


І.Загальні положення

1.1 .Комунальне унітарне підприємство „ЕкоВін” (далі -  Підприємство) є 
спеціалізованим підприємством з питань поводження з відходами та 
забезпечення належного санітарного стану об’єктів благоустрою.

1.2.Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської 
територіальної громади відповідно до рішення Вінницької міської ради від 
05.07.2005 р. № 1263 „Про створення міського комунального унітарного 
підприємства по вивозу твердих побутових відходів „ЕкоВін” та керується у 
своїй діяльності Господарським та Цивільним кодексами України, Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями міської ради та 
її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими чинними 
нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

1.3.Власником Підприємства є Вінницька міська територіальна громада в особі 
Вінницької міської ради (далі -  Власник). Органом, за яким закріплено функції 
управління Підприємством є Департамент комунального господарства та 
благоустрою Вінницької міської ради (далі -  Орган управління).

1.4. Найменування Підприємства: 
повне українською мовою
Комунальне унітарне підприємство „ЕкоВін”, 
скорочене українською мовою 
КУП „ЕкоВін”, 
англійською мовою
MUNICIPAL UNITARY ENTERPRISE "EKOVIN"

1.5. Місцезнаходження Підприємства -  Україна, 21037, Вінницька область, 
Вінницький район, місто Вінниця, Сабарівське шосе, будинок 7.

2. Юридичний статус Підприємства

2.1.Підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом із статусом 
комунального підприємства, що здійснює виробничу і комерційну діяльність 
з метою здійснення ефективних і комплексних заходів з благоустрою 
населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної 
громади, наділене усіма правами юридичної особи, з дня його державної 
реєстрації.

2.2. Підприємство здійсню є виробничу та комерційну діяльність з метою 
отримання прибутку на підставі Конституції України, Господарського та 
Цивільного кодексів України, інших законів України, указів Президента 
України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов'язкових 
нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних 
рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування 
та цього Статуту.

2.3.Підприємство, як юридична особа, має самостійний баланс, розрахункові рахунки 
в установах банків, гербову печатку і печатки, штампи та фірмові бланки із своїм 
найменуванням. Підприємство діє на принципах госпрозрахунку.

2.4.Підприємство має право від свого імені укладати договори (контракти, угоди), 
набувати майнові та немайнові права, бути позивачем і відповідачем в суді, за



окремими дорученнями може представляти інтереси міської ради, н 
виконавчого комітету, Органу управління, інших виконавчих органів міської 
ради, в тому числі і у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

2.5.Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, Власника та 
Органу управління.

2.6.Підприємство має право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та 
інших об'єднань підприємств лише за погодженням із Власником.

2.7.Підприємство має складати та подавати Органу управління для подальшого 
затвердження виконавчим комітетом міської ради фінансовий план та 
забезпечувати його виконання.

2.8.Підприємство має право самостійно визначати стратегію та основні напрями 
свого розвитку відповідно до державних та місцевих програм та замовлень, 
фінансовому плану та плану розвитку.

2.9.Підприємство веде облік військовозобов'язаних, виконує заходи з цивільної 
оборони та протипожежної безпеки згідно із чинним законодавством України.

3. Мета і предмет діяльності Підприємства

3.1.Основною метою діяльності Підприємства є:
3.1.1.Виконання вимог законодавства України у сфері поводження з відходами, 

правил благоустрою і утримання населених пунктів на території Вінницької 
міської територіальної громади в належному стані у частині поводження з 
відходами.

3.1.2.Приведення санітарно-гігієнічного стану населених пунктів на території 
Вінницької міської територіальної громади до належного рівня шляхом 
проведення заходів з санітарної очистки території, інформаційно- 
роз’яснювальної роботи з населенням стосовно виконання ними зобов’язань 
щодо дотримання санітарних норм і правил, належного утримання об’єктів 
благоустрою.

3.1.3.Виконання інших дій, передбачених законодавством України, спрямованих на 
запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, 
оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронения, включаючи 
контроль за цими операціями.

3.1.4.Організація взаємодії з іншими закладами, установами та підприємствами, що 
мають або можуть мати відношення до проблем поводження з відходами.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:
3.2.1.Організація найбільш якісної системи збору і вивезення відходів з місць 

накопичення та їх доставка на місце переробки, захоронения тощо.
3.2.2.Будівництво заводу (станції) переробки всіх видів відходів своїми силами та 

шляхом залучення інвестицій, або створення спільних підприємств з 
вітчизняними та/або іноземними партнерами.

3.2.3.Утримання полігонів побутових, промислових та інших відходів.
3.2.4.Будівництво нових полігонів твердих побутових, промислових та інших 

відходів та рекультивація існуючих.
3.2.5.Впровадження нових технологій, що забезпечують найбільш повну переробку 

відходів виробництва та побуту в корисні для суспільства вироби і матеріали















11.3.При виникненні розбіжностей положень цього Статуту з вимогами законодавства 
Уіфаши діє останнє.

11.4. Зміни до Статуту вносяться за рішенням Власника шляхом викладення та 
затвердження Статуту Підприємства в новій редакції.

11.5. Статут Підприємства в новій редакції підлягає державній реєстрації відповідно 
до вимог чинного законодавства, шляхом внесення відповідного запису до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань.

Міський голова ' ^  Сергій МОРГУНОВ




