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і . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖ ЕННЯ

ІЛ. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, 
утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» 
(далі за текстом - Підприємство) засновано на комунальній власності 
територіальної громади м. Києва та входить до сфери управління 
Головного управління контролю за благоустроєм м. Києва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) (далі за текстом -  Орган управління).

1.2 Підприємство створено відповідно до рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради народних депутатів від 03.07.1995 рок}' 
№ 204 «Про заходи щодо охорони, утримання та експлуатації 
внутрішніх водойм м. Києва».

1.3 Підприємство є правонаступником ДКП «Плесо».

2. НАЙМ ЕНУВАННЯ ТА М ІСЦЕ ЗНАХОДЖ ЕННЯ

2.1. Найменування Підприємства:
повне - Комунальне підприємство виконавчого орган>^ Київської 

міської ради (Київської м іської державної адміністрації) по охороні, 
у триманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо», 
скорочене - КП "Плесо".

3. М ЕТА І ПРЕДМ ЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМ СТВА

3.1. Підприємство створено, як спеціалізована водогосподарська 
організація, з метою охорони, утримання та експлуатації внутрішніх 
водойм та земель водного фонду м. Києва і отримання прибутку за 
рахунок виробничої, підприємницької та інших видів діяльності та 
задоволення на цій основі громадських соціально-економічних потреб.

3.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:
3.2.1. Впровадження системи заходів, спрямованих на запобігання, 

обмеження і ліквідацію наслідків забруднення, засмічення і виснаження 
внутрішніх водойм м. Києва:

- створення спеціалізованих служб по догляду за річками, озерами, 
прибережними захисними смугами, гідротехнічними спорудами, 
об'єктів природозахисного фонду;

- раціональне використання штучних водойм з прибережними 
К1ХИСНИМИ смугами їх благоустрій та створення належних умов для 
ги'ді/очинку населення міста.



3.2.2. Зовнішній благоустрій, охорона, утримання та експлу'атація 
внутрішніх водойм та земель водного фонду, покращення ’іх. рекреаційної 
спроможності та екологічного стану;

3.2.3. Проведення науково-виробничої і організаційно-господарської 
діяльності у сфері створення і розвитку туристичної, спортивно-оздоровчої, 
розважальної і соціально-культурної інфраструктури на землях водного 
фонду м. Києва;

3.2.4. Організація і здійснення рятувально-водолазних робіт для 
забезпечення безпеки людей на воді в міеціїх масового організованого та 
неорганізованого відпочинку в межах міста Києва;

3.2.5. Організація і надання медичними працівниками першої 
невідкладної допомоги при нещасних випадках на воді та в місцях 
відпочинку біля води;

3.2.6. Організація системи екологічної безпеки в місцях 
орі анізованого відпочинку на пляжах та внутрішніх водоймах м. Києва;

3.2.7. Організація комплексу заходів (проектування, будівництво, 
експлуатація) по очистці стічних вод дощової каналізації;

3.2.8. Проведення землевпорядних робіт;

3.2.9. Надання послуг у сфері відпочинку та рекреації;
3.2.10. Виконання функцій замовника на виконання проектних та 

будівельних робіт щодо:
- громадських будівель і споруд, відповідно до законодавства;
- гідротехнічних споруд водогосподарського призначення;
-внутріш ніх і зовнішніх мереж водопроводу, каналізації,
- електропостачання та споруд на них;
- благоустрою територій;
- захисту територій від затоплення.

3.2.11. Надання різних видів послуг побутового обслуговування 
населенню, організація прокату предметів культурно-побутового 
призначення.

3.3. Діяльність Підприємства спрямовується на:

3.3.1. Розвиток земель рекреаційного призначення для організації 
відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів;

3.3.2. Розвиток земель, що становлять природні території та природні 
об'єкти в межах м. Києва;

3.3.3. Виконання Програм соціально-економічного та культурного 
розвитку м. Києва в частині, що стосується розвитку і експлуатації 
впутріщніх водойм м. Києва.

3.3.4. Розробка та реалізація програм використання і охорони вод 
та відтворення водних ресурсів.



3.4. Предметом діяльності Підприємства є: ^
3.4.1. здійснення моніторингу стану вод внутрішніх водойм, 

розробка науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття 
управлінських рішень у галузі використання вод та відтворення водних 
ресурсів;

3.4.2. організація і проведення спеціальних заходів з пониження 
рівня ґрунтових вод на території міста;

3.4.3. виконання комплексу заходів по запобіганню, обмеженню і 
ліквідації наслідків забруднення і виснаження внутрішніх водойм міста, 
забезпечення санітарної чистоти та екологічної безпеки на землях водного 
фонду;

3.4.4. утримання і експлуатація очисних споруд стічних вод 
дощової каналізації;

3.4.5. розгортання та утримання мережі рятувально-водолазних, 
рятувальних станцій і рятувальних постів на внутрішніх водоймах і 
міських пляжах, їх матеріально-технічне забезпечення, організація роботи 
рятувально-водолазної служби;

3.4.6. забезпечення готовності рятувально-водолазної служби та 
технічних засобів до рятування, здійснення пошуково-рятувальних робіт 
на водних об'єктах, надання, при необхідності, першої невідкладної 
допомоги при нещасних випадках на воді та в місцях відпочинку біля води; 
обстеження та очищення підводної частини міських пляжів, зон 
відпочинку, внутрішніх водойм міста для попередження травматизму;

3.4.7. організація і проведення рятувальних, пошукових, 
відновлювальних та інших спеціальних робіт в разі виникнення 
небезпечних екзогенних процесів, забезпечення безпеки праці під час 
проведення рятувальних робіт;

3.4.8. створення спільних підприємств для організації і проведення 
науково-виробничої і організаційно-господарської діяльності у сфері 
розвитку спортивно-оздоровчої, розважальної і соціально-культурної 
інфраструктури на землях водного фонду за згодою власника;

3.4.9. охорона та збереження рибного фонду;
3.4.10. розробка, придбання, експлуатація технічних засобів охорони 

вод по утриманню внутрішніх водойм і прилеглих територій;
3.4.11. організація проектування з питань благоустрою, 

оздоровлення та експлуатації внутрішніх водойм, прилеглих до них 
територій та його реалізація шляхом повного освоєння капітальних 
вкладень;



3.4.12. влаштування, утримування та^ обслуговування об'єктів 
відпочинку громадян, в тому числі пляжів, штучних водойм тощо 
відповідно до чинного законодавства України;

3.4.13. обладнання і експлуатація тимчасових і постійно діючих 
пла ї них автостоянок, що забезпечують екологічну безпеку на землях 
водного фонду в установленому законодавством України порядку;

3.4.14. обладнання та утримання спортивних і дитячих ігрових 
майданчиків, павільйонів тощо в установленому законодавством 
України порядку;

3.4.15. паспортизація водойм м. Києва з метою висвітлення 
екологічної ситуації, підготовки рекомендацій, спрямованих на 
оздоровлення водойм та їх використання з рекреаційною метою;

3.4.16. Підприємство здійснює окремі види діяльності на підставі 
ліцензій у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ГПДПРИСМСТВА

4.1. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією 
України, законами України, указами та розпорядженнями Президента 
У країни, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів 
України, рішеннями Київської міської ради, розпорадженнями Київського 
місі>кого голови, розпорядженнями виконавчого органу Київеької міеької 
ріщи (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативними 
актами та цим Статутом.

4.2. Підприємство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

4.3. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах господарської 
сіілі(хлійності, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші ра?е/нки в 
установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, 
емблему.

4.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями 
п межах належного йому майна згідно з чинним законодавством 
У країни.

4.5. Підприємство не неее відповідальності за зобов'язаннями 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації).

4.6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та 
особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем 
в суді, господарському та третейському судах.

4.7. Підприємство може здійснювати будь -  які види 
господарської діяльності в порядку встановленому законодавством 
України.



5. МА1111() ГЛ КОШТИ П1ДОРИЄМСТВА
3.1. Майно Підприсмсгва становить основні фонди та обігові 

к о п т і, а також інші матеріаліиіі цінності та фінансові ресурси, вартість 
яких відображається в його самостійному балансі.

Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної 
громади м. Києва і закріплене за ним на праві господарського відання, 
'ідііісііюючи право господарського відання, Підприємство володіє, 
ко|ш сіується і розпоряджається майном, закріпленим за ним 
в.пасіїїіісом, з обмеженням правомочності розпорядження ндодо окремих 
видів майна за згодою власника у випадках, передбачених чинним 
законодавством.

.3. 2 .Джерелами формування майна Підприємства є:
3.2.1. грошові та матеріальні внески власника або уповноваженого 

ним органу;
3.2.2. доходи, одержані від основної діяльності, надання послуг, 

виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської 
діяльності;

3.2.3. капітальні вкладення, дотації і субсидії з бюджетів;
5.2.4. кредити банків та інших кредиторів;
3.2..5. придбання майна інших підприємств, організацій;
5.2 А. безоплатні або благодійні внески, пожертвування 

юридичних та фізичних осіб;
3.2 .7. інші джерела, не заборонені законодавством України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМ СТВА

6.1. Підприємство має право:
6.1.1. самостійно планувати свою діяльність і основні напрямки 

свого розвитку відповідно до науково-технічних прогнозів та 
пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, робіт, послуг, утримання та 
експлуатації внутріш ніх водойм і прилеглих територій (земель водного 
фонду), розвитку спортивно-оздоровчої, розважальної і соціально- 
культурної інфраструктури на визначених землях та необхідності 
забезпечення постійного виробничого і соціального розвитку, 
підвищення доходів Підприємства;

6.1.2. створювати філії, відділення та інші відособлені підрозділи 
(без права юридичної особи, з правом або без відкриття поточних і 
розрахункових рахунків) і затверджувати положення про них, 
здійснювати перевірку їх господарської і фінансової діяльності, 
погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів в 
установленому законодавством України порядку;



6.1.3. об'єднувати на добровільних засадах, за рішенням власника, 
свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, з 
діяльїіісгю інших підприємств і входити до складу асоціацій, 
корпорацій, концернів, громадських організацій та інших об'єднань за 
галуасвим, територіальним та іншими ознаками, за умови дотримання 
законодавства України; входити в об'єднання, зареєстровані в інших 
державах, відповідно до чинного законодавства України.

().\Л.  приймати участь у роботі по комплексному економічному і 
соціальному розвитку м. Києва;

().1.5. придбавати матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної 
в.ііасііос'гі тощо у підприємств, організацій та установ, незалежно від 
їхньої форми власності, а також у фізичних осіб.

().1.6. з дозволу власника або уповноваженого ним органу, здавати 
в оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та установам 
беииїлатно в тимчасове користування або в позику належні йому 
буд,івлі, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності, а також 
сннсувати їх з балансу.

6.1.7. збитки, завдані підприємству в результаті порушення його 
майнових прав громадянами і юридичними особами, відшкодовуються в 
порядку, встановленому законодавством України.

6.1.8. самостійно визначати структуру Підприємства і 
за гверджувати штатний розпис;

6.1.9. виступати суб'єктом інвестиційної діяльності у реалізації 
інвестиційних проектів відповідно до законодавства України;

6.1.10. організовувати прямі господарські, інформаційні зв'язки 
між українськими та іноземними підприємствами за основними 
напрямками діяльності Підприємства;

6.2. Підприємство зобов'язане;
6.2.1. організовувати роботу відповідно до чинного законодавства 

України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації);

6.2.2 забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в 
обсягах та якості відповідно до місцевих програм та укладених 
договорів;

6.2.3. забезпечувати своєчасну і повну сплату податків і 
обов'язкових платежів згідно з чинним законодавством України;

6.2.4. здійснювати розвиток основних фондів і забезпечувати 
своєчасне введення в дію придбаного обладнання;

6.2.5. створювати належні умови для високопродуктивної праці 
своїх працівників, додержання вимог чинного законодавства про працю, 
соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки;



здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості 
праціи їтків , як у результатах особистої праці, так і у загальних 
иілсумках роботи П ідприємсіва, забезпечувати економне і раціональне 
иіікорисіання фонду споживання, своєчасних розрахунків з 
Іірацітінками підприємства;

(•>2.1. забезпечувати виконання вимог законодавства щодо охорони 
ііаико.іітііііього середовища, раціонального використання і відтворення 
іірііродіїїіх ресурсів, екологічної безпеки;

Ц.2.8. здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та подавати 
(|)іііаіісоиу і статистичну звітність згідно з вимогами діючого 
закоіюдамства.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМ СТВОМ 
ІЙУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

І САМОВРЯДУВАННЯ

7.1. Управління П ідприємсівом здійснюється на основі поєднання 
прав иласиика щодо господарськоію використання свого майна і участі в 
уіііджліііиі трудового колективу.

7.2. Підприємство очолює генеральний директор, який 
призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським 
головою  за поданням заступника голови К иївської м іської державної 
адм іністрації згідно з розподілом обов'язків на умовах контракту.

7.3. Генеральний директор в межах своїх повноважень:
7.3.1. самостійно вирішує питання діяльності Підприємства 

відіїовідію до чинного законодавства України та цього Статуту;
7.3.2. несе персональну відповідальність за виконання покладених 

па 1 Іідириємство завдань, визначених цим Статутом, дотримується 
(|)іііаіісової дисципліни, ефективного використання та схоронення 
майна, закріпленого за Підприємством, дотримується чинного 
закон одавства У країни;

7.3.3. затверджує структуру і щтатний розпис Підприємства, 
Положення про його структурні підрозділи та посадові інструкції 
працівників;

7.3.4. розпоряджається майном та кощтами Підприємства 
відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

7.3.5. погоджує з Органом управління майном фінансовий план;
7.3.6. несе відповідальність за формування та виконання 

(фііансових планів, дотримання фінансової дисципліни, ефективне 
використання та охорону майна, закріпленого за Підприємством;

7.3.7. укладає господарчі угоди та контракти, в тому числі угоди 
про спільну д іяльн ість спрям ованих на покращ ення інфраструктури 
місць дозвілля та відпочинку.



7..гХ. иідкриває в установах банків ротрахунковий та інніі рахунки, перерозподітяє 
у исгаї юкіісі !ому порядку фінанси за окремими статтями втпрат;

7 . ліг від імені Підприємства, репрезентуй його в інших підприємствах, 
уеіаповах іаоргаїтізаціях;

7,гІ(). видає у межах своєї компетенції накази та дає вказівки, організовує та 
І іс|Х‘иіря( їх виконання.

7.1.1 ї) іасі іик або уповноважений ним орган не має права втручатися в оперативну 
і и к і к V І.' і| VI .ку діяльність Підприємства Генератьний директор у межах, встановлених 
чіііііііім тік()ііодавстБОМ України та цим Статутом:,

- укплдаг трудові договори з працівниками Підприємства відповідно до чинного 
«ікі )і и кідие.і на України;

,т«)вволяє, у випадку доцільності, суміщеїтня посад працівників Підприємства у 
І к ря.л.к)', НІ ПІ іаченому чинним законодавсгвом України;

- н/кііаг заходів щодо ст'іюреппя в кожному структурному підрозділі і на 
кожіїом)’ іхібочому місці умов праи, відповідно до вимог нормативних актів, 
тіГкаїїгчеиіія доіримання прав працівпиків, гарантованих законодавством про охорону 
праці.

І {і; 1,1 к )і іі;и 10 до делегованих Органом управління майном повноважень:
- тіГкапечує проведеїшя колективішх переговорів і укладання колективних 

доіпнорів, підведення підсумків їх виконання у порядку, передбаченому Законом 
Укриїпіі "І Ір) іюлективнідоговориіугоди".

7.5. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності 
1 Іід.ііригмітіиі, приймаються генеральним директором за участю трудового колективу 
ПІ у Пі >1111011; іжеі іих ним органів.

/,(), Й)уіікцІЇ заступників генерального директора виконують директори 
ііі,дііріи мста, які відповідають за конкретні напрямки роботи. Кількість директорів та 
їх (| іуі ікціі >1 ішіьні обов’язки визначає генеральний дирекюр.

7.7. Заступники генерального директора Підприємства, керівники та спеціалісти 
сірукіурппх підрозділів, інші працівники призначаються на посаду і звільняються з
I к ч’іV а 11 СІ ісрсільним директором Підприємства.

7.Н Ііпереси трудового колективу п|хдставляє Профспіжовий комітет 
ііідпрпгмспш. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються 
Ції ині.ііпмп зборами та їх виборним органом - Профспіжовим комітетом, члени жого 
(нніршипся у відповідності до Статуту профспіжи на зборах або конференціях
II >\'Л( )іи )П) колективу.

7 ‘>, І Ііюфспіжовий комітет:
п ) І у (■ матеріали д ля розгляду на загальних зборах або конференціях;
кс )і гг|хгтює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах, конференціях;
ипк( )і іує шші функції, делеговані йому загальними зборами.



/1 0 . Право укладання колективного договору від імені власника 
ііал,:і< І і.ея І снеральному дирекю ру, а від імені трудового колективу - 
\ ііоміїоиажеііому ним органу.

кп іекі ивним договором  регулю ю ться виробничі, трудові і 
екі)ііо.м ІЧНІ в ідносини  трудового  колективу  з адм ін істрац ією  
І Іі, ііірік метва, питання охорони праці, соціального розвитку.

8. ФІНАНСОВО - ГОС^НОДАРСЬКА, ЕКОНОМ ІЧНА І 
СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИСМ СТВА

Н І ( )сновним узагальнюючим показником фінансових результатів 
І (н ію.'іареької діяльності Підприємства є прибуток.

Н,.\ І І.ііанування фінансово-господарської діяльності здійснюється 
іііднрів мсівом шляхом складання у порядку та за формою, що 
іипначаїоі і,ся виконавчим органом Київської м іської ради (Київською 
мк іао)ю держ авною  адм ін істрацією ), річних ф інансових планів, які 
іа І иерджуїо'гься Головним управлінням комунальної власності м. Києва 
иикоііаіічого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
а.аміпісірації).

И річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір 
иідрахуваїїия частини прибутку до бюджету міста Києва у плановому 
році,

Н..Ь Відрахування П ідприємством частини прибутку до бюджету 
м, Кік иа в межах розм іру, передбаченого затвердж еним  фінансовим 
шіаііом на поточний рік, здійсню ється перш очергово, після сплати 
обов'язкових платежів.

Н.‘І. Прибуток Підприємства використовується відповідно до 
(|)іііаіісоішх планів.

іа рахунок прибутку, що залишається після сплати обов'язкових 
іілаїежів, 50% спрямовується на виробничий розвиток Підприємства. 
Також можуть створю ватися; фонд резерву, фонд премію вання 

(заохочення), страховий фонд, резервний фонд, тощо.
Н.5. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану в 

порядку, що визначається Головним управлінням комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

8.6. П ідприємство подає звіт про свою ф інансово-господарську 
діяльність Головному управлінню  комунальної власності м. Києва 
ніікопаичого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміїїіс'грації), державним статистичним та контрольним органам у 
(|)ормі і в строки, встановлені чинним законодавством України.



X /. 111 іпрпсмство створює ЦІ.ІИ.ОИ1 (І)оііли, ііри'5начені для покриття
■? чинним законодавством

ресурсів підприємства є 
і НІ 11 і надходження, не

ііи ір а ї, мої! я іапих з його діялі.ііісііо н ідііо 
\ країїіи.

К.8. Д/керелом формування (Іііііанеоиііх 
нрііоугок, амортизаційні відрахуиаііня га 
іаоороіісііі Ч1ІННИМ законодавством України.

8.9. І Іідіірнємство самостіііно обирає (|юрми і системи оплати
праці, иєіаиовлю є працівникам коикреіні розміри посадових окладів, 
премій, иіиіаіород, надбавок і доплат відповідно до чинного
законодаиє І на України, Колекгіниіого договору та фінансових 
можливеє І еіі І Ііднриємства.

Умови оплати праці геиера.)іьиого директора Підприємства
визначаїогі.ея у Контракті та Колективному договорі Підприємства.

8.10. І ііднриємство здійсніоє матеріально-технічне забезпечення 
своєї дія.іиаіос'ті і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг 
через систему прямих угод і контрактів із вітчизняними та іноземними 
юридичним ТІ і а фізичними особами.

І Ііднриємство вільне у виборі предмета договору, зобов'язань, будь-яких 
інших умов господарських взасмовідиосин, щсі не суперечать чинному 
законодавству України та даному С тату ту.

8.11. Підприємство здійснює онератпвиїїіі та бухгалтерський облік 
резуль та тів своєї роботи, веде статистичну зві тніс ть.

Г ен ер альн и й  д и р ек то р  та головииіі бухгал  тер несуть  п ерсон альн у  
відповідальність за виконання затвердженого фінансового плану, 
додержання порядку ведення і доеіовірпість обліку та статистичної 
інформації.

8.12. Контроль за діяльністю  І Іідирнємства та відносини його з 
органами державної влади та уііравліпия, ревізія фінансово- 
господарської діяльності П ідприємства здійсню ю ться відповідно до 
чинного законодавства України.

9. ЗОВШ Ш НЬОЕКОІІОМ ІЧІІЛ ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Підприємство бере участь у зонпініїїьоекономічній діяльності, 
що сприяє зміцненню авторитета України та міста Києва, накопиченню 
валю тних ресурсів, створенню можливостей для розвитку виробничих 
науково-технічних зв'язків міста з інніими країнами.

9.2. П ідприємство самостійно веде експортно-імпортні операції 
або доручає їх ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним 
(торговим) організаціям на договірній основі.

9.3. П ідприємство має право одерж увати кредити від своїх 
зарубіж них партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс



підприємства і викорисговус і і.ся т ім  слмосгійно в установленому 
законодавством порядку,

9.4. 1 Іідприємство може, у порядку, иіппачспому законодавством, 
відкривати за межами Україїпі сної представництва, виробничі 
підрозділи, утримання яких здііктпогі і.ся за кошти Підприємства,

9.5. Валютна виручка, (ідсржаїїа Підприємством в результаті 
зовнішньоекономічної ДІЯД1.1ІОС1І, після оплати податків та інших 
обов'язкоинх платежів зараховуп і.си на валютні рахунки Підприємства і 
викорнс іовуєгься ним відповідно до затверджених Головним 
управлінням комунальної власносгі м. Києва виконавчого органу 
Київсіжої м іської ради (Кнїисі,К(їі м іської держ авної адміністрації) 
річних (|)інансових планів.

10. 11 їм 11111111 '1111Я ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. І Ірнпинення діяльносі'і І Ііднрнємства здійсню ється шляхом 
його реорганізації (злиття, нрнгдікншя, поділ, виділення, перетворення) 
або ліквідації, з дотриманням вимог ан і'нмононольного законодавства - 
за рііііениям власника або уповноваженого ішм органу, або за рішенням 
суду, у вннадках, передбачених чинним законодавством України.

10.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною 
комісігку яка утворюється власником або уповноваженим ним органом. 
Порядок і с троки проведення ліквідації, а також  строк для заяви 
прегензій кредиторів визначається власником або уповноваженим ним 
органом, судами, згідно з законодавством України.

У разі банкрутства П ідприєм ства його л іквідація проводиться 
ЗГІДНІЇ з чт ін и м  законодавством України.

10.2. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс 
Підіїрш’мс'і'ва і подає його власнику або органу, який призначив 
ліквідаційну комісію. Від моменту призначення ліквідаційної комісії до 
неї переходять права з управління П ідприємством, розпорядження 
майном ПІ коштами Підприємства.

10.4. Працівникам, які звільняються в результаті реорганізації або 
ліквідації П ідприємства, гарантується додерж ання їхніх прав та 
інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.5. Майно П ідприємства, що залиш илося після задоволення 
іірсіепзІй кредиторів і членів трудового колективу, використовується за 
вказівкою власника або уповноваженого ним органу.
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ЗАГВР.РДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
а і̂^міиістрації)
від 23.02. 2011 № 243
Перший заступник голови _0. К4азурчак

о р: ■

ЗМІНИ до СТАТУТУ
комунального підприємства виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

по охороні, утриманню та експлуатації земель 
водного фонду м. Києва 

«ПЛЕСО» 
код СДРПОУ 23505151

(Цей документ є невід'ємною частиною Статуту комунального підприємства 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 
м. Києва «ПЛЕСО», затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Київської міської ради народних депутатів від 03.07.1995 № 204 (в редакції 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 08.04.2008 № 5 02))

Київ - 201



1. Підпункт 3.2.7. пункту 3.2. розділу З викласти в такій редакції:
Організація комплексу заходів з впровадження Правил 

ариймання поверхневого стоку у київську міську дощову каналізацію, 
затверджених рішенням Київської міської ради від 24.01.2008 № 67/4539, та 
здійснення заходів із проектування, будівництва, експлуатації об’єк;гів 
київської міської дощової каналізації.»
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Затіісрджено /
Розііоряджем 1 ія виК011авчого орг'аііу 
Київської міської ради (Київської міської 

жавної адмініс трації)
06.08.2.013 . №

Ісрший заступник А. Г’олубчеико

ЗМІЇ їй до СГЛТУ'ГУ
КОМУ1ІЛЛЬНОГО 111Д1 ІРИСМСЗ'ВА ВИКОНАВЧОГ О ОРГАНУ 
київської МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) ПО ОХОРОНІ, УЗ'РИМАГІИЮ ТА ЕКСНЛУАТА1.ЦЇ 
ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО срОНДУ М. КИЄВА «ПЛЕСО» 

(КодСДРПОУ 23505151)

(Цей документ с невід’гмпоіо частиною Статуту комунальноі о 
підприємс тва виконавчого орі аиу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) но охороні, утриманню та експлуатації земель
водного ([)онду м. Києва «1 Ілесо»)



1. Пункт 1.1 розділу 1 викласти в такій редакції;
«1.1. КОМУНАЛЬНЕ Н1ДПРИЄМСГВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ) НО ОХОРОНІ, У ГРИМАННЮ ГА ГКСНЛУА ГАЦІЇ 
ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОН/ІУ М. КИСТМ «ПЛЕСО» (далі за текстом - 
1 Іідириємс'гво) засновано на комунальній власності гсригоріальиої громади 
м. Києва і входить до сфери управління виконавчого органу Київської місіл<ої 
ради (Київської міської державної адміністрації) га ніднорядковуєіься 
Дсиаргамен'гу міського благоустрою та збереження природного середовища 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської .міської державної 
адмінісграідії) (далі за текстом -  Орган управління)».

2. У підпунктах 3.4.5, 3.4.6 пункту 3.4 розділу З слова «рятувально- 
водолазної служби» замінити словами «спеціалізованої (аварійно -  
ря ту вальної) водолазної служби».

3. Пункт 3.4 розділу З доповнити иіднунктами 3.4.17., 3.4.18 такого 
зміс'і'у:

«3.4.17. проведення водолазного обстеження дна акваторії пляжів 
призначених для відпочинку населення на воді, а також дна акваторії 
призначеної для якірної стоянки суден з метою вилучення гкутенційно 
небезпечних предме'1'ів для забезпечення безпеки на водних об’єктах та 
підтримання в належному та нрида'тному для використання стані місць 
с'іоянки плавзасобів»;

«3.4.18. здійснення заходів щодо нідвищеиия безпеки життєдіяльності 
населення на водних об’єктах міс та Києва».

4. Розділ З доповнити пунктом 3.5. такого з.місту:
«3.5. Всі види діяльності, які згідно з законодавством України 

но'іребують спеціальних дозволів, ліцензій чи сертифікатів можуїь 
здійснюватися підприємством після їх отримання».

5. В пунктах 8.2, 8.5, 8.6, 9.5 слова «Головним управлінням
комунальної власності м. Києва» в усіх відмінках замінній словами 
«Департаментом комунальної власності м. Києва» у відповідних відмінках.

6. В пункті 10.1 розділу 10 слово «виділення» виключити.
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Затверджено
Розпорядження виконавчого органу 
Київської міськр|^53ади"і^.^^ської міської * 
державної 
'̂ 24.01.2014
Виконуючий .___ А. Го'р/Зченко

,К  .■ .■•X' -- -'А-І.̂ Л|Г;[Л 'УЯ''

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІС'ГРАЦІЇ) 110 

ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ
М. КИЄВА «ПЛЕСО»

(Ідентифікаційний код 23505151)

(Цей документ є невід’ємною частиною Статуту ко.мунального підприємства 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) по охороні, }'триманню та експлуатації земель водного фонду
м. Києва «Плесо»)



1. Пункт 1.1 розділу 1 Статуту комунального підприємства виконавчоїд^ 
орган\' Київської .міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 
охороні, утриманню та експлуатації зе.мель водного фонду м. Києва «Плесо» 
(далі -  Статут) викласти в такій редакції:

«1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИСМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ .РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ) НО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ 
ВОДНОГО ФОНДУ М. КИЄВА «ПЛЕСО» (далі — Підприємство)
засновано на комунальній власності територіальної громади м. Києва і шгеїтггь до 
сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) та підпорядковується Департаменту міського 
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу 
Київсіжої міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(далі — Орган управління)».

2. Пункт 2.1 розділу 2 Статуту викласти в такій редакції:
«2.1. Найменування Підприємства:
повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ) ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ 
ВОДІ ЮГО ФОНДУ м. КИЄВА «ПЛЕСО»;

скорочене; КП «ПЛЕСО».

3. Розділ 2 Статуту доповнити пунктом 2.2 такого змісту:
«2.2. Місцезнаходження Підприємства; вул. Сім’ї Хохлових, 15, 

корпус А, офіс З, м. Київ, 04119».

4. Пункт 5.1 розділу 5 Статуту викласти в такій редакції:
«5.1. Статутний капітал Підприємства становить 15000000,00 гри 

(п’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.), сформований за рахунок грошового 
внеску відповідно до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року 

240/5627 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 
№ 573/5385 «Про бюджет міста Києва на 2011 рік». Статутний капітал може 
змінюватися за рішенням Київської міської ради в установленому чинним 
законодавством порядку.

Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також 
матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається у його 
самостійному балансі».

5. Пункт 5.2 розділу 5 Статуту викласти в такій редакції:
«5.2. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної 

громади міста Києва і закріплено за ним на праві господарського відання. 
Здійснюючи право господарського відання. Підприємство володіє, користується і 
розпоряджається майном, закріпленим за ним власником, з обмеженням 
правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у 
випадках, передбачених чинним законодавством».



6. іК і ік і  7.2 7 ( к и л  і }' вик.часги \ іакіГі редакції:
..7.2. 1 еіісраліамііі діірекіо}) і Іідіїрисмсі ва ііри аіачаї і вся на посадл іа 

цц.аьііяг гі̂ ея в иоеааи Кцївсі.ки.м міським іоловоїЛ на кчантракпііи основі ва 
поданням ннрекі'ора /Дсііаргамсіггу міського б.паї'оусі'роіо та вбсрсжспня 
нініродного середовніца виконавчоїо орган}' Київської міської ради 
(Київсіж'ої міської доржав'иої адміністранії) та ноі'оджсння.м із псріїт.м 
васі'унником голови або засгуніїиком іолови Київської міської дсржашіої 
ад.міпіс'і'рації згіді-іо в розподілом обов’явкіїб’.




