПЛЕКС 3 
ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ В1ДХОД1В" подала наступи! документа:

1. Заява про державну реестращю змш до вщомостей про юридичну особу, що мютяться
в Сдиному державному реестр1 юридичних оаб, ф1зичних ос1б - пщприемщв та громадських 
формувань
2. Документ про сплату адмнпстративного збору
3. Р1шення уповноваженого органу управлшня юридичноТ особи про змши
4. Статут (но «я.1

* й 4о
‘У: •%

Документи отримав:
Гончаренко Г *. Д *
Приватний нотар1ус Гончаренко ’ГА- .

Особи, винт у вЙ^еТ?н?Д@уёт|нр^1их документе або шших документ, яю подаються державному реестратору, 
завщомо неправдивих вщомЙйЩ^якГтдлягають внесению до Сдиного державного реестру юридичних ос!б, ф1зичних 
оиб-пщприемщв га громадських формувань, несуть вщповщальнють, встановлену законом (частина четверта статп 35 
Закону УкраТни "Про державну реестращю юридичних ос1б, ф1зичних оаб-пщприемщв та громадських формувань").

Отримати результат надання адмшютративних послуг можливо за адресою: 
ЬирзУ/изг.тшщзГ^оу.иа/иа/й'еезеагсЪ

Заявник:

Дата формування опису: 23.02.2022


