РІШЕННя

г

Про. BHeCeHНJI змін до Статуту комунального
пщприємства Броварської міської ради

"Служба замовника", затвердженого рішеННJIМ
Броварської міської ради від 23.08.2007 N!! 420-26-05.

Розглянувши подaнНJI генерального директора кп "Служба замовника"

Ковриги П.І. від 17.12.2007 N!! 07-2112, щодо необхідності внесення змін до
Статуту комунального підприємства "Служба замовника", затвердженого
рішенням Броварської міської ради від 23.08.2007 N!! 420-26-05, на підставі ст. 29
Закону Украіни ,,про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб
підприємців", керуючись п. 30 ст. 26 Закону Украіни ,,про місцеве

самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань

комунальної власності та приватизації, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Ввести зміни до

Статуту комунального підприємства Броварської міської ради

"Служба замовника", затвердженого рimеНШІМ Броварської міськоі ради від

23.08.2007 N!! 420-26-05 ,,про затвердження нової редакції CTaтyry комунального
підприємства "Служба замовника", виклавши п. 5.5. в новій редакції, що
додаєrься.

2.

Контроль за виконанням

на заступника міського

голови Голубовського Г .П.

І.В. Сапожко

Секретар ради
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поДАННЯ:

генеральний директор
It
кп "Служба замовника

~~~7&--7- П.І. Коврига

ПОГОДЖЕНО:

_заступник міського голови

...L-::=.L.~~~~

- начальник управління

Г .п. Голубовський

/tu{~ в.о.морозова

JD!Тлово-ко~ального
господарства

- начальник юридичного відділу
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- начальник з

_ _ _ _ _---.,;Н.І. Гнатюк

- голова постійної комісії з питань
комунальної власиості та приватизації
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РішеНВJI Броварської
міської ради
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Зміни до Статуту

.

., ..........
комунального

.

ПІдприємства

Броварської міської ради
"Служба замовника"
нова редакція

ідентифікаційний код єдрпоу

п.

5.5.

Статутний фонд Підприємства становить

Секретар ради

- 32499430

7 497 600,25 грн.

І.В. Сапожко

2007р.

ПОДАННЯ:

- геверальнй директор

.І. Коврига

,"'1 "Служба замовника"

ПОГОДЖЕНО:

- заступник міського голови

~._I~~'г.п. ГОЛУбовсьКИй

~

. АРСЬІСА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ .

коМУНАльНЕ іпДПРИЄМСТВО
07403 М. Бровари,

.

"СЛУЖБА ЗАМОВНИКА"

BfJl. Кутузова, 2

.

TeJJ. 5-02-26, факс 5-02-26

Міському rолові
B~O. Антоненку

"Про затвердженви змін до Cтa'JYI'Y
кп "Служба замовннка"

Шановний Вікторе Олександровичу

!

3 метою приведеllНJl Статуту комунального підприємства "Служба
замовниха" 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 в зв'пку з поповнеВВJIМ
статутного фонду ·нашого підприємства на 1300000,00 грн. (один міШон
триста ТИCJIЧ гривень ОО копійок) на реконструкцію та розmиpеllНJl

виробничої бази кп "Служба замовника", просимо Вас винести на розгJIJIД
сесії Броварської міської ради IIИТ8ВIIJI про затверджеllНJl змін до п.5.5
Статуту підприємства в час~ суми cTa'fY':Мoгo фонду. на теперіпmiй час
сума статутного фонду кп "Служба замовника" складає 7 497 600,25 грн.

3поваrою,
Генерuьний директор
кп "С.пyzба замовника"
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.
.

..

.

.

