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І. Загальні  положення 

 

 1.1. Комунальне підприємство “Дубнокомуненергія” Дубенської міської 

ради, далі по тексту “Підприємство”, створено рішенням Дубенської міської ради  

№ 432 від 06 червня 2003 року відповідно до  Господарського кодексу України, 

Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України. Комунальне 

підприємство “Дубнокомуненергія” є правонаступником прав та обов’язків 

дочірнього підприємства “Дубнокомуненергія” комунального теплопостачаючого 

підприємства “Комуненергія” (код 13971076). 

1.2. Засновником Підприємства є Дубенська міська рада, яка здійснює 

повноваження власника (надалі – Власник). У виробничо-господарській і фінансовій 

діяльності підпорядковується Дубенській міській раді та її виконавчому комітету. 

1.3. Підприємство є юридичною особою за законодавством України, має 

права та обов’язки і здійснює свою діяльність у відповідності з даним Статутом, 

Законами  України “Про власність”, “Про місцеве самоврядування в  Україні”, “Про 

природні монополії”,  “Про теплопостачання”, “Про житлово-комунальні послуги”, 

“Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та 

гарячої води і водовідведення”, Цивільним та Господарським кодексом України, 

рішеннями Дубенської міської ради та виконавчого комітету Дубенської міської 

ради, іншими нормативно-правовими актами України. 

1.4.  Підприємство є самостійним суб’єктом господарювання (господарська 

організація), створеним для комерційної господарської діяльності, яка здійснюється 

на основі Статуту. 

1.5. Майно підприємства перебуває у комунальній власності територіальної 

громади міста Дубно Рівненської області та закріплюється за ним на праві 

господарського відання. 

1.6.  Право господарського відання є речовим правом Підприємства, який 

володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником, з 

обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна. 

1.7. Власник майна, закріпленого на праві господарського відання за 

підприємством, здійснює контроль за використанням та збереженням належного 

йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в 

господарську діяльність підприємства. 

1.7.1 Господарська діяльність здійснюється Підприємством на комерційній 

основі з використанням права господарського відання, з урахуванням вимог, 

передбачених Господарським кодексом та іншими законодавчими актами. 

Підприємство є комунальним унітарним комерційним підприємством, засноване на 

комунальній власності територіальної громади міста. 

1.8. Підприємство здійснює будь-які види господарської діяльності, 

організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), 

що визначаються в порядку, встановленому Статутом та законодавчими актами 

України, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, 

передбаченим Статутом Підприємства. 

1.9. Підприємство є юридичною особою,  має самостійний баланс,  рахунки в 

установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним 

кодом та здійснює свою діяльність на основі самофінансування та  самоокупності. 

1.10. Підприємство за своїми зобов’язаннями відповідає всім майном, на яке, 

відповідно до закону, може бути звернено стягнення на вимогу кредитора. Виступає 

позивачем і відповідачем в органах суду та господарського суду. 
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Власник не несе відповідальності по зобов’язаннях Підприємства. 

Підприємство не несе відповідальності по зобов’язаннях Власника. 

У всіх випадках, що не передбачені чинним статутом Підприємство 

керується рішеннями Власника та вимогами чинного законодавства. 

У разі збиткової діяльності Підприємства, Власник, якщо він визнає 

продукцію /послуги/ Підприємства суспільно-необхідними, надає Підприємству 

дотації і інші пільги. 

 

ІІ.  Найменування та місцезнаходження підприємства. 

1.2. Повне найменування Підприємства: 

Комунальне підприємство «Дубнокомуненергія» Дубенської міської ради 

2.2. Скорочена назва Підприємства:  

КП «Дубнокомуненергія»  

 2.3. Юридична адреса Підприємства:  

 35600 Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Костянтина Острозького, 23. 

 

ІІІ.  Мета та предмет діяльності Підприємства 

3.1. Підприємство створене з метою:  

3.1.1 забезпечення належної експлуатації об’єктів теплового господарства, 

що належать до територіальної громади міста. 

3.1.2  одержання прибутку від виробництва, транспортування та реалізації 

теплової енергії абонентам, що знаходяться у сфері  діяльності Підприємства. 

3.1.3  створення найбільш сприятливих  і безпечних умов праці, контролю за 

станом охорони праці на об’єктах теплоенергетичного господарства, сприяння 

винахідництву і раціоналізаторству, постійного підвищення професійної 

майстерності працівників, проведення підготовки та перепідготовки кадрів, 

забезпечення  підвищення  кваліфікації працівників.     

3.2.  Предмет діяльності Підприємства:    

3.2.1. виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової 

енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 

когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 

поновлювальних джерел енергії;                    

             3.2.2 транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами; 

            3.2.3.  постачання теплової енергії; 

            3.2.4.  виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках 

з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії 

 3.2.5 транспортування та постачання за укладеними договорами теплової 

енергії, виробленої іншими підприємствами та організаціями. 

3.2.6 видача технічних умов на опалення, гаряче водопостачання, 

вентиляцію та паропостачання об’єктів, які підключаються до джерел теплоти 

підприємства, а також видача технічних умов на повне або часткове відключення 

об’єктів від джерел теплоти підприємства; 

3.2.7 виконання робіт по будівництву, реконструкції, капітальному ремонту 

котелень, теплових мереж, вузлів обліку та інших споруд; 

3.2.8 виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву;  

3.2.9 здійснення експлуатації, проведення поточного і капітального  

ремонтів, реконструкції та модернізації  власних  об’єктів теплового господарства і 

житлових об’єктів; 

3.2.10 проектування та встановлення приладів обліку теплової енергії; 
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3.2.11 проектування та виготовлення металевих ємностей, водонагрівачів, 

ремонт насосного обладнання, виготовлення котлів, димових труб, коробів, ремонт 

засувок і іншого обладнання ; 

3.2.12 ремонт, наладка, підготовка до повірки і повірка вимірювальних 

приладів; 

3.2.13 монтаж засобів автоматизації котельних теплових пунктів, теплових 

мереж та лічильників теплової енергії ; 

     3.2.14 виконання пусконалагоджувальних робіт на власних об'єктах 

теплопостачання  в процесі їх експлуатації, після завершення будівництва, 

реконструкції, ремонту, а також  на договірних умовах іншим  підприємствам, 

установам, організаціям; 

3.2.15 здійснення  розрахунків  та надання консультативних  послуг  з 

питань калькулювання собівартості (продукції  або послуг)  та  ціноутворення; 

3.2.16 участь у розробці перспективних схем теплопостачання міста; 

3.2.17 здійснення заходів з економії і раціонального використання паливно-

енергетичних ресурсів на власних об’єктах; 

3.2.18 здійснення контролю за раціональним використанням виробленої 

теплової енергії комунально-побутовими та іншими споживачами;  

3.2.19 організація збирання платежів власними силами, контроль за 

збиранням платежів виконавцями послуг, аналіз надходження коштів від абонентів 

за укладеними договорами  та   асигнувань  від місцевого бюджету; 

3.2.20 зовнішньоекономічна  діяльність,  включаючи  створення   спільних з  

іноземними фірмами підприємств, здійснення  обміну досвідом та спеціалістами   на   

договірних  умовах  із  зарубіжними  підприємствами   і   фірмами для придбання 

високопродуктивного теплоенергетичного та механічного обладнання; 

3.2.21 проведення випробувань об`єктів електрообладнання та апаратів 

(силових трансформаторів, напівпровідникових перетворювачів, паперових 

конденсаторів, силових кабельних та повітряних ліній, підвісних та опорних 

ізоляторів, масляних та електротехнічних вимикачів електродвигунів змінного 

струму, пристроїв що заземляють та інші), електровипробування засобів захисту, 

експертиза електрообладнання підприємства, а також обстеження і випробування, 

на договірних умовах, електрообладнання інших підприємств, організацій та 

установ; 

3.2.22 використання засобів радіозв’язку в діапазонах, дозволених 

держінспекцією зв'язку та ліцензією Міністерства зв'язку  України ; 

3.2.23 гуртова консигнаційна та ввізна торгівля товарами народного 

споживання, сільськогосподарською продукцією, продукцією виробничо-технічного 

та науково-технічного призначення, транспортними засобами, медичними  

препаратами та медичним обладнанням; 

3.2.24  надання транспортно-експедиційних послуг; 

3.2.25 внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів 

автомобільним транспортом; 

3.2.26 сервісне обслуговування автомобілів, їх рихтування та фарбування, 

ремонт побутової техніки та електротехніки ; 

3.2.27 сервісне обслуговування (в тому числі гарантійне. Післягарантійне) 

електропобутової, побутової техніки і інших товарів народного споживання і 

виробничо-технічного та науково-технічного призначення. Надання інших послуг 

не заборонених діючим законодавством фізичним та юридичним особам ; 

3.2.28 реалізація (в тому числі оптова, роздрібна, бартерні операції та інші) 

електропобутової техніки (холодильників, морозильників, газових плит, 
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комплектуючих виробів до них) інших товарів народного споживання, 

сільськогосподарської, любої іншої продукції, в тому числі виробничого 

призначення ; 

3.2.29  комерційно-посередницька діяльність ; 

3.2.30 операції купівлі, продажу, міни та інших видів відчуження 

нерухомого майна виробничо-технічного призначення та невиробничого 

призначення за згодою Власника ; 

3.2.31 здавання в найм, в оренду (лізинг) юридичним та фізичним особам 

нерухомого майна виробничо-технічного призначення на невиробничого 

призначення; 

3.2.32 деревина та вироби з деревини; 

3.2.33 переробницька діяльність (переробка та сушка деревини); 

3.2.34 виробництво товарів з відходів деревини; 

3.2.35 виготовлення столярних виробів; 

3.2.36 ведення та реалізація товарів народного споживання; 

3.2.37 торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та 

громадського харчування відповідно до вимог чинного законодавства; 

3.2.38 розробка, виготовлення та торгівля виробами із дерева  (столярні 

вироби, меблі, паркет, напівфабрикати із дерева, дерево сировина, дерево кругляк 

тощо); 

3.2.39 торгівля будматеріалами (шифер, цемент, цегла, тощо); 

3.2.40 виробництво будівельних матеріалів та проведення (виконання) 

будівельно-ремонтних робіт, монтажних та пуско-налагоджувальних робіт в межах 

власних потреб; 

3.2.41 виготовлення та монтаж декоративно-захисних грат; 

3.2.42 організація збору, переробки і реалізація вторинних ресурсів і 

сировини; 

3.2.43 проведення робіт по газифікації житлових та не житлових будівель; 

3.2.44 здійснення благодійної діяльності – догляд за сиротами, хворими, 

інвалідами, престарілими, іншими громадянами, надання їм матеріальної допомоги 

продуктами харчування, одягом, медикаментами, грошовими коштами, тощо; 

3.2.45 надання маркетингових, лізингових, рекламних, інформаційних, 

брокерських, дилерських та інших послуг; 

3.2.46  зовнішньоекономічна діяльність; 

3.2.47  виконання проектів ГДВ в атмосферу; 

3.2.48  проведення первинної перевірки димоходів та вентиляційних каналів; 

3.2.49 будівництво, монтаж і налагодження будівель і споруд, а також 

обладнання та устаткування. 

3.2.50  розробка та виконання інвестиційних програм. 

3.3. Підприємство може здійснювати і інші види діяльності, що не 

заборонені законодавством України. Види діяльності, що потребують спеціального 

дозволу (ліцензії) здійснюються Підприємством після отримання дозволу. 

 

 VI. Права і обов’язки Підприємства  

4.1.Підприємство має право: 

а) самостійно здійснювати господарську діяльність, укладати угоди, 

передбачені законодавством; 

б) з письмової згоди Власника продавати, здавати в оренду майно відповідно 

до чинного законодавства України; 
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в) зі згоди Власника на добровільних засадах вступати в товариства, 

господарські асоціації, концерни і інші об’єднання; 

г) зі згоди Власника одержувати від будь-яких фінансово-кредитних установ 

кредити на договірних засадах; 

д) реалізувати послуги та товари за цінами і тарифами, що встановлюються 

самостійно або на договірних засадах, а у випадках передбачених законодавчими 

актами України за державними цінами і тарифами; 

е) здійснювати зовнішньо - економічну діяльність відповідно до чинного 

законодавства за погодженням з Власником; 

є)  визначати фонд оплати праці, запроваджувати форми, системи та розміри 

оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно з чинним 

законодавством; 

ж) здійснювати інші види діяльності, що не суперечать Статуту і сприяють 

вирішенню поставлених  завдань; 

з) створювати дочірні Підприємства, філії і представництва за погодженням 

із Власником. 

3.2.  На Підприємство покладені відповідні обов’язки: 

а) забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань до 

бюджету, згідно з чинним законодавством; 

б) створення високопродуктивної праці своїх працівників, забезпечення 

додержання чинного законодавства про працю, соціальне страхування, правил і 

норм охорони праці, техніки безпеки; 

в) виконання норм і вимог чинного законодавства щодо охорони 

навколишнього середовища, раціонального використання та відтворення природних 

ресурсів, економічної безпеки; 

г) надання якісних послуг та робіт, передбачених Статутом. 

   

 V. Органи управління Підприємством 
5.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на 

основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна і 

принципів самоврядування трудового колективу. 

Підприємство у відповідності з Законом «Про місцеве самоврядування» є 

підзвітним Дубенській міській раді. 

5.2. Виключною компетенцією Власника є:  

- визначення основних напрямків діяльності підприємства; 

- затвердження Статуту та внесення до нього змін та доповнень; 

- вирішення  питання про припинення діяльності підприємства, 

реорганізацію, призначення ліквідаційної комісії,  затвердження ліквідаційного 

балансу; 

- призначення та звільнення з посади Директора; 

- координація діяльності Підприємства; 

- рішення про створення дочірніх Підприємств та  затвердження їх Статутів; 

- контроль за господарсько-фінансовою діяльністю Підприємства; 

- здійснення контролю за ефективністю використання майна, що є у 

комунальній власності і закріплене за Підприємством; 

- затвердження договорів (угод) про заставу та/або відчуження нерухомого 

майна Підприємства; 

- виступати у разі необхідності ініціатором проведення позачергових ревізій 

та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Підприємства; 
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- у випадку прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства 

визначає напрямки використання його майна. 

5.3.У всіх інших випадках Власник здійснює управління Підприємством  

через Директора Підприємства, якому делегує права по управлінню. 

Директор Підприємства приймається Власником по контракту, в якому 

визначаються права, термін дії контракту, обов’язки і відповідальність Директора 

перед Власником і трудовим колективом. 

Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності 

Підприємства, за винятком віднесених Статутом до компетенції інших органів 

управління Підприємства. Власник майна не має права втручатися в оперативну 

діяльність Директора Підприємства. 

Директор Підприємства підзвітний Власнику, відповідає перед ним за 

діяльність Підприємства та виконання своїх обов’язків. 

5.4. Директор Підприємства: 

- забезпечує виконання поточних і перспективних планів Підприємства і діє 

на засадах єдиноначальності; 

- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Підприємства; 

- представляє Підприємство у відносинах з юридичними особами та 

громадянами без довіреності; 

- укладає від імені Підприємства угоди і забезпечує їх виконання; 

- відкриває в банківських установах розрахунковий та інші рахунки, 

затверджує штатний розпис, видає накази і дає вказівки, обов’язкові до виконання 

усіма працівниками Підприємства; 

- забезпечує своєчасний розгляд скарг і заяв громадян та працівників 

Підприємства; 

- розпоряджається майном та грошовими коштами Підприємства в межах, 

визначених Власником; 

- вирішує самостійно всі інші питання діяльності Підприємства, за винятком 

тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і ради трудового колективу; 

- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність 

Підприємства. 

Директор має право приймати рішення щодо діяльності Підприємства, крім 

тих, які Власник приймає самостійно. 

5.5. Підприємство може створювати філії, представництва, відділення, інші 

відокремлені підрозділи та дочірні підприємства на території України за письмовою 

згодою Власника. 

Філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи діють на 

підставі Положення про них. Положення про філії, представництва, відділення, інші 

відокремлені підрозділи затверджуються Власником у відповідності до 

законодавства. Керівник філії, представництва, відділення  діють за довіреностями, 

які видає Директор Підприємства. 

 

VI. Повноваження та компетенція трудового колективу 
6.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які своєю 

працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, 

угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників  на 

Підприємстві. 

            6.2. Органом самоуправління трудового колективу є збори трудового 

колективу Підприємства.  
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Кожен член трудового колективу на зборах має один голос. Збори трудового 

колективу правочинні, якщо на них присутні не менше 3/4 членів трудового 

колективу Підприємства. 

6.3. Трудовий колектив Підприємства приймає участь: 

-     в розробці проекту та затвердженні колективного договору; 

- визначає і затверджує перелік та порядок надання працівникам 

Підприємства соціальних пільг; 

- розглядає і затверджує питання самоуправління трудового колективу; 

- у порушенні клопотань про представлення працівників до державних 

нагород. 

Рішення зборів трудового колективу приймається  відкритим або таємним 

голосуванням 2/3 голосів присутніх на зборах. 

 

VII. Майно та кошти  Підприємства 

7.1.Майно Підприємства є власністю територіальної громади міста Дубно і 

закріплено за Підприємством на правах господарського відання. 

Воно складається з основних та оборотних фондів, а також інших цінностей і 

коштів, вартість яких відображена в самостійному балансі. 

7.2. Підприємство здійснює володіння та користування майном у 

відповідності до цілей своєї діяльності. 

6.3. Підприємство має право отримувати кредити для придбання основних 

засобів за погодженням із Власником. 

7.4. Підприємство не може списувати з балансу, здавати в оренду, передавати 

іншим юридичним або фізичним особам майно без згоди Власника. 

7.5.Джерела формування майна  Підприємства: 

- грошові та матеріальні  внески Власника; 

- прибутки від усіх видів діяльності; 

- кредити банків; 

- безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та 

іноземних підприємств, організацій, громадян; 

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України; 

7.6. Головним узагальнюючим показником господарсько-фінансової 

діяльності Підприємства є прибуток Підприємства, з якого Підприємство сплачує 

податки та платежі в бюджет. 

7.7.  Підприємство повинно направляти отриманий прибуток (дохід) від 

господарської діяльності на придбання основних засобів, необхідних для 

безаварійної роботи, майна, закріпленого за ним праві господарського відання, 

заохочування працівників в межах і порядку, встановлених колективним договором, 

додатками до нього. 

7.8. Грошові кошти з  рахунків Підприємства можуть бути зняті тільки за 

його згодою. Безспірне списання коштів, дозволяється  тільки у випадках, що  прямо 

передбачено законодавчими актами. 

 

VIII. Статутний фонд 

8.1. Для здійснення господарської діяльності Власник формує статутний фонд 

Підприємства. 

 8.2. Розмір статутного фонду Підприємства становить 8585 273,84 грн. (вісім 

мільйонів п’ятсот вісімдесят п’ять тисяч двісті сімдесят три гривні 84 копійок). 

Перелік майна наведений у додатку № 1, який є невід’ємною частиною Статуту 

Підприємства.  
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IX. Облік і звітність  

9.1. Підприємство веде оперативний та бухгалтерський облік результатів 

своєї діяльності в порядку, передбаченому законодавством і несе відповідальність  

за його достовірність. 

9.2. Підприємство складає та веде статистичну, фінансову та податкову  

звітність згідно  форм встановлених державними органами. 

9.3. Ревізія і перевірка фінансово-господарської діяльності проводиться 

Власником не більше одного разу на рік. 

9.4. Перевірка діяльності Підприємства іншими контролюючими органами 

здійснюється у відповідності з чинним законодавством. 

9.5. Контроль за окремими видами діяльності Підприємства здійснюється 

державною податковою інспекцією, державною контрольно-ревізійною службою, 

державними органами, на які покладено нагляд за безпекою виробництва і праці,  

протипожежною та екологічною безпекою та іншими органами відповідно до 

законодавства. 

Підприємство має право на одержання письмової інформації про 

інспектування і перевірок протягом 10 днів до їх початку. 

 

Х. Праця і зарплата 
10.1. Підприємство за погодженням з Власником розробляє та затверджує 

штатний розпис, визначає оклади, форми і системи оплати праці працівників 

Підприємства згідно чинного законодавства, колективної та галузевої угоди, які 

стимулюють підвищення його продуктивності, якість та культуру обслуговування, 

зниження витрат. 

10.2. Праця окремих працівників може здійснюватися як на підставі штатних 

посад, так і за сумісництвом. 

10.3. У випадках необхідності для конкретних робіт та послуг Підприємство 

має право залучати громадян, виробничі колективи на підставі індивідуальних угод 

з оплатою праці на договірній основі. 

10.4. Формування тимчасових виробничих та інших колективів і організація 

їх діяльності здійснюється у відповідності з діючим законодавством. 

 
ХI. Зовнішньо - економічна діяльність 

 11.1. Здійснюючи зовнішньо - економічну діяльність Підприємство вступає у 

відносини з різного роду Підприємствами, організаціями, а також  фізичними 

особами зарубіжних країн у відповідності з цілями і предметом діяльності 

Підприємства і діє в межах, встановлених чинним законодавством.  

11.2. Підприємство експортує продукцію та послуги власного виробництва, 

своїх дочірніх Підприємств та інших структурних підрозділів, а також продукцію і 

послуги, вироблені Підприємством внаслідок спільної діяльності з іншими 

Підприємствами. 

11.3. Підприємство імпортує товари /послуги/ для власної статутної 

діяльності, інше майно і товари, необхідні для потреб трудового колективу 

Підприємства і Власника. 

11.4. Зовнішньо - економічні зв’язки, які укладаються Підприємством, 

підписуються Директором. 
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ХІI. Внесення змін до Статуту 

12.1.Зміни та доповнення до Статуту вносяться та затверджуються 

Власником. 

  12.2. Зміни і доповнення, внесені в Статут є його невід'ємною частиною і 

вступають в силу з  моменту їх державної реєстрації.  

 

ХІІІ. Реорганізація і ліквідація Підприємства 

13.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за 

рішенням Власника або за рішенням суду. 

13.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється Власником  

13.3. Власник встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, 

а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два 

місяці з дня оголошення про ліквідацію.  

13.4. Ліквідаційна комісія, яка проводить ліквідацію Підприємства, вміщує в 

друкованих органах відповідно до закону повідомлення про його ліквідацію та про 

порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів 

повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені цим Кодексом чи 

спеціальним законом строки.  

13.5. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо 

стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення вимог 

кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію 

Підприємства.  

13.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно підприємства і 

розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його 

Власнику, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота 

ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством 

порядку. 

13.7. При ліквідації (реорганізації) Підприємства звільненим працівникам 

гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного трудового 

законодавства України. 

13.8. Майно та грошові кошти Підприємства, що залишилися після 

розрахунків з кредиторами, залишаються в розпорядженні  Власника для 

подальшого використання. 

13.9. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту 

виключення його з державного реєстру. 

 

ХІV. Спори за участю Підприємства 

 

14.1. Спори Підприємства з українськими та іноземними особами, включаючи 

Власника Підприємства, розглядаються у відповідності до діючого законодавства. 


