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1.

зАгАльнI положЕння

1.1. Комуналъне пiдприемство <XapKiBcbKe MicbKe бюро технiчноi
iнвентарИзацii> XapKiBcbKoi MicbKoi Ради (далi Пiдприемство) створене
харкiвською мiською радою Харкiвськоi областi у вiдповiдностi до положень
Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, Господарського
кодексУ Украiни та iнших нормативно-правових aKTiB Украiни.
|.2. ПiдПриемство наJIежить до комунальноi власностi Територiальноi громади
MicTa Харкова.
1.з. Засновником Пiдприемства е xapkiBcbka Micbka рада xapkiBcbkoi областi
(далi - Засновник).
|.4- Власником майна Пiдприсмства е Територi€lJIьна громада м. Харкова в
особi XapKiBcbKoi MicbKoi ради.
1.5. Найменування Пiдприемства:
УкраiнсЪкою моВ
Комунальне пiдприемство <XapKiBcbKe MicbKe бюро
технiчноi iнвентаризацiii> XapKiBcbKoi MicbKoi ради;
Росiйською мовою - Коммун€Lльное предприятие <<Харьковское городское
бюро технической инвентаризации>харьковского городского совета;
Англiйською мовою: Municipal enterprise <kharkiv city Bureau of Technical
Inventory> Kharkiv city council.
Скорочена назва украiЪською мовою - КП (БТI).
Скорочена н€вва росiйською мовою - КП (БТИ).
Скорочена н€вва англiйською мовою _ мЕ (BTI>.
l.б. Мiсцезнаходження Пiдприемства: Украiна, 6100з, MicTo XapKiB, майдан
Павлiвський,4.
2.

юридичниЙ стАтус пIдпри€мствА

2.1.пiдприемство е юридичною особою за законодавством Украiъи з моменту
ЙОГО ДеРЖаВНОi Ресстрацii. Пiдприсмство мас гербову ,r.uuiny, печатки та
штампи зi своiм найменуванням, бланки, рахунки в банках, а також iншi
об'екти iнтелектуальноi власностi та атрибути суб'екта пiдприемницькоi
дiяльностi.
2.2. Власником Пiдприемства е Територiальна громада MicTa Харкова в особi
XapKiBcbKoi MicbKoi ради.

2.З. Функцii управлiння Пiдприемством здiйснюс Щепартамент
реестрацii

Харкiвсъкоi MicbKoi ради.
2.4. Власник не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями Пiдприемства, як i
пiдприемство не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями Власника.
2.5. ПiдПриемствО дiе на ocHoBi повного господарського
розрахунку, мас
самостlинии оЕLланс.
3.

прАвА тА оБов,язки пIдпри€мствА

3.1. Пiдприемство самостiйно плануе свою дiяльнiсть, визначае стратегiю

i

основн1 напрямки свого розвитку.

З.2. Пiдприемство розпоряджасться чистим прибутком, що залишився в його
розпорядженнi пiсля сплати податкiв, за погодженням з !епартаментом
реестрацii XapKiBcbKoi мiськоi ради вiдповiдно до чинного законодавства

Украiни.
З.З. Пiдприемство виконуе роботи та надас послуги за цiнами, якi формуються
ним саМостiЙно, або на договiрних засадах згiдно з чинним законодавством
Украiни про цiни i цiноутворення, виходячи з умов, що склалися на ринку
робiт, послуг, ToBapiB.
З.4. Пiдприемство визначае фо"д заробiтноi плати, органiзацiйну структуру
управлiння, встановлюе Iцтат працiвникiв.
3.5. Пiдприемство
J.J.
Irlлrlриемство у встановленому
встановленому законодавством
законодавством порядку за згодою
Власника Пiдприсмства мае право отримувати субвенцii, субсидii, дотацii,
кредити, в установах банкiв, передавати для цих цiлей пiд заклад, заставу
майно, що нЕtлежить Пiдприемству.
3.6. Пiдприемство мас майновi та немайновi права та обов'язки.
3.7. Пiдприемство мае право вiд свого iMeHi укладати угоди, бути позивачем,
заявником, вiдповiдачем, третьою особою, учасником судового розгляду у
мiсцевих судах, апеляцiйних судах, Верховному Судi та третейських судах,
входити в асоцiацii, об'еднання, консорцiуми, концерни та iншi незабороненi
законом об'еднання, як на територii УкраТни, так i за iT межами.
3.8. Пiдприемство мае право за згодою Власника Пiдприемства створювати

пiдприсмства, виступати спiвзасновником, а також створювати фiлiТ,
представництва, вiддiлення та iншi вiдокремленi пiдроздiли з правом вiдкриття
поточних та розрахункових paxyHKiB та затверджувати положення про них у

порядку, встановленому законом або iншим нормативно-правовим актом.
З.9. Пiдприсмство мае право як в Украiнi, так i за ii межами вчиняти правочини,
укладати угоди та iншi юридичнi акти з пiдприемствами та органiзацiями на
ocHoBi Bcix форм власностi та рiзного правового статусу, а також окремими
громадянами Украiни, iноземними громадянами та особами без громадянства,
представляти гарантii, вести дистриб'юторську, дилерську, агентську,

брокерську дiялънiсть, вiдкривати поточнi, валютнi

та iншi рахунки

в

банкiвських установах у вiдповiдностi з дiючим законодавством Украiни.
3.10. Пiдприемство мае на своему балансi майно, передане йому Власником, на
правi господарського вiдання та маЙно, набуте в процесi господарськоi та iншоi
дlяльност1.
3.11. Пiдприемство
власником прибуткiв, отриманих при здiйсненнi
господарськоi дiяльностi, власником результатiв iнтелектуальноi працi
колективу, а також зберiгачем архiвних справ (матерiалiв).
З.|2. На Пiдприсмствi основним узагаJIьнюючим покчвником фiнансовогосподарськоi дiяльностi
прибуток (дохiд). При збитковiй дiяльностi
Пiдприсмство може отримувати вiд власника дотацiю на покриття збиткiв.
3.13. Пiдприемство мае iншi права
вiдповiдностi до положень дiючого
законодавства УкраiЪи.

е

е

у

4

4.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИ€МСТВА
4.|. Пiдприемство
+.r.
Illдприсмство створене для задоволення потреб Територiальноi громади
MicTa Харкова з облiку об'ектiв нерухомого майна незаJIежно вiд
форм
власностi, збереження, оновлення та використання архiвних матерiалiu
.ru
об'екти нерухомого плайна, надання послуг у сферi державноi
ресстрацii
речових прав на нерухоме майно, юридичних осiб та фiзичних осiбпiдприемцiв, виготовлення продукцii, виконання iнших
робiт та надання
послуг, з метою отримання прибутку.
4.|.|. На пiдставi вимог дiючого законодавства Украiни та враховуючи
рiшення
XapKiBcbKoi MicbKoi ради вiд 06.07.20|6 J\ъ 286/1б, Пiд.rрr.r.ruо е зберiгачем
iнвентаризацiйних справ.
4.2. Предметом дiялъностi Пiдприемства е:
облiк об'ектiв нерухомого майна нез€шежно вiд
форIur власностi;
надання на договiрних засадах суб'ектам приватного та публiчного права
юридичних, консулътацiйних, представницьких послуг;
посередницька дiяльнiсть, в тому числi, з продажу або купiвлi, надання
в
оренду нерухомого майна, надання послуг у сферi технiчноi iнвентаризачii
об'ектiв нерухомого майна, надання iнших послуг вiдносно нерухомого майна;

-

-

надання консультацiй

та роз'яснень

з

юридичних питань, усних

письмових довiдок, юридичних висновкiв;
ведення та зберiгання apxiBy iнвентаризацiйних справ, lrриватизацiйних
спраВ на об'екТи нерухомого майна, що
розташованi на територii м. Харкова;
зберiгання apxiBy створених до 3I.12.2012
реестрацiilr"" справ;

-

i

-

зберiгання apxiBy реестрових книг, алфавiтноi' картотеки, станом на
з|,12.2012, на влаСникiВ будинкiв, що ро.ru-оЪанi на територii м. Харкова;

-

наДаннЯ iнформаЦiТ з архiВних матерiалiв, що знахОдяться на зберiганнi
у
пiдприемства, в тому числi на договiрних засадах;

-

надання копiй матерiалiв технiчноi iнвентаризацii на запит суб'сктiв
господарювання, що проводять технiчну iнвентаризацiю об'ектiв нерухомого
майна, в тому числi на договiрних засадах;
- складання заяв' скарг та iнших документiв правового характеру;
- взяття на облiк безхазяйного нерухомого майна;
- виконання повноважень у сферi державнот ресстрацii прав, передбачених
вимогаNIИ чинного законодавства, вiдмiнних вiд вчинення
дiй;
_ виконання повноважень у сферi державноi реестрацiiреестрацiйних
юридичних осiб та
фiзичних осiб - пiдприемцiв, передбачених вимогами чинного законодавства,
вiдмiнних вiд вчинення ресстрацiйних дiй;
- надання iнформацiйних, економiчних послуг, видавнича та типографська
дiяльнiсть, включаючи виробництво та збут друкованоi продукцii;
проведення ocBiTHboi дiяльностi, органiзацiя i проведення ceMiHapiB,
лекцiй, консулътацiТ з економiчних та правових питань;
розробка .ruпдuрЪi",
норм i правил у профiльних гаJIузях, пiдготовка i наданн" вiдповiдних
методичних i практичних рекомендацiй i вказiвок.
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4.3. Пiдприемство може здiйснювати рекламну та маркетингову
дiяльнiсть.
4.4. Пiдприемство може займатися окремими видами дiяльностi, для зайняття
якимИ законоМ передбачено отримання спецiального дозволу (лiцензii).

4.5. ПiдПрисмствО може займатися

чинним законодавством Украiни.

й

iншою дiяльнiстю, не забороненою

4.6. ПiдПриемство мае право на конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну
таемницю Пiдприсмства, тобто зберiгати в тасмницi вiдомостi, пов'язанi з
власноЮ дiяльнiсТю, виробництвом, технолоГiчною iнформацiсю,
управлiнням,

фiнансами та iншою дiяльнiстЮ, ? також обмежувати достУП до вiдповiдноi
iнформацii. Склад, об'ем i використання вiдомостей, що складають комерцiйну

тасмницю, конфiденцiйну iнформацiю визначаються наказом Щиректора
вiдповiдно до законодавства Украiни.

4.7. Щiловодство на Пiдприемствi

законодавством Украiни.

5.

ведеться

у

вiдповiдностi

з

чинним

мАЙно пIдпри€мствА

5.1. Майно Пiдприсмства е комун€uIьною власнiстю Територiальноi громади
MicTa Харкова та ншIежить Пiдприсмству на правi господарського вiдання на

пiдставi укладеного договору

з

Управлiнням комунального майна та
приватизацii Щепартаменту економiки та комунаJIьного майна XapKiBcbKoi

мiськоi ради.
5.2. Майно Пiдприемства складають ocHoBHi фонди та оборотнi засоби, а також
iншi цiнностi, BapTicTb яких вiдображаеться у самостiйному балансi
Пiдприсмства.
5.3. Майно Пiдприемства, передане йому Власником, складасться з: грошових
та матерiальних коштiв Пiдприемства, що с на момент його утворення,
грошовиХ та матерiаIIъних BHecKiB, в тому числi цiльових коштiв.
5.4. Майно Пiдприсмства також складаеться з придбаних Пiдприсмством при
здiйсненнi ним господарськоi дiяльностi та створених колективом
Пiдприеl,rства результатiв iнтелектуальноi працi, куди входять прибутки вiд
реалiзаuii продукцii (робiт, послуг), а також вiд iнших видiв господарськот
дiяльностi, кредити банку та iншi кредити, безоплатнi або благодiйнi внески,
пожертвування органiзацiй та громадян, придбане майно, технiчна, правова та
iнша докрIентацiя на об'екти нерухомого майна, apxiBHi справи на об'скти
нерухоIиого майна, iншi джерела, не забороненi законодавством Украiни.
5.5. СТаryТНиЙ фонд Пiдприсмства складае 1 185 011 (один мiльйон сто
вiсiмдесят п'ять тисяч одинадцять) грн.
5.6. Змiни та доповнення Статутного фонду здiйснюються
у тому ж порядку,
i
його
що
формування за вiдповiдним нак€вом Щепартаменту реестрацii
харкiвськоi MicbkoI ради та за погодженням Управлiння комун€tльного майна та
приватизацii Щепартаменту економiки та комунщIьного майна ХаркiвськоI

MicbKoi ради.
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5.7. Пiдприемство мас праВо здiйснювати Bci
фондiв, в тому числi вiдчуження, передачу

дii, пов'язанi з рухом основних

в оренду i списання основних
за погодженням fiепартаменту

з чинним законодавством
xapkiBcbkoi
Micbkoi Ради та за згодою Управлiння комунаJIьного
реестрацii
майна та приватизацii !епартаменту економiки та комунЕLльного майна
XapKiBcbKoi мiськоi ради.
фондiв, згiдно

б.ЗОВНIШНЬ OEKOHOMI.IHA ДIЯЛЬНIСТЬ ПIДПРИ€МСТВА
6.1.Пiдприемство мас право самостiйно здiйснювати зовнiшньоекономiчну
дiяльнiсТь, у вiдпОвiдностi до законодавства УкраiЪи.
6.2.пiдприемство може здiйснювати наступнi види зовнiшньоекономiчноi

дiяльностi:
наДаннjI послуГ iноземнИм суб'сКтам госПодарськОi дiяльностi,
у тому
ЧИСЛi: ВИРОбНИЧИХ, консУльтацiйних, маркетингових, експортних,

посередницьких, брокерських, агентських, консигнацiйних,
управлiнських,
облiкових, аудиторських, юридичних та iнших;
- наукова, науково_технiчна, науково-виробнича, виробнича, учбова та
iнша кооперацiя з iноземними суб'сктами господарськоi дiяльностi;
- наВчання та пiдготовка фахiвцiв на комерцiйнiй ocHoBi;
- кредитнi та розрахунковi операцii з iноземними суб'ектами господарськоi

дiяльностi;

-

спiльна пiдприемницька дiяльнiсть

-

у

з

iноземними суб'ектами
господарськоi дiяльностi, що включас створення спiльних пiдприемств
рiзних
видiв та форм, проведення сумiсних господарських операцiй;
органiзацiя та здiйснення дiяльностi
.urryri проведення виставок,
аукцiонiв, торговельних конференцiй, симпозiумiв, ceMiHapiB та iнших подiбних
заходiв, щО здiйснюються на комерцiйнiй ocHoBi
участю суб'сктiв
господарсъкоi дiяльностi УкраiЪи та iнших KpaiH;
оренднi,
тому числi лiзинговi операцii iноземними суб'сктами
господарськоi дiялъностi ;

з

-

у

з

-

органiзацiя на контрактнiй ocHoBi роботи фiзичних осiб Украiъи з
iноземниlrlи суб'ектами господарськоi дiяльностi як
,.p"ropii Украiни, так i
"u
за iT межами; роботи iноземних
осiб на контрактнiй вiдплатнiй

фiзичних
ocHoBi
з суб'ектами господарськоi дiяльностi Украiъи як на тьриторii краiни, так i за if
межами;
спiльнi операцii з iноземними суб'ектами по роботi . з нерухомiстю.
iнШi видИ зовнiшньоекономiчноi дiяльностi, не забороненi прямо та
у
винятковiй формi законами Украiни.

-

:

б.з. Пiдприсмство мас право вiдкривати валютнi рахунки в
уповноважених
банках як на територii Украiни, так i за iT межами вiдповiдностi з дiючим
у
законодавством та розпоряджатися коштами, якi знаходяться на
цих рахунках.
6.4. Зовнiшньоекономiчнi угоди вiд iMeHi Пiдприемства пiдписуються
двома
особами: Щиректором, або за його дорученням, заступником та iншою особою,
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уповноваженою за дорученням на право укладання зовнiшньоекономiчних угод
вiд iMeHi Пiдприемства. TaKi доручення пiдписуються,.Щиректором.
6.5. Yci фiнансовi зобов'язання, що надаються Пiдприсмствоr, no"rHHi бути
пiдписаними двома особами: .Щиректором (його заступником) та .onou"r*
бухгалтером Пiдприемства.
Фiнансовi зобов'язання Пiдприемства можуть бути також пiдписанi двома
оообами, уповноваженими дорученнями, що пiдписанi особисто
Щиректором та
головним бухгалтером.

6.6. Пiдприемство мас право приймати участь

органiзацiях.
7.

у

мiжнародних неурядових

ОРГАНIЗАЦIЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦI НА ПIДПРИ€МСТВI

7.1. Працiвники Пiдприемства мають права, несуть обов'язки та користуються
пiлъгамИ У вiдповiдностi з чинниМ законодавствоМ Украiни та цим CTaTyioM.

72.ОlЛЖа ПРаЦi працiвникiв визначасться

у

з

вiдповiдностi
чинним
законодавством Украiни та кiнцевими результатами працi.
7.3.Розмiр оплатИ працi робiтниКiв не може бутИ менше мiнiмального
розмiру
заробiтнОi плати, встановЛеногО з аконодавчими актами УкраiЪи.

7.4. Для працiвникiв Пiдприемства за рахунок власних коштiв можуть
встановлюватися додатковi пiльги, якi передбаченi в розпорядчих актах
Пiдприемства. Пiдприемство проводить у встановленому дiючим
законодавством порядку та розмiрi вiдрахування в
фонди
загаJIьноОбов'язкового державного соцiального страхування.
8.

оргАни упрАвлIння шдприемством

8.1. Що викJIючноi компетенцii Власника вiдноситься:
- прийняття рiшення про припинення дiяльностi Пiдприсмства;
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виконуе iншi функцii,

як представник Власника - орган, в сферу
якого
входить
Пiдприемство.
управлiння
8,4, ПотОчне керУваннЯ Пiдприемством здiйснюс
flиректор , якийпризначасться
на посаду розпорядженням мiського голови на
умовах контракту за поданням
flепартаменту реестрацii xapkiBcbkoT Micbkoi Ради. У контрakTi визначаються
права, зобов'язання та вiдповiдальнiсть його перед Власником
та трудовим
колективом, строк найму, умови матерiального забезпечення та
звiльнення з
посади (припинення дii контракту) з урахуванням гарантiй, передбачених
контрактом та чинним законодавством УкраiЪи.
8,4,1, !иректор самостiйно вирiшуе yci .r"ru"""
дiяльностi Пiдприемства,
вiднесенi до його компетенцii, kpiM тих, для яких необхiдно погодженнящо
з
Щепартаментом реестрацii XapKiBcbKoT мiськоi Ради та якi визначенi в пунктах
8.1., 8.З. Статуту.
8.4.2. Щиректор:

несе вiдповiдальнiстЬ за стаН i дiяльнiсть Пiдприемства,
дотримання
фiнансовоi, договiрноi та трудовоi дисциплiни вiдповiд"о до чинного

законодавства УкраiЪи;
без дор1^lеннЯ дiе вiД iMeHi Пiдприемства, представляе його iнтереси
в ycix
вiтчизняних i iноземних пiдприсмствах, y.runo"ux i органiзацiях;
розпоряДжаетьсЯ коштамИ та майнОм, вiдповiдно до чинного законодавства
та цього Статуту, укладас угоди, в тому числi i труловi, видас
доручення,
вiдкривае в банках розрахунковий i iншi
рахунки;
видае накази, затвердЖуе лок€LлЬнi актИ Пiдприсмства, видае обов'язковi
Bcix працiвникiв розпорядження, затверджуе внутрiшнi правиладля
та
положення, що регламентують господарську дiяльнiсть Пiдприемства,
вирiшуе iншi питання дiяльностi Пiдприем.ruu;
затвердЖуе за погоджеНням З Щепартаментом
реестрацii XapKiBcbKoT MicbKoi
ради органiзацiйну структуру та штатний розклад Пiдпр"urъr"u;
несе вiдПовiдальНiсть за формування i
планiв, подае
"rпо"uч,пя фiнансових
ix на затвердження директору Щепартаменту
р...rрuцii xapkiBcbkoi MicbkoT
ради;
при викОнаннi умоВ премiювання та покчвникiв
фiнансово-господарськоi
дiяльностi погоджуе у органi управлiння лист rrро прЪriювання керiвника;
несе вiдПовiдальНiсть за несвосчасне нада""" ,uЙiв органам статистики,
згiдно установлених форr, Щепартаменту
реестрацii Харкiвськоi Micbkoi

ради:'

визначае загальниЙ напрямоК економiчного

Пiдприемства;

i

соцiального розвитку

ради, порядок розподiлу чистого прибутку Пiдприемства
фондiв;

i

використання

затверджус yci документи, що регламентують внутрiшнiй
розпорядок i
господарську дiяльнiсть Пiдприемства.
8,5, Головний бухгалтер, заступники директора призначаються на
посаду та
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з

звiльняються

посади !иректором Пiдприемства

щепартаментом реестрацii xapkiBcbkoT мiськоi Ради.

8,5,1, Прийом, переведення

за

погодженням

з

i

звiльн.r"" спiвробiтникiв здiйснюеться
безпосередньо Щиректором Пiдприемства, вiдповiдно
до чинного законодавства
УкраiЪи.
8.б. На час вiдсутностi !иректора

вiдрядженнi,

у

з

вiдпустцi, хвороба та

будь-яких причин (знаходження у

i".j його

повноваження, передбаченi

п.8.4.2. цього Статуту, покладаються на одного iз його заступникiв.
9.

трудовиЙ ItолЕктив пIдпри€мствАо
САМОВРШУВАННЯ

Його

9,1. ТРУДОВИЙ КОЛеКТИВ ПiДприемства складають Bci громадяни, якi свосю
працею беруть участь в його дiяльностi на ocHoBi трудового
договору,
контракту, угоди або iнших форr, що
трудовi
регулюють
працiвникiв з Пiдприемством.
"iд"осЙн"
9.2. Загальнi збори (конференцiя) трудового колективу вирiшуе наступнi

питання:

- розглядае проект колективного договору i затверджуе його, а також
заслуховуе звiти про хiд його виконання (за наявностi первинноТ
органiзацii

Профспiлки);

-

та позачерговi Загальнi збори (конференцiт) трудового
колективу. Черговi збори (конференцiя) проводяться не
рiдше д"о*-р*iв на piK,
позачерговi зб_ори (конференцii) можуть бути скликанi за lнiцiативою
скликас черговi

керiвництва Пiдприемства, якщо цього TepMiHoBo вимагають iнтереси
Пiдприемства та"/або члени його трудового колективу. Рiшення на загыIьних
зборах (конференцii) приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх
на

зборах, вiдкритим або таемним голосуванням за
рiшенням зборiв.
9,3, ЗаГаЛЬНi ЗбОРИ (КОНфеРенцii) правомочнi приймати
рiше"r" np, наявностi
не менш 2lЗ членiв трудового колективу.
9,4, Рiшення Загальних зборiв (конференцiТ), що прийнятi в межах його

компетенцii, обов'язковi для керiвництва Пiдприсмства та членiв трудового

колективу.

10.

оБлIк тА звIтнIсть пIдпри€мствА

10,1, ПiДприсмстВо здiйснюс оперативний та бухгалтерський
облiк результатiв

свосi роботи, веде статистичну звiтнiсть

у встановленому законодавством
порядку.
10,2, Пiдприемство до 1-го березня поточного
року надсилае до .Щепартаменту
реестрацiт xapkiBcbkoi Micbko1, Ради звiт про результати своеi дiяльностi за
минулий piK.
10,з, У поточнiЙ роботi Щиректор Пiдприемства пiдзвiтний та цiдконтрольний
щепартаменту ресстрацii xapkiBcbkoi MicbkoT Ради.
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l0.4. КОнтролюючi органи здiйснюють

повноваження

компетенцii, встановленоi законодавчими актами Украiни.

1

в

межах

своеi

1.конФIдЕнцIЙнд IнФормАцIя
ТА КОМЕРЦIЙНА ТА€МНИЦЯ

е

з

1.1. Конфiденцiйна iнформацiя
iнформацiсю
обмеженим доступом.
Конфiденцiйною е, зокрема, iнформацiя про фiзичну особу, а також iнформатliя,
доступ до якоi обмежено фiзичною або юридичною особою.
ВiДНОСини, пов'язанi з правовим режимом конфiденцiйноi iнформацiТ,
реryлюються законом.
Комерцiйна тасмниця Пiдприемства
1

ДiяльнiСтю (за винятком тих, якi вiдповiдно до закону не можуть бути вiднесенi
ДО КОМеРЧiЙНоi таемницi), що не е державною таемницею, розголошення
(ПеРедача, витiк) яких може завдати шкоди його iHTepecaM, а також iнформацiя,
яка мiститься в архiвних справах (матерiалах) Пiдприемства.
СКЛаД та обсяг вiдомостей, що становлять комерцiйну таемницю чи с
КОНфiДеНцiйною iнформацiею, порядок
захисту визначаються нак€вом
,Щиректора вiдповiдно до законодавства УкраТни. Вiдомостi, якi не можуть
СТаНОВИТИ КОмерцiЙноi таемницi чи бути конфiденцiЙними, визначаються
вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.
11.2. ПРаЦiвники Пiдприемства зобов'язанi зберiгати комерчiйну таемницю, не
РОЗГОЛОШУВаТи конфiденцiЙну iнформацiю (технiчну, фiнансову, комерцiйну та
iншУ), ВЖиВати Bcix можливих заходiв по запобiганню iT розголошення.
1 1.З. Передання iнформацii TpeTiM особам, опублiкування або iнше

ix

роЗголошення комерцiйноi тасмницi таlабо конфiденцiйноi iнформацiI не
ДОЗВОЛЯСТЬсЯ Та тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену чинним
законодавством Украiни.
12.

рЕоргАнIзАцIя тА лIквIдАцIя пIдпри€мствА

l2.|. ЛiКВiДацiя Та реорганiзацiя (злиття, приеднання, подiл,

перетворення)
ПiДПРИеМСТва здiйснюеться
дотриманням вимог чинного законодавства
УкраiЪи, за рiшенням Власника або за рiшенням суду.

з

13.

зАключнI положвння

13.1. СтаТУт Затверджусться Управлiнням комунального майна та приватизацii
ЩеПартаменТу економiки та комунаJIьного майна XapKiBcbKoi MicbKoi ради за
погодженнrIм з,.Щепартаментом ресстрацii Харкiвськоi Miськоi ради.
13.2. ПОЛОЖення цього Статуту набирають чинностi з моменту його державноi
peecTpauii.

l

l1

цим CTaTyTorvr, регулюютьсЯ вiдповiднимИ
13.3. Питання, Не врегульованi
-

актами законодавства.
13.4. ЗмiнИ та допоВнення дО Статуту Пiдприемства пiдлягають державнiй
його державноТ ресстрацii.
реестраЦii за тими ж правилами, що встановленi для
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