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-21. Загальtпi положсення

дЕржАвнЕ пIдприсмство,.дЕржАвниЙ нАуководослIлний Iнститут БудIвЕльних конструкцIй;;i;;;;t 1.1

пiдприемство) засновано на державнiй
формi власностi.
Згiдно з розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд

09.11.2011

1114-Р кПитання управлiння }liHicTepcTBoм
регiЬналъного
будiвництва та житлово-комунаJIьного господарства об'ектами розвитку,
державноТ
власностi>> Пiдприемство вiднесенr) до сфери
управлiння I\,IiHicTepcTBa
регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунаJIьного господарства
_lrrч

украiъи (далi - Уповноважений оргаFt управлiння), яке здiйснюс повноваження
щодо реалiзацii прав держави як влitсника майна, переданого Пiдприсмству,
вiдповiдно до Закон1, УкраТни оПро управлiння об'ектами
державноТ

власностi>>, Положення про MiHicTep()TR"o
регiонального розвитку, будiвництва

та

житлово-комун€Lльного господаtr)ства Украiни, затвердженого
Указом
Президента Украiни вiд 31.05.2011
р. Ng бзз120|1, iнших ,rорrur"uно-правових
aKTiB, цього Статуту.

|,2У

своТЙ дiяльностi Пiдприсlиство керу€ться Конституцiею УкраiЪи,
законамИ УкраТни, актамИ ПрезидеН,га Украiни, Кабiнету MiHicTpiB
Украiн",
MiHicTepcTB, iнших централъних оF,Ганiв виконавчоi влади, а також
цим
Статутом.
2. Найменувацня та мiсцезнаходження

Пiдприсмства

2.1 Пiдприемство ма€ повну назв./:

украТнською мовою:

!FРЖАвнЕ пIдприсмство,,лЕр)Itдв

ниЙ
нАуково-лослIдниЙ Iнсти,гут БудIвЕльних констгчкцtЙ,,

t!

росiйською п4овою : ГОС У!д р ст,9ЕнноЕ прЕдп риятиЕ
"госудАрствЕнныЙндучно-исслЕдовАтЕльскиЙIнститут

строитЕльньIхконструкциЙ,,.
анzлiйською л4овою:

солSrлUCTI2I{S.

тнЕ Sтдтli RЕSЕдRсн

IIISTIT{JTE

oF

в(_пLDIлIG

2.2 Скорочена н€вва Пiдприсмства:

украiнсъкою мовою: ЩП НДrБК.
росiйською лtовою; гп Нииск.
анzлiйською л4овою : IVIISК.
2.3 Мiсцезнаходження Пiдприемства: вул. IBaHa Клименка,5l2,
036в0.

м.

КиТв,

3. IИета i ocHoBHi напрямiки дiяllьност,i flliдпрIr€мства

З.1 IVIетОю дiяльНостi ПiдприемсIва с забезпечення економiчних iHTepeciB
держави, науково-технiчного розвитку будiвництва, надiйностi i безпечного
стану булiвельних об'ектiв' задоволе:{ня потреб
установ та пiдпри€мств будпякот форми власностi в роботах та псlслугах
у сферi дослiджень, проектування

-з-

та будiвництва, у виробництвi булiве-тrьних матерiа-пiв i конструкцiй, пiдготовцi
наукових кадрiв вищоi квалiфiкашiТ, cTBopeHHi умов для пiдвищення
конкурентоспроможностi будiвельноi продукцii, а також одержання прибутку
вiд ycix видiв дiяльностi, дозволеноТ зltконодавством.
З.2 OcHoBHi напрями дiяльностi Г{iдприемства:

З.2.ТВизначення перспективних напрямiв науково-технiчного розвитку
будiвельного комплексу у рiзних г€шу:}ях економiки.
3.2.2 Комплексне виконання наух:ово-дослiдних робiт, надання експертних,
проектних, випробувапьних та виробничих послуг юридичним та фiзичним
особам щодо створення та експлуirтацii будiвельних об'сктiв, включно з
об'сктами атомноТ енергетики.
3.2.З Створення та вдосконаJIення нормативноi бази в будiвництвi,
промисловостi будiвельних матерiалir"
З.2.4 Розвиток теорii та створення програмного забезпечення для

ь

ъ

розрахунку

та

конструювання будiвельних конструкцiй масового

та

унiкального використання.
З.2.5 Розробка, дослiдження, виг;робування та впровадження будiвельних
конструкцiй, враховуючи питання енс,ргозбереження та пiдвищення надiйностi,
У тому числi для застосування в складних iнженерно-геологiчних та сеЙсмiчних
умовах.
З.2.6 Виконання науково-технiчних робiт у сферi будiвництва, а саме:
- проведення iнженерно-вишу](увапъних робiт, розробка проектнокошторисноi документацiТ для будiiвництва, реконструкцiТ та реставрацiТ
об' eKTiB, здiйснення науково-технiчного супроводу реалiзацii проектiв;
- участь у проектуваннi та бу2цiвництвi об'сктiв ядерноТ енергетики, у
ТоМУ числi сховищ для захоронення радiоактивних вiдходiв, включаючи
об'екти, що розташованi на майданчи](у сховища;
- здiЙснення науково-технiчноr,о супроводу будiвельноТ дiяльностi в
атомнiй енергетицi, в т.ч. на об'ектi "]/криття" ЧорнобильськоТ АЕС;
* науково-технiчний супровiд (iудiвельних об'ектiв пiдвищених piBHiB
небезпеки й вiдповiдальностi та r,exHi.tHoT складностi;
- розробка заходiв щодо забе:lгrечення надiйностi будинкiв i споруд,
оцiнка технiчного стану та ресурсу буцiвельних конструкцiй;
- обстеження технiчного стан:/, оцiнка експлуатацiйноТ придатностi,
паспортизацiя будинкiв i споруд;

-

проведення ецергетичного аудиту, енергетичноi сертифiкацii та

маркування будiвель, споруд, будiвел],них конструкцiй та виробiв;

-

розробка засобiв захисту та пiдвищення акустичного опорядження
житлових, громадських, у тому числi спецiалiзованих театральних, музейних,
r1

архiвних, виробничих та iH. об'сктiв;
- оцiнка та вдосконапення теплотехнiчних якостей огороджувапьних
конструкцiй;
- дослiдження вогнестiйкостi бу,Iiвельних конструкцiй;
- розробка методiв та заходiв за>(.исту булiвельних конструкцiй вiд корозiТ;
- дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу;

-

-4-

геодезичний контроль за булiвlrицтвом.

з.2.7 Здiйснення координацiт та виконання робiт щодо будiвництва та
ЗаХИСТУ бУлинкiв, споруд, територiЙ у складних iнженерно-геологiчних i
СеЙсмiчних умовах, запобiгання аварiям будiвельних об'ектiв та лiквiдацiя
наслiдкiв надзвичайних ситуацiй.
З.2.8 Науково-технiчна допомога виробництву через:
Розробку нових типiв будiвелr,них конструкцiй i виробiв та виконання
булiвельно-монтажних робiт;
ВиГотовлення
реалiзацiк, головних зразкiв
дрiбнооптових
промислових партiЙ засобiв випробув;лнь будiвельних конструкцiЙ;
вирiшення питань з геотехнiки, у тому числi пiдсилення основ будинкiв i
споруд;

-

-

та

i

-

-

РОЗРОбКУ Методiв та обладнання для вiдновлення експлуатацiйних
якостеЙ будинкiв та споруд, у тому числi лiквiдацiТ осiдань i KpeHiB;
РОЗРОбКУ, ВиГотовлення ,
реалiзацiю нестандартизованого
технологiчного устаткування для будiвельного виробництва;
ВИПРОбУВання та сертифiкацiю будiвельних конструкцiй, виробiв та
матерiалiв з метою пiдтвердження Тх вiдповiдностi;
СТВОРеННя методiв, автоматизованих систем та засобiв випробувань,
монiторингу технiчноr,о стану будiвельних конструкцiй та
ДОСЛiДЖеНЬ
метрологiчне забезtrечення.

,га

-

-

i

ii

З.2.9 Виконання дослiджень щ()до економiчноТ ефективностi науковоТехнiчноТ дiяльностi у булiвельнiir галузi, будiвельних конструкцiй та

цiноутворення.

ъ

З.2.\0 Виконання науково-технiчllоТ експертизи:
- НаУКОВО-ТеХНiЧнОi продукцii, у тому числi проектних, науково-дослiдних
та ДослiДно-конструкторських робiт, Ftауково-технiчних програм та проектiв;
- технiчного стану будiвельних tlб'ектiв на Bcix етапах житт€вого циклу, у
ТоМу числi об'сктiв незавершеного б;rдiвництва та у складi цiлiсних майнових
комплексiв;
- причин аварiй на будiвельних сlб'сктах;
- НаУКОВИХ ПРаЦЬ (рукописи, доповiдi, монографii, посiбники та iнше);
- ДИСерТацiЙних робiт, науково-технiчноТ документацiТ на винаходи та
рацiоналiзаторськi пропозицiТ;
- iНшОi продукцii науковоТ i на.уково-технiчноi дiяльностi, що потребус
проведення експертизи.
З.2.|

l Пiдготовка наукових

кадрi в вищоТ квалiфiкацiТ через аспiрантуру.

З.2.12 IVIаркетинговi та патентно-iнформацiйнi дослiдження.

L

З.2.|З Проведення науково-технiчних конференцiй, науково-практичних
ceMiHapiB та ceMiHapiB з пiдвищення квалiфiкацiТ працiвникiв будiвельнiй галузi
за напрямами дiяльностi Пiдприсмств;1.

З.2.14Видання наукових збiрникiв, монографiй, журналiв

та

iнформацiйних матерiалiв, пдо вiдносяться до дiяльностi Пiдприсмства.

iнших

-.5З.2.|5 Мiжнародне науково-технiчне спiвробiтництво, а саме:
- участь у роботi мiжнародних Е,ачкових органiзацiй, асоцiацiй, товариств

га iH.;

-

проведення спiльних наукових дослiджень, науково-технiчних i
технологiчних розробок на засадах F.ооперацiТ, науково-технiчних програм, у

тому числi за координацiйними угода]ч{и;

-

виконання робiт, передбачених угодами, однiсю

зi

cTopiH яких

е

органiзацiя iноземноТ держави або мiжшародна органiзацiя;
- спiльнi дослiдження та розробки в мiжнародних колективах спецiалiстiв,
rtiжнародних iнститутах, використаI{ня власностi на науковий та науковотехнiчний результат на ocHoBi догов<lрiв мiж суб'ектами науковоi та науковотехнiчноТ дiяльностi;
- взасмний обмiн науковою та науково-технiчною iнформацiею,
використання мiжнародних iнформацiйrrих фондiв, банкiв даних;
проведення мiжнародних конгllесiв, конференцiй, симпозiумiв;
взасмний обмiн науковимд, науково-технiчними кадрами та
аспiрантами, а також спiльна пiдготовка, спецiалiстiв.

-

З.2.|6

Здiйснення пiдприемницькоi

та

комерчiйноТ дiяльностi,

забезпечення соцiального розвитку колективу й створення нагIежних соцiально*
побутових умов для працiвникiв, торгiвлi продуктами харчування, готельного
обслуговування, надання транспортни х, фiзкультурно-оздоровчих.

Yci

види дiяльностi, якi згiдно i:з законодавством УкраТни потребують
спецiальних дозволiв чи лiцензiй, здiйснюються Пiдприемством лише пiсля ix
отримання.

4.

Юридичний статус Пiдприсмства

i

ý

4.1 Пiдприсмство € юридичною особою. Права обов'язки юридичноТ
особи Пiдприсмство набува€ з дня йот,о державноТ реестрацiТ i здiйснюс Тх через
своТ органи, якi дiють вiдповiдно до у()тановчих документiв та законодавства.
4.2 Пiдприемство самостiйrrо оlэганiзовус роботу

спрямування, здiйснюс
самофiнансування.

з

гIитань статутного

свою дi;лльнiсть на засадах

госпрозрахунку,

4.З Пiдприемство здlиснюе пlдпl)иемницьку дiяльнiсть, формус програми
дlяльностt, вибирае постачальникiв та споживачiв продукцii, робiт та послуг,
встановлюс цiни вiдповiдно до законодавства.
4.4 Пiдприсмство, за погодженням iз Уповноваженим органом управлiння,
може створювати фiлii, представнлIцтва, вiддiлення та iншi вiдокремленi
ФiлiТ). TaKi Фiл,LТ не е юридичними особами та дiють
пiдроздiли

(д-i вiдповiдно до положення про

HI{x, затвердженого наказом Щиректора
Пiдприемства. Керiвники Фiлiй дiкlть на пiдставi виданоТ Пiдприемством

Ч

довiреностi.

У

складi Пiдприсмства функuiонують вiдокремленi пiдроздiли
Луганська фiлiя (ЛФ НДIБК), Запоlliзьке вiддiлення (ЗВ НЛIБК), Орган
4.5

з

сертифiкацiТ продукuii "!ержавний науково-дослiдний iнститут будiвельних

- (l -

конструкцiй (оС "ЩентросепробуJ")'. якi \1ають розрахунковi рахунки, право

I()сподарськот дiяльностi

та не(j},ть вi:повiдальнiсть вiдповiдно

до

}атверджених положень про них.

4.6 Щля здiйснення пiдприсмниrtькот дiяльностi Пiдприсмство заJIучас i
викорисТовуС матерiа,rЪно-технiЧнi, (liHaHcoBi, труловi та iншi види pecypciB,
використання яких не заборонено зак()нодавством.

4.7 Пiдприсмство мас самостiйlrий баланс, рахунки в банках, власну
rIечатку iз свотм найменуванням та iдентифiкацiйним кодом. Пiдприсмство у
разi потреби може мати кутовий та iншi штампи, бланки, а також товарний
fнак, який ре€стру€ться
у встановленому законодавством гrорядку.
4.8 Пiдпри€мство несе вiдповiда-ltьнiсть за свотми зобов'язаннями в межах
наJIежного йому майна згiдно iз закон,эдавством.

t

4.9 Щержава та Уповноважений орган управлiння не вiдповiдають за
зобов'язаннями Пiдприемства) а Пiдприемство не вiдповiдас за зобов'язаннями
-]ержави та УповноваженоГо органУ упрзвлiння, KpiM випадкiв, встановлених
законами.
5. lVIайно

Пiдприсмства

5.1майно Пiдприсмства та доходи вiд використання цього майна

е

J,ержавною власнiстю i закрiплюсться за ним на правi господарського вiдання.

Майно Пiдприсмства станоtsлять ocHoBHi фонди,, оборотнi кошти,
виробничi i невиробничi активи, а також iншi цiнностi, BapTicTb яких
5.2

вiдображаеться в самостiйному баланi:i Пiдприсмства.

5.З Щжерелами формування майна Пiдприсмства с
майно, передане йому на бала.нс вiдповiдно до рiшення про створення
Пiдприсмства;
notпrr, доходИ та iнше майно, одержанi вiд реалiзацiТ продукцiТ, ToBapiB,
робiт i послуг господарськоТ дiяльност:i Пiдпри€мства;
доходи вiд цiнних паперiв;
кредити банкiв та iнших креди,горiв;
бюджетiв, безоплатнi та
капiтальнi вкладення та iHrrri дотацii
:

-

Ч

-

-

з

благодiйнi внески;
- майно, придбане

в iнших

С)'б'сктiв господарювання, органiзацiй та

ГроМаДянУВстаНоВленоМучинНиМЗа};оноДаВсТВоМПоряДкУ;
- iншi джерела, не забороненi заt<онодавством УкраТни,
5.4

Пiдприсмство здiйснюе вол,эдiння, користування землею

i

iншими

природними ресурсами вiдповiдно до мети свост дiяльностi та законодавства.
5.5 Пiдпри€мство не мас права безоплатно передавати наJIежне йому майно
iншим юридичним особам чи громадянам, kpiM випадкiв, передбачених

ч

ЗаКОНОМ.

ВiдчужУвати майновi об'скти, що н.lJIежать до основних

фондiв,
пiдприемство мае право лише за поп(эредньою згодою Уповноваженого органу
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iнше не встановлено чинним
},tlравлlння на конкурентних засаде,х, якщо
]аконодавством Украiни.
в
5.6 Вiдчуження нерухомого майна здiйснюсться за умови погодження
YстановЛеномУ порядкУ з Фондом державного майна УкраIни.
кошти, одержанi вiд продажу маiiнових об'ектiв, що наIIежать до основних
затвердженого
фондiв Пiдприемства, використов,/ються вiдповiдно до

фiнансового плану.
uullL,бrryr,\
наJIежаtь до
лu основних
о0,€ктlв, що наIIежать
майнових об'сктiв,
пlд заставу майнових
5.7 Передача пiд
встановлений законодавством
фондiв Пiдприсмства, здiйснюеться у спосiб, що
Украiни, за погодЖенняМ iз Уповнова;кеним органом управлiння.

попередньою згоlIою Уповноваженого органу управлiння
пiдприемство мае право передавати в оренду нерухоме майно, устаткування,
,pur..opTHi засоби, iHBeHTap, MaTepizrдrbHi цiнностi та iнше майно, яке за ним
5.8

V

За

закрiплене, в порядку) передбаченому законодавством.
5.9 Списання з балансу основних фондiв, амортизацiя яких вiдбулася не
повнiстю, а також застосування методу прискоренот амортизацiт основних

фондiв Пiдприсмства, можуть пt}оводитись лише

за

погодженням

iз

Уповноваженим органом управлiння,
5.10 В установленому законода,вством порядку Уповноважений орган
контроль за
управлiння та iншi органи виконавчот влади здiйснюють
ьбъпr"u"iстю використання та збереженням закрiпленого за Пiдприемством
-]ержавногО майна та коштiв, здiйсненняМ господарськоТ дiяльностi
Пiдприсмства.

б.

Стаryтний капiтал Пiдпри€мства

Матерiально-фiнансовою осн()вою дiяльностi Пiдприемства е статутний
i
капiтал, який уrrор"""й вiдповiдно д,о рiшення про створення Пiдприемства
облiковусться на балансi Пiдприсмства.
,7229 тис, грн, (ciM
6.2 СтатУтниЙ капiтаЛ Пiдприсмства становить
мiльйонiв двiстi двадцять дев'ять тисяч грн,),
6.з За рiшенням Уповноваженоl,о органу управлiння розмiр статутного
капiталу Пiдприемства може бути змiнений (збiльшений, зменшений) у
порядку, передбаченому законодавством УкраТни,
6. 1

7. IIрибуток та (оонди

7.1 основниМ 11оказником, ш(о узагальнюс фiнансовi результати
господаРськоi дiяльноСтi ПiдпрИемстЕа, с чистиЙ прибуток (дохiд),
дохiд
7.2 !5еРелоМ формування фiна-нсових pecypciB Пiдприемства
(прибуток), одержаний
резулl,татi його господарськоi дiяльностi,
u*орйruцiйнi вiдрахування, кошти, сдержанi вiд безоплатних або благодiйних
громадян та iншi
BHecKiB членiв трудових колективiв пiдприемств, органiзацiй,
та кредити.
надходх{ення, включаючи централiзов aHi капiтальнi вкладення

в

v

Пiдприсмства

с
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якI1I-1 за-]I,1ша€тъся пiсля покриття
,,tltерiальних та прирiвняних до них витрат, BIiTpaT на оплату працi, оплату
законодавством УкраТни
1,.lcoTKiB по кредитах банкiв, внеск-у пере,лбачених
повному його
;o]aтKiB та iнших платежiв до бюджету, заJIишаеться у
7.3

Прибуток Пiдприсмства.

tO]порядженнi.

вlдповlдно до
розподiл прибутку (доходу) Пiдприсмства здiйснюетъся
вимог Господарського
iJ I вердженого фiнансового плану з урахуванням
io.leKcy та iнших законiв.

(доходу) спецiальнi
7.4 Пiдприсмство утворюе за рахунок прибутку
пов'язаних з Тх дiяльнiстю:
li;lboBi) фонди, призначенi для покриття витраl,,
амортизацiйний фо*,д;
- фо"дрозвитку виробництва;
(оплати праш,i);
фочrл споживання

-

-

- резервний фонд.
Порядок використання цих

фондiв

визначаеться вiдповiдно до

]атвердженого фiнансового плану,

фондiв
ПорядоК визначеннЯ нормагивiВ вiдрахуванЬ дО цiльових фондtв
використання
i
I1i:присм.r"u, ix граничнi розмiри та порядок формування
7.5

зстановлюються законодавством Укрziiни,

суми коштiв (частина чистого
фiнансовому планi затвер,lжуються
до
лрибутку), якi направляються дер;кавi як власнику i зараховуються
-lержавного бюджету УкраТни,

],6у

дillльнiсть Пiдпри€мства
вiдповiдно до
8.1 господарська дiяльнiсть пi;lприсмства здiйснюсться
8. Господарська

Уповноваженим органом управлiння,
фiнансового план у, якrтйзатверджу.r*,."
складас i подас
до t 5 червня Року, шо передус ]1лановому, Пiдприсмство
проект
Fiа розгляД та затвердЖення Уповноваженому органу управлiння
забезпечувати зростання фiнансових
фiнансового плану, який повинеr]
викоIIання. Уповноваlкений орган управлiння
результатiв дiяльностi та його
проект фiнансового
,urb.po*ye фiнансовий план Пiдприtlмства або погод'n{уе
плановому та подас до
n--,u"y Пiдприсмства до 1 вереснЯ Р()КУ, що передуе
\{iнекономрозвитку та до Мiнфiну,

В.2ВiдносинИПiдприемствазiншимипiдприсмсТВаМи,..У.'3'оu*1]
органiзацiями, громадянами в ycix сферах господарсько1 дlяльност1

lдiйснюютъся на ocHoBi договорiв,
визначас зобов'язання, iншi
8.З Пiдприсмство вибирае пред}/ет договору,

\

мови господарсъких взаемовiднrfсинэ що

,uпо*одuвству Украiни та цъому CTaT,rTy,

не

суперечать

чинном),

залишки вiд
Пiдприсмство реалiзус свою продукцiю, послуги,
економiчнот
виробництва за цiнами, шо формуються вiдповiдно до умов
Укратни, - за
дiяльностi' а У випадках, гrередбечених законодавством
8.4

фiксованими державними цiнами,
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та
Пiдприемство забезпечУс lri.tгот.овк}' калрiв, iX економiчне
закладах за
rtlt[lcciйHe навчання як у власних так i в iнших навчальних
чинного законодавства
,, .lllовiдними
угодами, надае пiльгl.t вiдповiдно до
l чратни свотм працiвникам, якi навчаIоться без вiдриву вiд виробництва,
ti.5

9. IIрава та обов'язки Пiдприемства
9.

l

Права Пiдприсмства:

та
Самостiйно планувати св()ю дiяльнiсть, визначати стратегiю
;lttlBHi напрямки розвитку вiдпоlliдно до гапузевих, науково-технlчних
продукцii, ToBapiB, робiт, lrослуг
гоI,нозiВ та ЪрiоритЬтiu, по"'.rr*rури ринку
9.1 .1

скономiчноТ ситуацiТ.

.i

та
Здiйснювати власне будiвництво, реконструкцiю, капiтальний
tlгочний ремонт основних фондtiв, матерiально-технiчне забезпечення
9,| ,2

1[{робництва.

особистi
Укладати договори та уго,ци, набувати майновi права та
чи
jJ\tайноВi права' виконувати обов'llзки, бути позивачем, вiдповiдачем,
i
nстьою особою у судах загiшIьноТ юрисдикцiТ, господарських
9.1 .з

-,.lrtiнiстративних судах, а також у третейському судi,
та вимагати
9.1.4.Контролювати фiнансово-г()сподарську лiялънiсть Фiлiй
,lriT про Тх дiялiнiсть в установлений TepMiH та за установленою формою,
вiдповiдно до чинного
9. 1.5 Здiйснювати зовнiшньоекоrtомiчну дiяльнiсть
l.iКОНО.Щ?ВСТВа.

з пропозицiями
9.1.6 Звертатися до Уповноваженого органу управлiння
стосовно
:io.]o удосконалення нормативно-пра]]ових та методичних документiв
i1 .ri вельноТ дiяльностi.
g,1 .7 Надавати консультацiйнi та iншi послуги, методичну допомогу у

;r|lepi булiвельноТ дiяльностi,
i.l ко

вiдповiдно до
9.1.8 права пiдгrрисмства реалiзуються пiдприсмством
нодавства УкраТни.
9.2 Обов'язки Пiдприемства:

замовлення
9.2.1 tsраховувати державнi ко]{тракти, державнi

та

iншi

rоговiрнi зобов,язання при визначt:ннi стратегii господарськоi i]з::_Ti,в
доведенl
tlбов'язково виконувати державнi ковтракти i державнi замовлення,

,

_\

c,I

ановленому порядку.

9.2.2ВiдповiдноДоДержаВноГоконТракТУТаДержаВноГоЗаМоВленнЯ' i
та поставку пролукчiТ
\ к-Iадених договорiв забезпечувати u"робrr"цr"о
ttlBapiB.
t

t

ЗгlДнО
g.2.з Забезпечувати своечасi{у спrIату тоо"]т1:
]"_,л"l1iв_lдрахувань
,]аконодавством, а також вlдрахування вiдповiдно до встановленого порядку

tlастинИ

прибуткУ

(доходу)

до Щержавного

бюджету

УкраТни,
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Ч,2.4 Суворо
i}lcllиlt,ltiltи.

дотримуватись фiнансовоТ (бюджетноТ)

та

штатно1

9.2.5 Забезпечувати своечасне осj]о€ння нових виробничих потужностей та
нкttuйlllвидше вводити в дiю придбанс обладнання.
9.2.6 Вести обробку персональ}Iих даних вiдповiдно до Закону УкраТни
l lрtl,}ахист персонrLпьних даних)).

Мета та процедура обробкlr

rrерсонапьних даних визначаються
1ltuttlженням про захист персон€1,IIы{их даних, яке затверджусться наказом
рс

l },l

,

ктора Пiдприсмства.

q.2,7 Вносити до Уповноваженог() органу управлiння пропозицiТ щодо:

.l

9.2,7

Погодження структури Пi,lприемства.

9.2,7.2 Створення Фiлiй, погодж()ння

Тх

структури.

9.2.8 Створювати належнi уNtови для високопродуктивноi працi,
r.tбс,ltlсчувати додержання законощ&в,Jтв0 про працю, правил та норм охорони
lplttli,,гехнiки безпеки, соцiального страхування.
L),2.9

Вживати заходiв u{одо рацiоналъного використання

фо,rду

.ll()х(ивання (оплати працi) як такоtо, Iцо повнiстю вiдповiдае економlчним
il l срссам як працiвникiв, так i Пiдприсмства.
9,2.10 Виконувати норми i вимоги щодо охорони навколишнього
лl)}1ро/ll{ого середовища, рацiонального використання i вiдтворення природних
rccypci в та забезпечення екологiчноТ (iезпеки.
9.2.1
i.,..lбt),ги.,

l Здiйснювати оперативний та бухгалтерський облiк результатiв свосi
складати та подавати вiдпсlвiдно до вимог законодавства УкраТни

rl)illallcoBy звiтнiсть та статистичну iнформацiю щодо своет господарськот
.iiя:tt,ttocTi, а також iншi данi, визначе]I1 чинним законодавством УкраТни.

/{иректор Пiдприсмства та головний бухгалтер вiдповiдно до
tllк()IloлaBcTBa Украiни несуть перс()н€lJlьну вiдповiдальнiсть за додержання
Il()ря/цку органiзацii та ведення бухгалтерського облiку, достовiрнiсть

tlti

_

t

tattcoBoT звiтностi та статистичноТ ilrформацiТ.

9.2.|2 Проводити iнвентаризацiю напежного йому майна для забезпечення
rtlc,t,oBipHocTi даних бухгалтерськэго облiку, фiнансовоТ звiтностi та

с

l i,l I

истичноТ iнформацiТ.

9.2.13 tотримуватися вимог зак(}нодавства про державну тасмницю.
().2.1
4 Надавати Уповноваженом\/ органу управлiння буль-яку iнформацiю
llt(),,[() дiяльностi Пiдприсмства, у тому числi iнформацiю про наявнiсть i
]|()

|()lIllий стан майна та будь-якi змtнtt в його стан1.

9.2.15 Керiвник Пiдприемства забезпечуе виконання рiчного З
Il()l(l]llpl,аtlbHoю розбивкою фiнансового плану Пiдприемства та поJа€ В
\ с l i.llloвJleнoмy порядку квартальнltй та рiчний звiти про виконання
lil i l tаttсового плану Пiдприсмства.
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Управлiння Пiлприсмством

l0,1 Уllравлiння Пiдприемством :lдiйснюсться вiдповiдно до цього Статуту
1| oclloBi по€днання прав Уповноваженого органу управлiння шодо
,кllоларського використання державIrого майна i участi в управлiннi трудового
r(}ЛСКТИВУ.

l0.2 Управлiння Пiдприсмством здiйснюсться його Щиректором, якиЙ
рн,l}lвчасться Уповноваженим орган()м управлiння.
l[иректор Пiдприсмства е пiдзвiтlлим Уповноваженому органу управлiння.
l0.3 Призначення Щиректора IIiдприемства на роботу здiйснюеться
}'tloBttoBaжeниM органом управлiння на умовах, визначених у KoHTpaKTi, В
rK()My зазначаються строк контрак,гу, права, обов'язки i вiдповiдальнiсть
,lиректора, умови його матерiалыIого забезпечення, порядок та умови
1хlзiрвання контракту та звiльнення з IIосади Щиректора.
У разi змiни Щиректора обов'язI(овим с проведення ревiзiТ господарськоТ
l я;t bttocTi Пiдприсмства в порядку, влtзначеному законодавством.
]

l0.4 /\иректор Пiдприемства мож,е бути звiльнений з посади достроково на
.,tc,I,&взxl передбачених договором (контрактом) вiдповiдно до чинного
l
Kt)l l о!8вства УкраТни.
"]

l0.5 fiиректор Пiдприемства

с:амостiйно вирiшуе питання дiяльностi
li.trrрисмства в межах компетенцiI вiдlловiдно до цього Статуту.

0.6

l

f,иректор Пiдприсмства:

I0.б.1 fiie без доручення вiд iMeHi Пiдприемства.
l0.6.2 Представляе iнтереси Пiztпри€мства в органах державноТ влади i
}nlallax мiсцевого самоврядування, iнших установах, органiзацiях, у вiдносинах
{

}()ридичними особами та громадянаNiи.
l

0.6.3 Органiзовуе виконання заI}дань статутноi спрямованостi.

l0.6.4 Несе вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього завдань,
ll() визначецi Статутом, формуваrrня та виконання фiнансових планiв,
ttltp""u"Hя державноТ i фiнансовоТ дисциплiни, ефективне викорисТання Та
rберсження державного майна та коштiв, якi знаходятъся у вiданнi
[ [ i. tr

rрисмства, дотримання законодав()тва УкраТни.

l0.6.5 Затверджуе, за погод]кенням iз Уповноваженим органом
\llравлiння, структуру Пiдприсмствсl ,г? узгоджус структуру Фiлiй, формус
Il l il l,ниt-,t розклад Пiдприсмства, розподiляс повноваженНя мiЖ йОГО

. lр\,ктурними одиницями, а також MilK працiвниками.

l0.б.6 Визначас облiкову, фil+ансову, органiзацiйну, методологiчну
t,рiшню та зовнiшню полiтику Пiдприемства, органiзовус MaTepia-lbrto-

,rItr
сх

t

ti

чне забезпечення Ti впровадження.

10.6.7 Розпоряджасться KoшlTaмli ,rа майном Пiдприсмства вiдповiдно -fo
( lагуту

та положенъ

чинного

законодавства.

_

l2

-

l0,6.8 Видас в межах компетенц Т Пiдприемства накази, розпорядження та
lr.ml ýк,|,и, узгоджуе внутрiшню документацiю (iнструкцiТ, кошториси,
фlнrнсовi гlлани, iнше), да€ вказilзки, що не суперечать законодавству,
фпttlзовуt' та перевiряс ik викоl{ання, затверджус за погодженням iз
УПоlноваженим органом управлiння Itоложення про ФiлiТ.
Акти /{иректора с обов'язковими для Bcix працiвникiв Пiдпри€мства.
l0,6,9 Укладае договори, видас довiреностi, вiдкрива€ рахунки

бrHKiB,
прн

в установах

l0,6.10 Вносить пропозицiт Упсвноваженому органу управлiння щодо

ttя,lтя (звiльнення) заступникiв к6,рiвника Пiдпри€мства.

f,

10.6.1

l

Призначас

на

посади

та

звiльняс заступникiв керiвника

пiлприсмства та керiвникiв Фiлiй за гIогодженням iз Уповноваженим органом
"те спецiалiстiв структурних пiдроздiлiв
}лрsвлiння, а також керiвникiв
П ilприемства, iнlлих пра\iвникiв.
l0.6.12 Затверджуе поря'док п,эрiодичного проведення атестацiТ Bcix

гтраltiвникiв.
l0.6.
л

I3 Органiзовус

в

установленому порядку перiодичне проведення

тсс l,attiT Bcix працiвникiв Пiдприсмства.
l

0.6.

l4

Застосовуе заходи ЗаоХоч:ення та дисциплiнарного стягнення.

l0.6.15 Встановлюе

i

затверджус перелiк вiдомостей, u{о становлять

".ir жбову i комерцiйну тасмниLlю.

l0.6.1б Здiйснюс постiйний контрсlль

.!(

за забезпеченням охорони державноТ
\lttиLti вiдповiдно до вимог чинног() законодавства УкраТни.

I0.6.17 Виконуе умови укладеного iз Уповноваженим органом управлiння

Ji,l.\ .

to

вого контракту.

l0.б.l8 ПогоджУс iз Уповноваж()ним органом управлiння накази про

l.[к()рлоннi вiдрядження та iнформу€

rrpo вiдрядження в меN{ах УкраIни.

l0.6.19 Вирiшус питання дiяльгiоl;тi Пiдпри€мства

t]it

tllаtiених законодавством та цим Статутом.

в межах та

своТ

порядку,

l0.7 Щиректор зобов'язаний не врIкористовувати в подrLльшому отриманi
.l час роботи на Пiдприемствi вiдомостi, що становлять комерцiйну

-l{

\lllИЦЮ' пiслЯ звiльненНя з IIосаДи ttротягОм трьох poKiB.

за

l0.8 tиректор несе персональну вiдповiдальнiсть
органiзацiю
rrсll()д?рськоi дiяльностi Пiдприсмства, спрямовану на отримання чистого
lilltбr,тку.

1l. Компетенцiя Уповно важеного органу управлiння
l l .1 Уповноважений орган упраrrлiння вiдповiдно до покладених на нього
r.tl}_laНb здiйснюе повновах(ення Ulо,цо
реалiзацii прав держави як B"lacцll6a
,,l-riitta. rIереданого Пiдприемству, пс,в'язаних з
володiнням, користування\I i

_ 1з -

[1(l1lltlря/t)|(аlltlям ним у межах, визна:Iених чинним законодавством
Украiни, з
мё,r{|кt,ltu(()lr()лення державних та сусtiiльних
потреб.

l 1.1 Уrlовноважений орган управпiння:
l 1.2.1 lIриймас рiшення про
реорганiзацiю i лiквiдацiю Пiдпри€мства.
l 1.2.2 За,гверджус Статут та змiни до Статуту
Пiдприсмства, здiйснюе
K()|l t,l){)Jtl, ,la його дотриманням.

i

t.rll

l 1,2.3 Укладае
розривае контракт
}lctlltlr, кtlll.гроль за його виконанняIд.

з

Щиректором Пiдприемства та

l l ,?,4 Затверджус рiчнi
фiнанr:овi та iнвестицiйнi плани,
також
lll ltcc,l lll ti йr ri плани на середньострокову
перспективу Пiдприемства та здiйснюе
x()llll)()Jll, ,til Тх виконанням встаНоВЛlЭНому
порядку.
у
(
"1,1,1tltc /(iT iнвестицiйного плhн,у nu- ..р.дньострокову
перспективу не
ll(l|i}illcll llсрсвищувати строк дii KoHTtr)aKTy
з Щйректором.

а

l l ,]"5 lIроводить монiторинг
фiнансовоТ дiяльностi, зокрема виконання
Il()Kll,1ll lr Ki rr tРiнансових планiв ПiдпрЙсмства.
l 1.2.6 'Jltiйснюе контроль за lРiнансовою
(бюджетною) дисциплiною
l l r,,tl l
;lltt,Mc,1,l]il.

l l,?,7'l"tiйснюе контроль за ефективним
використанням та збереженням
чilJl l ltt i Ktltl1.1,i в Пiдприемства.
l 1,2,t{ llоl,одяtус Пiдприсмству
договори про спiльну дiяльнiсть, за якими
()l]У('l'ЬСЯ НеРУХОМе МайНО,
ЩО ПеребУвас в його господарському

;:]||;lll;:

(

t,

l,],9 ']абсзпечу€ приведення у вiдповiднiсть iз чинним
законодавством
t,l l,\ l},
l

lil lrtryT,pimHix положенъ Пiдприсмства.

l l ,], l() l lа,цас згоду на оренду майна Пiдприемства
i пропозицiт шодо умов
],ltl""""'
()рсlI/lИ з метоЮ забезпечення
ефективного використання
t]|ц
l

li tt)lt{l l l()1,()

l

май На.

l,],l l l(rlll,гролю€ виконання орендарями iнвестицiйних
i технiчних
.t,aKi

nltý,|, якll(()

передбаченi догов()ром оренди.
l l ],l2 'l,,tiйclttoc iншi повноваження вiдповiдно
до чинного законодавства
\ nп1.1lllll lll l(ll()l,() Cr,aтyTy.
[1*!l

l2, 'l'руlttlвий колектив та соlдiальна
дiяльнiсть Пiдприемства
l] l ll1llrrlilrllиkи мають право бlэати участь в
управлiннi Пiдприсl,ством
1't"l
n
t;ttil-,|1,1li ,lбори (конференцii),
трудових
колективiв, професiйнi
Р]ли
n l1. }ltti
,,litt1,1'l, у трудовому колективi, iншi bp.urr",
t
Illli()\l lla tlРеДСТаВНИЦТВО, ВНОСИТИ llРОПОЗИЦiТ уповноваженi Tp\.fo'tl\I
"\
Щодо полiпшення роботll
i1l1' \tC ll]ll, а ТаКОЖ З ПИТаНL СОЦiально-культурного
i побlтового
".
t}Il\ l]llllllЯ.

]] i]llll'(
rl

МС'l'tЗtl ЗОбОВ'ЯЗане створ]ювати

lill(i lr tr iitll.cl управлiннi.

умови, якi б забезпечувати \часть

14-

склад*,:,1_: ycix громадян, як1
l3,1'|'руlцовий коJIектив Пiдпри,:мства
на ocцoBl трудового договору
np,'it.,,, беруть участь у його дiяльностl
труловi вiдносини

Еa
gфir,ч.

угоди), або iнших

фop"no,_ 11..'л::IУ::. працю УкраТни.
iз Кодексом законlв про
згiдно
iliлпр"смством
lЬrrи*,,
на
трудовий колектив реалiзус свое право
l2,З l[tl складу органiв, через якi
обиратися Щиректор
,,

не може
ПШýть lt уllравлiннi Пiдприсмством,
визначаються вiдповiдно
ffi|r, *.,,,ru. Повноваження цих органiв

до

lroHo;trr llc l,Ba У краiни,
вiдносини трудового колективу
l2,4 l}иробничi, труловi та соцiшrьнi
колеI(тивним договором,
цн l rr ic.t.par tiсю Пiдприемства регулюFэться

з

l2.5ltравоУКЛаДаннЯкоЛекТИВНоГоДоГоВорУulдiY.li-УповноВаженоГо
ПiдприеМства) а вiд iMeHi трудового
ЩиРекторУ
уrlравлiН""
фlвllУ
"uдu.ться
roJlcK'l Иlly

- Уповноваженому ним

орг;;Iну,

i

здоров'я, гарантiТ
l]рацlвникiв Пiдприсмства та Тх сiмей, а
0fxtn'H tк()l]()го медичного cTpaxyBaHH,I
вирiшуються трудовим колективом
тЕк())+( ittttti гlитання соцiального розI}итку
УкраТни, цъого СТаТУТУ Та КОЛеКТИВНОГО
Hl,ttttttti/ttl() Jlo чинного законода"iruu

життя
l].6 llи,ганнЯ щодО полiпшеннЯ умоВ. працi,

"[цll()lt()py.

працiвникiв пiдприемства е частина
l2,7 )\ясерелом коштiв на оплату працi
,iцr\tl,'tУ.().ltсрЖаноГоВреЗУлътатiйогоГосПоДарськоТДiяльностi.
встан:::::
обирас (lорми i системи о"п_чl_уацi,
7'[ltpcK,t,tlp Пiдприемства
ставок, вiдрядних розцlнок,
pirrцitrtlltKaM *oinp.r"i розмiри тарифних
gццпгr)ро,Щ, надбавоК i доплат на умовах,
tlcil;t()lt1,1x окладlв, премlи,
гаJIузевою уI,одою та колективним договором,
с рс;tбit, tct t и х вiдповiдною
виконУваноТ
складнос,i
lf .8 l)t1,;Mip заробiтнот плати зал()жить вiд
]:_I'o:його прац1 та
n*(ltrtt,t. rrрtl(lесiЙно-дiлових якостей працiвника, результатiв
та не *о*" бути меншим мiнiмальноТ
tr(llt)ltlll)Cl,KtlT дiяльностi Пiдприсмства?
законодавством Украiни та Галузевою
r.tPtrбi t tttlT tlJlати, встановленоТ,tинн?{м
\ L tl.,[()l(},

(.rllУr<,r.уразаробiтноТплатиВИЗнача€ТЬсявiДповiДноДоЧинноГо

t"tx(ltl()''llllic'l'l]il УкраТни'

-, ^-,: та матерlалъ ного забезпечення Щиректора
t",ttlttи оплати прачi
iз уповноваженрlм органом
i lr,trrllttl,Mc,|,lia визначаються KoHTpaKTr)lvi, укладеним
У

\

ll[1lll|jlittttя.

"

lrllll1_1l,||c ,забезпечення

(KpiM пере:бачених
l].() Ili/tltриемство може встан()влювати додатковi
,],-1я cBoik
т,а_ соцiально-побутовi пirьгtt
1,1h(lll()jllllrc,|,l]OМ УкраТни) трудовi
rl,tttittItltKiIl або Тх конкретних каТеГОrllИ,
е заохочення та
('rtllЯмуваннЯ I{астини прибутку на таке матерlальн
}1.1llc()I]()My
,l

t

1.1i,tt

трудового

планi Пiдприем.ruu. У

lуl(),l,ься.

пере:бачене
},
не
Bci цi пi-rьгtt
разi вiдсутностi прибутку,
копективу

мас

бути
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l1,10llраuiВникИ Пiдприсмства гIровадять свою дiя.llьнiсть вiдповiдно до
futlry, коJlектиВного договорУ та посадових iнструкцiй згiдно з чинним
Жвдввст,I]ом Украiни.
',.

13. Припинення дirlльностi Пiдприсмства

lr,l

lрипинення дiялъностi Пi,цприемства здiйснюсться шляхом його
FЁPГelli'tДtliT (ЗЛИТТЯ, ПРиеДнання, подiлу, перетворення) або лiквiдацiт - за
РlШOнняМ Угlовноваженого органу 1,правлiння, а у випадках, передбачених
I

urýнслпвс,t,вом Украiни, - за рiшенням суду.

У разi реорганiзацiт Пiдпlrиемства
l3,з
66ов'язкi в переходить

вся сукупнiсть його прав

до його правонi}ступникiв.

l3,З

та

JIiквiдацiя Пiдприсмства зд,iйсню€ться лiквiдацiйною комiсiею, яка
утЕOрl0сl,ься Уповноваженим оРгаllом управлiння або iншим органом,
ЁH,tlltltlellиM чинним законодавством }'краТни.

1,1,4

llорядок

i

строки проведеrrня лiквiдацii, а також строк для заяви
llpeT,et1,1iй кредиторами, що не може бути меншим, нiж
два мiсяцi з дня
(l1 ()Jl()ltlcll llя про лiквiдацiю,
визI{ачак)ться органом, який прийняв
рiшення про
;t i Kni,rtttl ti ю П iдприсмства.

1,1,.ý Jliквiдацiйна комiсiя або irrший орган, який проводить лiквiдацiю
lli,,trlpиt,McTBa, розмiщуе у вiдповiднlrх лрупо"urих органах повiдомлення
про

i строк].{ заяви кредиторами претензiй, u
(tri:ltrмих) кредиторiв повiдомляс оссlбисто в .r".оrоъiй
"un"*
формi в установленi
lil K()l l(U(aBcTBoM Украiни строки.
(),:ttttl'tttclto ЛiКВiДаЦiЙна комiсiя в;кива€
необхiдних заходiв зi стягнення
teбitclpcbKoT заборгованостi Пiдприемства та виявJIення вимог кредиторiв
з
лlltсllм()l]им повiдомленням кожного з них про лiквiдацiю
Пiдприсмства.
lltllrl .lliквiдацiю та порядок

}

l1,6

З моменту призначення лiквiдацiйнот koMicii до неi

переходять

]I(llIll()ltаlження з управлiння ПiдприСМi]ТВом. Лiквiдацiйна
комiсiя оцiнюс наявне

rl,tjillll lIiдприемства i розрахову€ть()я з кредиторами, складас лiквiдацiйний
Г,,t.tltllt] l,a пода€ його Уповновах{ен()мУ органу
управлiння або органу, який
:[1ll tllilrlиB лiквiдацiйну комiсiю.
locToBipHicTb та повнота лiквiдацiйного
1'r,t"l,tllcy llовиннi бути перевiренi в
установленому чинним законодавством
\ *Ilitt'tlи tlорЯДкУ.

i-

ПретензiТ кредиторiв

],ttli()_l1,I-Iяються за рахунок
Е ( )| l().,laBcTBoM УкраТни.

i
'"

5

tt).

д() Пiдприемства, rцо

його

майна,

якщо

iнше

I]рипинясться,
не перелбачено

У разi визнання Пiдприемства банкрутом його

tl'l'ГЬСЯ

-riквiдацiя

В ПОРЯДКУ, УСТаНОВЛеН()МУ Законом УкраТни uПро вi]нов_-lення

l\clIpo\IoЖHocTi боржника або визцання його банкрутом>.

)

i t'
,

ri1l.

Черговiсть та порядок зад()волення вимог кредиторiв визначак]ться
iHo .]о чинного законодавства УкраТни.

lб 13.10 Прачiвникам Пiдприемства, якi звiльняються у зв'язку з його
реорганiзацiею чи лiквiдацiсю, гараrtryеться дотримання ik прав та iHTepeciB
_

вiдповiдно до законодавства УкраТни llpo працю.

13.11

Пiдприсмство

е

таким, rцо припинило свою дiяльнiсть,

державноТ реестрацiТ припинення дiяльностi.

з

дня

Еч
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