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I. зАгА-rьнI положЕнЕrI

_1,i. Комl,яапьне пiдприсмство виконавчого оргшrч Ки.rЪськоi MicbKoi
:::п (КиiвськоТ Мiськоi державноТ адмiнiстраrrii) <М5.тliчшта,rъна охорона)) (да]i
- ГL:лриr _чство l створене КиТвською viською ра:ою,

1.2. Власциком i засновником Пiдприемства е територiшьна громада
MicTa Киева вiд iMeHi якоi вист}тrае КиrЪська MicbKa рада (д;i -Ъласrшк).

_ 1.З. Пiдприемство € комун!L,Iъним комерцiiiним 1тrirаршп,rш,щIриемствомl заснованим на копryтrальнЙ впасностi територiапьноi громадийста Киева, Езчежить до сфери уIравлiЕяя викоЕавч;го ортащ, Кшвськоi
MicbKoT рад-i (Киrвськоi MicbKoi державвоi адмiнiстрацii) i б".по""р"дrruо
пiдпорядковуеться у своiй дiяrъностi *upury 

""*о"ч"rого 
орг ту Киiъсъкоi

MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi ад,.riнiстрачф.

_ 1.4. Пiдцlиеллство у своiй дiя.гьпостi керуеться Констит}цiФо УкраЬ,
Господарсьrслм кодексом Украi'ни, I!вiльншrr кодексом Украihи, .*o"u*,
У_tраlhи, пчая9вчfi4 ВерховноТ Рэтrл Украi.ни, акташ.r Президеттга Украi.ни,Кабiнеry MiHicTpiB YIqpaim.l, рiшенrrяr,rи Киiвськоi. MicbKoi 'рали,

розпоряджеЕUIми КиЪського мiського mлови та виконавчого орга:ry Ки.i'вськоr
ЙСькоi ради (КиiЪсько? MicbKoi державноi ад,,riнiстрацii) та цла.r Статуrом.

1,5. Пiдриемство е сдлостiйпrдr.r суб'екгом господарюв {I!Jl,
юридичною особою та здiйсшое свою дiялънiсть з метою одержанЕlI грибl"гку
зriдно iз законодавсгвом Украi'm.

2. ЕАимЕЕ}ъАнII'I тА мIсцЕзЕАходкЕЕнrI
IЦДIРИ€МСТВА

2.1 . Наймеryватшя ГIiдприемства;
повне - KolfylIzlЛbHe пiдприtrчrствО викоЕавчого орrаlцr КиiЪськоi йськоi

рали (Киiвськоi MicbKoi держазноi адr.riнiстраtii) <МlъiшlЙrч о"оро"rr;
скорочене - КП <<I\,I1TrirpпrabHa oxopoHar>.

2.2. Мiсцезнаходкешrя Гfiдrриемства: 01044, Micтo lfuЪ, вуп. ХрещатIс( ]6.

3. мЕтА I IIрЕдлЕт дяльностI Iп,щри€мствА

3.1. ОсновЕою меюю IIiдщlиемства с забезпечення здiйснеrтня дiяльностiз органiзацii та практичЕоm здйснеlшя заходiв охорови Malhra територiа,IьЕоi
громади йста Киева, Mafua юридиtIню( та фiзишtа< осiб, також заходЬ



:\орони фiзичних осiб, а
_ _ержання приб,Yтку.

також реаrliзацй iншоi дiяльностi. спрямованоi на

3.2. Предметом дiялъностi Пдприемства е;
наданнrl посФ,т охорони маlfuа юриди.Irrll-r( осiб та охороrти майна

громадял;
наданЕrI посJI}т охорони фЬи.шю< осiб;

_ розробка, cTBopeH}UI, реалiзацiя i сl.проводження засобiв програл,лноrо
забезпечення дlll oxopoнHoi 

"а 
оожеu,ноf сигналiзацii, а такЬж програ,rного

забезпеченлш iяшоIо призначеЕЕJI, irформацiйшо< банкi" о*r* ,о*о;
надашUI юр4щтtIнIдq консуJьтацiйтfiD( та i{rформацiйню( послу. у сферi

oxopoHHoi лiяльностi;
cпpIlrIIlIUI забезпечетпло контроJIю

маfolа та фiзи.штrх осiб;
виробтмцтво та реалiзацiя власпоi_Прощ,кцii в сферi охороrшоi дiяльностi;здйснешrя iтшоi господарськоi дiяьнЬстi, в тЙ чисii, спрямованоi на

отрлп,tа*rя прибу"п<у, ые забороневоТ законом,

З.З. Здiйснетпrя дiя,lьностi, яка згiдно з законодавством Украirш потребуе
спецiального дозволу (лiцензii сертифiката тощо), може здiйсшоватися липе
пlcJUI отримаЕIiJI такого дозволу (лiцеЕзii, сертифiката тощо) в установлеrrомузаконом порядку.

4, юрищIffi стАтус пIщисмствА
4.1. Пiдприемство е юриJIичЕою особою з дня його державноi реестрацii.

4.2. Пiдприемство здiйское свою дiя_]ъfiiсть на засадах повноi
господарськоi са.rостiЙяостi, мае са-мостiйний ба:rанс, вiдокремлеЕе маЙtо,
oclroBнi фоЕди i оборотнi кошп1 раý/нки в устаЕовах бапкЬ, печатку iз своiй
най}rенуванЕям, trmа'ш, бл fiи та iншi реквiзити. fliдприсм"тво може мати
товарюIй знак, як,Iй рееструеться вiдповiдяо до законодавЬа YKpaii:lu.

4.3. fliдприемство несе вiдповiдагьнiсть за cBoiмli зобов'язантlллrи в
межах наIежЕого йому майна згiдrо з законодавством Ут9аiни.

4.4. Пiдприемство не яесе вiдповiдалъsостi за зобов'язаннячти властмка та
оргаЕу, до сфери управлiння якого rlа;Ielr<liтb, а вдасник та орг {, до сфери
}правлilrня якого належIпъ Пiдприоr.rство, не нес}"ть вiшrовiлаьностi зянес},ть вiдrовiдаьностi
зобов'язмнями IIi,цIриемства.

4.5" Лi.цlри€мство користуеться загаJьною цивЬпою прlавоздатнiсто
y_p,y11oi особи комунальноi форIrп,r власностi та ма€ весь комIшекс прав,

йому дlтя досягяеннrI стаryтнrл< цiлей,
законодавством Украi'rш для юридичноi

за здiйсвенпям заходiв з охорони

необхiдкrоt
передбаченi

виконуе обов'rзки,
особи, може бl,ти
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позивачем i вiдповiдачем у судах та може бупа обмежене у правах JIише Еа
пiдставi та в порядсу, передбаченому закоЕодавством Украirлz.

4.6. Пiдприемство мае право у встаповпеЕомУ поряДýl укJIадати }тоди,
вабувати MafuoBi та особистi немайновi праза.

4.7. fliдприемство здiйстпое безmтiвковi та готiвковi розраýдки з
юридишпr,m та фiзишиtrл,r особами.

4.8. Пiдlрисмство здiЙсl ое свою дiя,ънiсть на рЬних щ)авових та
економiщпrх засадах з суб'ектами юсподарювання згiдно з законодавством
Уюаiни.

5. стАтутЕиIl кАIптАл, MAf{Ho тА кошти rпдпри€мствА

5.1. Стац,тяий катriтал Пiдприемства ?5ОOOО0 (два мйьйоrм п'ятсот
тисяч) гривень.

5.2. Майво fliдприсмства cTaтloBJUITb виробюiчi i невиробничi фонди, а
також iяtлi цiнностi, BapTicTb лсо< вiдобрахаеться в самостiЁшому баланЪi.

5.З. Майно Пiдприемства е КОI\ЦЛаПЬЕОю власцiстю територiаrьноi
громади MicTa Киева i закрiтшпоеться за нmл на щlавi господарського вiдалня.

5.4. !дерела формlrвання Mafora:

5.4.1 . Грошовi та vaTepiMbHi внески вJIасника.

5.4.2..Щоходи, одержавi вц реалiзадii продукчii, послуг, iяrm< видiв
господарськоi дiя.:ъностi.

5 .4.З . Доход,r вiд цiнштх паперiв.

5.4.4. Креди-ги баrжЬ та iншо< щрещгорiв.

5.4-5. Капiтальнi вкJIаденЕI.

5.4.б. Майяо, придбане в iншоr суб'ектЬ господарюваЕшI, органiзацiй та
громадяЕ у BcTaHoBJIeHoT\-fy ЗаКОЕОдавством порядц/.

5.4.7. IHmi джерела, не забороненi закояодавством УтqlаiЪи.
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6. IIрАвд тА оБовязкиIп.щи€мствА

6,l. Пiдприсмство мас право в )/становленом,ч порядку:

6,],], Саvосгiйно плацъати свою дЬ_lьнiсгь_ визначати ocHcBHi напряvи
своеТ роботи.

6.1.2. Реа_тlЪовуъати cBoi посlryти, продухцirо.

6.1.З. Одерлqъати в устаяовленому порялку вiл центраJьfll.о{ i мiсцевих
органiв вIжонавчоi влади, органiв мiсцевоIо самоврядiвання, а також
пiлгцlисмств_ устalяов та органiзачiй iнформачiю, доhэл,rенти i vaTepia.Tl-
необхiднi для втжонаЕнlI покJIаденIDa яа нього завдаЕь.

6.i.4. За,тучати до спiвробiтIfiщтва пi.щrриемства, устаЕови, оргапiзаrrii
вченшL а також прадiвЕикЬ терI'rгорiаько<, цеЕцальнIж i мiсцевю< органiв
виконавчоi впади та органiв мiсцевого саIfовряд}ъал RJI за погоджен н-ш.л з ix
керЬшпtами.

6.1.5. Заlryчати до роботи на договiрнrл< засадах спецiалiстiв та експертiв,
у тому числi iноземню1 ca]\,{ocTiifl{o визначати }мови оплати ixвboi прадi.

6.1.6. Здiйсr*овати придбаrffrя чи оренд,ъати майно юридичIffй i
фiз;тчнлш осiб.

6.1.7. Визначати в установлено}fу порядrу розмiр коrrгiв, що
спрямов)доться Еа виробЕ{чIй i соцiальний розвиток Пдприемства, отгrату
працi Його працiвникiв.

6.1.8. Вiдокремленi cTplTcTypai пiдроздiли ГIi.ццrиемства дiють на пiдставi
затверджених ним полохtень. КерЬшлцгво iх дiяьнiспо здiйстпоють особи, лсi
призначдотъся на посад/ та звIJьвJIються з trосади директором Пiдприемства.

6.1.9. Створювати у встановJIеЕому закоЕодавством порядку фiлii,
представництва, вiддiлення, iншi вiдокремленi mдlоздiли, затвердж}.вати
положеIIнJI про ншi Вiдокремленi пiдроздirm Ее мають стаryсу юридчяоi
особи.

6.1.10. За зюдою впасника або уповноваженого Ёим оргаIDr в
установленому лоряд(у: вiдqуж}tsати закрiллене за нIдл майно, здавати в
орен:цl або в безоплатне корист}ъ rня (позичку), передавати в заст,.]ву
нерlхоме майlо, обла,щаrтrя, iHBeHTap та iHmi цiлшостi, а також сплсрати його
з баладсу.



6.2, Обоь' язlоt ГIiлприеuства:

6.2.1- Забезпечвати HдIeжIý| охорону
територiа,ъноi громади MicTa Киева та iншою майgа.

ком}напьного майна

6.2,2. Свосчасно сллачувати податки та iншi вiдрах)rвання згiдно з
законодавство\{.

6.2.3. Здйсrповати будiвr*rцтво, реконстрlтщiю, а також капiта.rrьний
ремонт ocHoBHIo( фондiв, забезпечlвати своечасне ocBoeHIr:I HoBra< виробrп+rrл<
потуж]iостей та якнаfui,rдпе вводтти в дiю придбаве обладнл*rя.

6.2.4. Riдповiдно до ),кJIаденDi договорiв забезпеч}ъати своечасне
виконанrп робiт. наданнJt посJryг, поставку ToBapiB.

б,2.5. Створювати налеяс }мови д]UI високопродуктлвноi працi,
забезпеч}ъати додержшfilll законодавства про пращо, правйlI та норм охорони
rrрацi, технiки безпеки, соцiаьного cTpaýrвaHIUI.

6.2.б. Здiйснювати заходи щодо вдосконалетlЕJI оргаrтiзацii заробiтrrоi
п;rати щrацiвникiв з метою посиленяJI ix матерiа.lьноi Ъацiкавленостi як у
резуlьтатах особистоi працi, так i в загапr,нr* пiдсулrках роботи.

6,2.7. Забезпечувати економне i рацiонаiьне використанIUI коштiв i
своечаснi розрахунки з працЬникалла.

б.2.8. Виконlъати норrлл i вимоIи щодо
природного середовища, рацiонального використzrнЕjl
peclpciB та забезпечення екологiчноi безпеки.

. 6.3. ,Щиректор та головrпп1 бlо<гаптер Пiдприемства несуrъ лерсонапьЕу
ВiДПОВiДаЗТЬНiсть за додержаfiЕJI порядqi ведецЕlI та достовiрностi облiку та
статисптчrrоi звiпrостi.

7. },IIрАвлIнн'{ trI/цри€мством

, 7.1. Управлiння ffiдщtиемством здйсr*оеться директором ПiдпFtиемства
вiдповiдно до Статуту.

7.2. ,Щиректора прll:}нача€ на Еосаду КиiЪськ.rй мiсьrс.rй голова пr,т.псом
ук;lадzrш{я з ним коЕтракту за резуJIьтатrrми коЕк}?сного вiдбору в
устаIIовленому порядч..

ОХОРОI!И НаВКОЛИIJIНЬОIО
i вiдтвореняя прlтродних

7.3. ,Щиректор Пiдприемства може мати застlттликiв.



7.4. .Щирекгор П,шриемства в межах своlх повЕоважень:

саrrлостiЙно вирiшуе питаrптя дiяьностi Пiдцrриемства вiдповiдЕо до
законодавства Украiш, },Rпаденого контракт.у та цього Статуту за виIrятком
тиь що вИнесенi до комлетеrщiТ власника:

несе персона,'Iьну вi,цlовiдальнiсть за виконання покладенID( на
Пi,щrриемство завдаЕь, вIЕЕаченIr( Стаryтом, до:гримаfiIul фiнансовоi
дисщашrilла, дотимаЕня законодавства Украiни, норм охорони працi.
ефективного використанЕя та охорони майна,закрiпленого за Пiдпрй€мством;

дiе без доруrенrrя вiд iMeHi Пi,шrриемства, представJuIе Пiдприемство в
оргдrах державЕоi влади i мiсцевоrо саI,IоврядуваIIЕя, iIшlar органiзацiяr, у
вi,щосиrrах з юридичrтrали особами та громадянами;

розпорядкаетъся коштами та майном вiдповiдно до законодавства
YKpaiшl, рiшень Киiвсъкоi MicbKoi ра,щ, розпоря.Фкень викоЕавчоIо оргаЕу
КиiЪськоi мiськоi ради (КиiЪськоi MicbKoi державпоi адмiнiсцацO та цьою
Статру;

несе вi,щrовiдаrьнiсть за формуванття та виконання фЬаясовrос тrланiв;
признача€ на посluш та звiльняе з посад застугtникiв директора

Пiдприемства, KepbHzKiB та спецiалiстiв ГIiщрисп,rства. iнlшо< rграцiвникiв
Пiдiриемства;

затвердкуе струIсг),ру, чисе.:ънiсть, штатниI1 розпис i кошmрис
Пiдприемства, положеЕня про його cTplKTlpHi пiшlоздiли, в тому тrслi
вiдокремленi, розподiл обов'язкЬ Mi;к заýцпника]чfl4, rцlацiвнш<шrи, в;к,ивас

заходЬ цодо заохочен1lll та накJIаденIшI стягнень ва працiвникiв fliдприемства

у BcTaHoBJTeHoMy поряд\у;
у межах повнов:uкень видае накдlи i дае доручеrrtrя, обов'язковi лля

ви(оIIаЁIIJI працiвIпd(а]л{ Пiдtrриемства, контро.тпое iх викояанrrя;
забезпечуе виконанIIJI aюiв власника, виконавчого органу КиiвськоТ

MicbKoi ра"ша (КиЪськоi MicbKoi державяоi адмiнiстраrrii), апарату виконавчого
органу КиЪськоi MicbKoi рали (tиiЪськоi йсъкоi державноi адмiнiстраriii).

7,5, Труловий колектив Пiдтриемства cTaEoBJuITb yci громалл*1 яti
cBoelo працею берl,гь 1часть у його дiяJБностi на осяовi трудовоIо доrcвору
(коlrтракту, угоди) або iншrаt форм, що реryJпоють трудовi вiдносЕ]rr
працiвштка з Пiлпри€мством.

7.6. Iнтереси трудового копективу представлrI€ fiрофспfurковшi койтет
, Пi]ццrиемства. Повновал<екrя трудового колективу Пiдприеt,,tства реалiзуються

загаJБними збораI\.rи та Тх виборшм орmном - профспiлковим койтетом, члени
якого обираються вiдповiдrо до статуry
конференцiл< трудового колекгиву.

7.7. Профспiлковий KoMiTeT:

профспiлки на зборах або

7.7.1. Гоryе матерiали для розглядl на зага,тьнrоr зборах, конференцiоt.



7.7.2. Контро;тое виконаню{ рiшень, прийпятrж на захаIьЕих зборах,
:iонференцiя(.

7.7.3. Виконус ilтmi фlтткцii делегованi йому зага:ъrлтr"п,l зборами та
колективЕим договором.

7.8. Колективпшi договiр }.Rладаеться мiж адмiнiстрачiею Пiдприеlrства з
, oдrici стороrш i одптIr,т або кйькома тryофспiлковlпчrи орIаJrами, а у рщi
вiдсlтностi TarcTx органiв - представниками прачiвпикiв, обраншrи i
ловновакеними трудовим колективом. з iншоi стороша.

7.9, Колективттий договiр пiд.пягае повiломнiй peccTpauii у BcTaHoB_lieHoM1,
порядку.

7.10. Колекгивrтам договором реryJIюються виробничi, трудовi
соцiа.rьно-економiтli вiдносl*м i узголжекrя iHTepeciB працiвтп-rкiв
адмiнiстрацiею fliдrриемства.

8. ФIнАIlсово_господАрськА, EKOEOMгIHA I соцLAльLА
ДяпьЕIсть пrлrrри€мствд

8.1. OcHoBtшr,r УЗаГаJънююЧIЛ\,l показЕиком фiнансових результатiв
господарсько1 дiяьностi Пiдприемства е прибуток.

8.2. ГLrая)ванвq фiнаясово-господарськоi дiятьностi здйстпоеться
Пiдприсмством IIIJuD(oM скJIаданн;I у порядку та за формою, що визцачаються
викоЕавчим органом Ки'Ьськоi мiськоi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрадi|, рiчкл< фiпавсовюс rшаrriв, -пti затвердкtютъоя .Щепартаментом
ком}тlальноr власностi м. киева виконавчоIо оргаяу КиЪськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi йськоi державпоi адмiяiстацi0,

t

з

8.3. Прибуток Пiдщlисмства лiсля сплати податкiв та iкшок платежь до
бюллtеry використовуеться викJIюqно в rrорядку, визЕаченому законодавством
УLтаiЪи.

8.4. Вiдрахрання частпш прибlтку до бюджеry м. Киева здiйсrтосться в
порядку, визначеному Кdвською йською радою.

8.5. Пiдприsмство звiryе про стая вrжояання рiчпого фiнансовоrо rшанlr в
порядку та за формою, що визначаються ,Щепарта,rентом KoM}Tra,TbHoi власностi
м. Киева виконавчоIо оргаЕу Киiвськоi йськоi ради биiЪськоi Micbкo1
державноi адмiнiстрацii).

8,б. Пiдприемство здiйсrтое операмвЕd та бlхгалтерсьrой облiк
результатiв своеi дiя.:ъностi i надае фiнапсову, статистичЕу та iтпrry звiтнiсть у
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порядку. встановленому чивяим закояодавством Уh?аi'ни. Фiнансова звiтнiсть
Пiдприемства падаеться,Щепартамеrrry
викоItавчого оргаrry КиiЪськоi MicbKoi

. 
адмiнiстрацii).

колýп{альfiоТ влаеностi м. Кисва
рали (КиЪськоi мiсъкоТ держшноi

8.7. Ковтроль за дiяльнiстю Пi,щrрисмства та ревiзiя його фiяансово-
господарськоi лiяльностi здiйсrпоеться згiдно з rtинЕим зtLконолавством
Украiни.

9. ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIIIЕА ДЯЛЬЕIСТЬ
9.1. Пiдприемство самостiйlrо здiйсtпое зовнiшньоекономi*ry дiяльяiсть.

9,2. У процесi здйснешrя зовнiппrьоекономiчноi дiя:ьностi Пiдщlиемство
керуеться у повному обсязi праваruи юридичноi особи згiдно з законодавством
Украiтла та цим Стаryтом.

9.З. ПiдrцrиемсТво самостiiдrо веде eкcпopTнo-ilпropTHi операцii або
дор)чае ii ведекrя спецiалiзоваrшпrа зовнiшьоекономiчним {юрговш.r)
оргаяiза:riяr,r на договiрнй ocBoBi.

9-4. Ватдотна виручка, одержана Пiдтrриемством в резуьтатi
зовнiшньоеконойттоi дiяльностi, пiсля стшати податкiв та iHrmo< обов'язковlо<
платежiв зараховуеться на ваlдопfiй рахlчок Пiдприемства.

10. ш"r.*о.оц" IIIJщи€мствд
10.1. Припинеrшя I[дприсмства здiйсцrоеться шл-Еtом його реоргавiзацii

(зrrитгя, щrиедна-lлlя, подiл, перетворешrя) або лirсвiдацii - вiдпоЪiдно до, 
рiшешя вrrасника,ш за рiшенняlл суду вiдповiдно до законодавства yrglairл.r.

10.2. Пришшеfiяя Пiдприемства здiйстпоеться комiсiею, яка }творюеться
органом, що прIdнв рiшенвя rrро припиЕенIтlt.

l0.3. ПрацiвниКаrrл ПiдrрисмстВ4 якi звiльн-шоться у резуьтатi
реорганiзацii чи лirвiдацii Пiдцlиемства, г4ранцlеться ДодержаЕя ix прав та
iкгересiв вiдповiдrо до тудового законодавства yкpai'Hlr.

10.4. Майно Пiдщtиемства, що заJIиIIIиться пiсля задоволешя тrретензй
rqредиторiв, викоРистовуеться за рiШеrцлям власш-rка Пiдцриемства.

10.5- fliлщlиемство Iц)ипйtllIсIъся з дIlli BяeceHIбI запису про йото
припинеЕЕJI до СдиЕого дер]кавноm реестру юридичнID{ осiб, фiзичrпж осiб -пiдприемцЬ та громадськrл< формуваrъ.
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11. внт,сЕншI змIЕ до стдтуту

11.1. Зпдiни до Стацiту вносяться у порядqу, встановлеIiому
, зzrконодавством Yкpairлa, та пiдrягають державнiй peecTpalii.

киiвоький мiськяй В, кличко

ý([tнPЕтшшт)}
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