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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА K~

г

Про. внесення змін до Статуту комунального
пщприємства Броварської міської ради

"Служба замовника", затвердженого рішенНJIМ
Броварської міської ради від 23.08.2007 Ни 420-26-05.

Розглянувши подання виконуючого обов'язки генерального директора кп
"Служба замовника" Сторожука В.С. від 07.11.2007 Ни 07-1803 щодо необхідності
ввесеВИJI змін до Статуту комунального підприємства "Служба замовника",
затвердженого рішенням Броварської міської ради від 23.08.2007 Ни 420-26-05,
враховуючи рішеНIUI Броварської міської ради від

23.08.~007

26.04.2007 Ни 292-20-05, від
N!! 416-26-05 та від 25.10.2007 Ни 467-28-05 щодо поповнення
фонду кп "Служба замовника", на підставі ст. 29 Закону Украіни

статутного
,,про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців", керуючись

п. ЗО ст. 26 Закону Украіни ,,про місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації,

міська рада
ВИРІШИЛА:

на зас~а міського

І.В. Сапожко

СеКретар ради
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31О3и 1I.0 С'!Ю"J.~·
, ,
];::Dl€''"3?»..am-o
'n''n'"nli!'''-~
~
- ~r
,..&,. . . '5'Jo"

mJ,~Ji ,~

Б!)D3Ю:4J..
~

~

.,.Cз:r}.А~::"j! 3Ш\1P'.ISВИr.г'"
30.:2 ~tar.U1S!

ідевтифїGВІ .іёзні5 зrol! ~ty.f - ~A("I).

Секретар ради

,.

,'п~.
.,.

І

L;.:'/.J"I/JJ
.".,
(' J
,~,

І

поДАЮІЯ:

_викоН)'lОЧИЙ обов'JJЗКИ
генеральноro директора

"

/I~

~

в.с. сторожук

кп "Служба замовника

ПОГОДЖЕНО:

_заступник міськоro голови
- начальник управління
~тлово-ко~апьного
господарства

- начальник юридичНого відділу
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RaчIIJIыІІІк8лшьвого B~ Н.І. Гнатюк

- голова постійної комісії з питань
комунальної власності та приватизації

ЗАТВЕРДЖЕНО
РішенНJI Броварської

міСЬК9Ї ради
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І Зміни до Статуту

комунального

підприємства

Броварської міської ради

"Служба замовника"
нова редакція
ідентифікаційний код єдрпоу

- 32499430

п.5.5. Статутний фонд Підприємства становить 6197 600,25 грн.

І.В. Сапожко

2007р.
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ПОДАННЯ:

- виконуючий обов'язки
гeHepВJIЬHOГO директора

кп "Служба замовника"

rfШ~ в.с. Сторожук

ПОГОДЖЕНО:

- заступник міського голови

_~=~~_.Г.П. Голубовський
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~; \ 'БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
07400, 1\1. БроваРII,

"СЛУЖБА ЗАМОВНИКА"
вул. Кутузова, 2

тел.

5-02-26, факс 5-02-26

Міському голові
В.О. Антоненку

"ПРО внесення змін в Статут

комунального підприємства

"Служба замовника"
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Шановний Вікторе ОлексаНДРОВllЧУ

!

з метою приведення Статуту комунального підприємства "Служба
замовника" у відповідність до чинного законодавства, а саме ст.

57

гк

Украіни, керуючись ст. 29 Закону України ,,про державну реєстрацію
юридичних та фізичних осіб-підприємців" та на підставі рішень Броварської
міської ради від 26.04.2007р. Ни 292-20-05, від 23.08.2007р. Ни 416-26-05 та від

25.10.2007р. Ни 467-28-05 щодо поповнення статутного фонду підприємства,
ПРосимо Вас винести на розгляд чергової сесії Броварської міської ради

ПИТання про внесення змін в Статут комунального підприємства "Служба
замовника" .

3 Повагою,

ВlllСОВУЮЧий обов'язки
Генерального директора
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в.с. Сторожук

