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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. 1. Комунальне підприємство «Полтаваелектроавтотранс» Полтавської 
міської ради - надалі «Підприємство» засноване на комунальній власності 
територіальної громади міста Полтави згідно з рішенням виконавчого 
комітету Полтавської обласної ради депутатів трудящих № 401 від 13.09.1962 
року та є унітарним підприємством.

1.2. Засновником та Власником Підприємства є територіальна громада 
міста Полтави в особі Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 24388285, 
адреса місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36), що надалі 
за текстом буде іменуватися «Власник».

1.3. Найменування Підприємства:
повне найменування -  Комунальне підприємство 

«Полтаваелектроавтотранс» Полтавської міської ради.
- скорочене найменування - КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР.
1.4. Місцезнаходження Підприємства:
Україна, м. Полтава, вул. С. Халтуріна, 10
1.5. Організаційно-правова форма -  комунальне підприємство.
1. 6. Підприємство підпорядковано Управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 
03365854; адреса місцезнаходження: 36020, Україна, Полтавська обл., 
м.Полтава, вул.Стрітенська, 19), що надалі за текстом буде іменуватися 
«Орган управління».

1. 7. Комунальне підприємство «Полтаваелектроавтотранс» Полтавської 
міської ради є правонаступником прав та обов’язків Полтавського 
тролейбусного управління, яке змінило назву 18.01.2006 р. (наказ № 33 від
1 8 .0 1 . 2 0 0 6 р . ) .

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

2. 1. Підприємство є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної 
особи Підприємство набуває з дня державної реєстрації.

2.2. Підприємство має самостійний баланс, розрахункові та інші 
рахунки в установах банку України, печатки, штампи зі своїм найменуванням.

2.3. Підприємство здійснює свою діяльність на основі та відповідно 
до чинного законодавства України, керуючись законами України, 
Постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, правилами, 
інструкціями, технічними умовами, рішеннями Засновника, виконавчого 
комітету, наказами управління житлово-комунального господарства та 
іншими чинними нормативно-правовими актами загальнодержавного та 
місцевого значення, а також цим Статутом.

2.4. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та 
особисті немайнові права, користуватися кредитами банків і інших кредитів 
на основі повернення, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в 
судах загальної та спеціалізованої юрисдикції першої, апеляційної та



касаційної інстанції.
2. 5. Майно Підприємства належить йому на праві повного 

.царського відання. Здійснюючи право повного господарського відання,
:а погодженням з Власником, Підприємство володіє, користується та 
-: впоряджається вказаним майном, застосовує відносно нього будь-які дії, які 
не с;. перечать чинному законодавству.

2.6. Підприємство не відповідає по зобов'язаннях Засновника рівно 
- Засновник не відповідає по зобов'язаннях Підприємства.

2. 7. Підприємство зобов'язане дотримуватися діючого трудового 
законодавства, здійснювати оплату праці найманих робітників не нижче 
мінімальних розмірів, установлених законами України.

2.8. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях та інших 
об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо на те є згода 
Засновника і це не суперечить антимонопольному законодавству України та 
іншим нормативним актам України.

2. 9. Підприємство веде самостійну цінову політику відповідно до 
ринкової кон'юнктури за винятком продукції (робіт та послуг), на які діє 
державне цінове регулювання.

2. 10. Для здійснення своєї діяльності Підприємство має право 
користуватись довгостроковими та короткостроковими банківськими 
кредитами.

2. 11. Підприємство зобов'язане одержувати спеціальне рішення 
(ліцензію) на діяльність яка підлягає ліцензуванню.

2. 12. Підприємство за згодою Власника має право продавати, 
передавати і одержувати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду 
юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні 
цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не 
суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту та у відповідності 
до актів органів місцевого самоврядування.

3. МЕТА СТВОРЕННЯ

3. 1. Підприємство створене з метою здійснення виробничо- 
господарської діяльності, направленої на задоволення потреб Полтавської 
міської громади, інших населених пунктів України в транспортних послугах з 
перевезення пасажирів, інших товарах і послугах, які не заборонені чинним 
законодавством України.

4. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

4. 1. До основних напрямків діяльності Підприємства відносяться:
4. 1. 1. Діяльність регулярного електротранспорту, включаючи діяльність 

фунікулерів та підвісних канатних доріг.
4. 1.2. Діяльність автомобільного регулярного транспорту.
4.2. Інші напрямки діяльності підприємства:
4.2. 1. Рекламна діяльність.



4.2.2. Надання інших місць для тимчасового проживання, не віднесених 
і :  нідих групувань.

4.2.3. Діяльність їдалень.
4.2.4. Постачання пари та гарячої води.
4.2.5. Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту.
-.2.6. Діяльність автомобільного вантажного транспорту.
4,2.". Оренда автомобілів.
4.2.8. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів.
4.2.9. Надання різного роду технічних послуг юридичним і фізичним 

хооам по ремонту, технічному обслуговуванню автотракторної техніки,
-алогічного, побутового, санітарно-технічного та іншого обладнання.
4.2.10. Надання послуг по зберіганню автотранспортної техніки на 

: есній території підприємства.
4.2.11. Надання послуг з перед рейсового технічного огляду 

_ т; транспорту та медичного огляду водіїв.
4.2.12. Виконання ремонтно-будівельних робіт.
4.2.13. Надання торгівельних та торгівельно-посередницьких послуг, у 

і ттовідності з чинним законодавством України, яке регламентує торгівельну 
: -джчість підприємства та організацій в Україні та за кордоном.

4.2.14. Організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 
телефікації кадрів для Підприємства та для інших підприємств, установ та 
• енізацій.

4.2.15. Заняття професійно-технічною підготовкою на рівні державних 
і ;>г до кваліфікованих працівників.

4.2.16. Надання в тимчасову оренду виробничих приміщень, промислових 
і данників, технологічного обладнання, автотракторної техніки тощо.

4.2.17. Організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, 
хдіонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних

е ддів. що здійснюються на комерційній основі.
4.2.18. Організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної 

г і в л і на території України за іноземну валюту у передбачених законами 
геїни випадках.

4.2.19. Товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність побудована 
_ оормах зустрічної торгівлі з іноземними суб’єктами господарської

д тльності.
4.2.20. Орендні, в тому числі лізингові операції з суб’єктами 

знішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської
діяльності.

4.2.21. Інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і 
. виключній формі законами України.

4.2.22. Вступання в міжнародні контакти з неурядовими організаціями, 
честь у здійсненні заходів, що не суперечать статутним цілям Підприємства,
'.етою різнобічного співробітництва у галузі транспортних перевезень, науки 

те спільного здійснення інших видів діяльності, які не заборонені чинним 
еконодавством України.

4.2.23. Підприємство може здійснювати і інші види діяльності, якщо вони
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не заборонені чинним законодавством України і відповідають меті, 
передбаченій Статутом підприємства.

4. 2.24. У випадках, передбачених законодавством, Підприємство отримує 
ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5. 1. Майно Підприємства складається з виробничих та невиробничих 
пондів, обігових коштів, статутного капіталу, а також інших цінностей, 
зартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. 
Статутний капітал підприємства становить -  16 601 669,46 грн. (шістнадцять 
мільйонів шістсот одна тисяча шістсот шістдесят дев’ять гривень 46 копійок).

5.2.  Підприємство за погодженням з Власником має право здавати в 
оренду належне йому на праві повного господарського відання майно (крім 
цілісних майнових комплексів, його структурних підрозділів, цехів) 
підприємствам, організаціям, установам та громадянам, а також списувати їх 
з балансу у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3. 1. Майно, передане йому Засновником.
5.3.2. Доходи, одержані від фінансово-господарської діяльності 

Підприємства.
5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів.
5. 3. 4. Капітальні вкладення та субвенції з бюджетів.
5.3. 5. Благодійні внески організацій, підприємств, та громадян.
5.3. 6. Інші цінності, набуті Підприємством на підставах, не заборонених 

законодавством і цим Статутом.
5.4 . Відчуження основних фондів та іншого майна Підприємства 

здійснюється на підставі рішення Засновника. Кошти, одержані в результаті 
відчуження зазначеного майна, надходять у повне господарське відання 
Підприємства.

5.5. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових 
прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 
відшкодовуються Підприємству у встановленому законом порядку або за 
рішенням суду. Розподіл збитків проводиться згідно з чинним законодавством.

5.6. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими 
природними ресурсами відповідно до мети діяльності та чинного 
законодавства України.

5.7 . Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних 
податків, обов’язкових платежів до бюджету та покриття матеріальних та 
прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6. 1. Вищим органом управління Підприємством є Засновник, який 
здійснює контроль за використанням та збереженням закріпленого за
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і  - мством майна безпосередньо або через уповноважений ним орган.
5.2. До компетенції Засновника віднесено:
0.2.1. Затвердження Статуту та змін до Статуту.
ж 2.2. Прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та 

. твердження передавального або розподільчого балансу.
о.2.3. Надання Підприємству допомоги у вигляді грошових коштів, майна,

: ."єднання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності
Підприємства.

6.2.4. Сприяння Підприємству у здійсненні його мети.
6.2.5. Інші повноваження, віднесені до компетенції Власника згідно з 

- нним законодавством України.
6.2.6. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, 
.-„ дія ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження

д .дд дного балансу (передавального акту).
6.3. Начальник призначається на посаду та звільняється з посади Органом 

дгдзління шляхом укладення контракту і є підзвітним органу, який його
призначив.

6.4. У разі тимчасової відсутності начальника підприємства (відпустка, 
ж роба. тощо) його функції виконує заступник начальника підприємства, а в 
газ: його відсутності інша посадова особа призначена наказом Органу
управління.

6.5. Начальник Підприємства в межах своєї компетенції:
6.5.1. Здійснює поточне керівництво Підприємством.
6.5.2. Керує фінансовою та господарською діяльністю Підприємства.
6.5.3. Розпоряджається коштами та майном згідно з чинним

законодавством.
6.5.4. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх 

підприємствах, установах, закладах та організаціях.
6.5 .5 . Укладає договори, що стосуються господарської діяльності 

підприємства на суму, яка не перевищує ЗО 000 000,00 грн., видає довіреності. 
З дозволу Засновника укладає договори, сума яких перевищує 
30 000 000,00 грн. Укладає зовнішньоекономічні угоди та договори, угоди про 
спільн\ діяльність, угоди із залученням іноземних кредитних інвестицій, 
птповори позики, договори оренди безкоштовного користування майном,

же за погодженням із Засновником.
6.5.6. Видає накази і розпорядження самостійно та з метою виконання 

-азів і рішень вищестоящих організації, обов’язкові для виконання всіма
підрозділами та працівниками Підприємства.

6.5 .7 . Затверджує штатний розклад, визначає конкретні розміри 
посадових окладів, тарифних ставок і відрядних розцінок працівникам, а 
також надбавок, доплат, премій і винагород.

6.5.8. Приймає та звільняє працівників Підприємства, здійснює кадрові 
перестановки.

6.5.9. Здійснює інші функції по управлінню справами Підприємства, що 
не суперечать чинному законодавству та Статуту Підприємства.

6.5 .10. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства.
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6.6. Всі документа грошового, матеріального, майнового розрахунку 
гтеднтного характеру, які є основою для видачі та приймання грошей, а 

■ - документи для проведення бухгалтерських записів, закріплюються
: ісд'.'.и начальника Підприємства та головного бухгалтера.

Трудовий колектив Підприємства складається з осіб, які беруть 
-дсть \ його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм,

• • г: гу люють трудові відносини працівників з Підприємством.
6.8. Вищим органом самоуправління трудового колективу є загальні

1 0 0 п и

6.9. Трудовий колектив Підприємства через уповноважений орган:
6.9.1 Розглядає проект та затверджує колективний договір.
о.9.2.Заслуховує інформацію сторін про виконання колективного

договору.
6.9.3. Розглядає і вирішує відповідно до Статуту Підприємства питання 

ш : згядування трудового колективу.
6.9.4. Бере участь в матеріальному стимулюванні продуктивності праці, 

іісхочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність.
6.9.5. Погоджує тарифні ставки, систему оплати праці, положення 

_:дс преміювання, надбавки та доплати, відповідно до діючого законодавства 
України.

6.10. Колективним договором встановлюються форми і системи оплати 
пгац:. розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження 
та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, 
компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, 
передбачених законодавством, генеральною та галузевою (регіональною) 
угодами.

6.11. Колективний договір, від імені Власника, укладається начальником 
Підприємства з уповноваженим, обраним трудовим колективом Підприємства.

7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Підприємство самостійно розробляє і реалізує плани виробничої 
діяльності, здійснює технічне переозброєння, соціальний розвиток.

7.2. Підприємство відкриває рахунки в будь-яких фінансово-кредитних 
-становах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції 
в національній та в іноземній валюті, по безготівковому розрахунку без 
обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Підприємством по 
узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного 
законодавства.

7.3. Підприємство здійснює види діяльності, передбачені Статутом.
7.4. Підприємство набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах 

техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.
7.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями та 

громадянами у всіх сферах діяльності здійснюються на засадах договорів.
7.6. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від
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• - г- _ . . .-ми цінами, а у випадках, передбачених законодавством
: . -ми (регульованими) державними цінами і тарифами.

. _:ь:-:о-технічне забезпечення Підприємства здійснюється через 
. . . ■; 5 г-рс з дрібної торгівлі, товарні біржі, інші комерційні структури, а

договорах з виробниками продукції, враховуючи фізичних 
_ 5. і '  : г т о до встановленої законодавством України процедури

" V У і  г ство самостійно встановлює порядок і умови отримання та
........а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на товари, послуги

■ . ід: аеалдуються, надаються чи виконуються Підприємством, крім
- аа,- г передбачених чинним законодавством України.

- . атво утворює за рахунок доходу фонди, призначені для
■ - т  . пов'язаних з його господарською діяльністю.

".1 . У: а. одержаний в результаті виробничо-господарської діяльності 
. - - гачу нків з бюджетом, кредиторами надходить в розпорядження 

Пілфмоіства.
".11. Збитки від господарської діяльності Підприємства покриваються за

ралу н: ;< його прибутку.

8. ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА ЗВІТНІСТЬ

8. 1. Підприємство здійснює податковий, оперативний та аналітичний, 
_ ег.-нпй облік результатів своєї діяльності і забезпечує подання

а . а; відповідних державних органів згідно з чинним законодавством
України.

8.2. Органи, що контролюють окремі сторони діяльності Підприємства,
э свої повноваження в межах їх компетенції, яка встановлюється 

щ-:-:дагчими актами України. Підприємство має право не виконувати 
вимоги перевіряючих органів, якщо ці вимоги виходять за межі їх
повноважень.

8.3. Начальник підприємства та головний бухгалтер несуть 
е агобідальність за дотримання порядку ведення обліку, статистичної 
звіт пості та їх достовірність.

8.4 . Підприємство звітує перед Власником про результати господарської 
а і гаьності за встановленими формами статистичної звітності.

8.5. Фінансова діяльність, бухгалтерський облік і звітність Підприємства 
ведеться у відповідності з чинним законодавством України.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

9.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням 
Полтавської міської ради шляхом викладення Статуту в новій редакції. Зміни 
і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та 
внесення відповідного запису про це до Сдиного державного реєстру.



. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Припинення діянь- :. Підприємства здійснюється шляхом його 
:■= : . ьдції (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом 

: за рішенням Вдаси : д -  Полтавської міської ради, суду, та в інших
ідк ах. встановлених чинним законодавством.
1 >.2. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які 

:в лькяються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до 
- - о законодавства України та колективного договору.

10.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
-■ л- --оється Власником або за рішенням суду.

10.4. Ліквідаційна комісія діє у відповідності з Цивільним та 
дарським Кодексом України і несе відповідальність перед Власником за

- сть ліквідаційного балансу. Комісія з припинення діяльності підприємства
_ає в друкованих засобах масової інформації повідомлення, в яких 

'лікуються відомості про держави) реєстрацію юридичної особи, що
- ьідовується, повідомлення про припинення діяльності підприємства та про 

к: рядок і строки заяви кредиторами претензій.
10.5. Датою внесення до Єдиного державного реєстру про проведення 

л ег - лзної реєстрації Підприємства в результаті його ліквідації є дата
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І

І
Факти, зазначені у цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Місто Полтава, Україна.
Чотирнадцятого червня дві тисячі вісімнадцятого року.
Я, Лугова Л.П., приватний нотаріус Полтавського районного нотаріального округу 

Полтавської області, засвідчую справжність підпису начальника КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛТАВАЕЛЕКТРОАВТОТРАНС» ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Зайцева Євгенія Геннадійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.


