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РОЗГJIJIНYВши подання генерального директора кл "Служба замовника" 
Ковриги П.І. від 05.02.2008 Н!! 07-140, щодо необхідності BHeCeHНJI доповнень до 
Статуту комунального підприємства "Служба замовника", затвердженого 
рішеВНJIМ Броварської міської ради від 23.08.2007 Н!! 420-26-05, на підставі ст. 29 
Закону Украіни "Про державну реєстрацію юридичних та фіЗІIЧНИХ осіб
підприємців", керуючись п. 30 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самовридувВННJI вУкраїні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
ХОмунanьної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Ввести доповнення до Статуту комунального підприємства Броварської міської 
ради "Служба замовника", затвердженого рішеllНJIМ Броварської міської ради від 
~.08.2007 НІ 420-26-05 "Про затверджеННJI нової редакціі Cтa"fYl?' .. KOMYH~~HOГO 
ПIДПриємства "Служба замовника", ВИlслаоши п. 3.2. о наСТУПНIИ редаКЦI1, що 
додвєrьCJI. 

2. КоИ1рОnЬ за виконанНJIм 
l'OВови Гоnyбовського г.п. 

Секретар ради 

заcтynНІlка міського 

І.В. Сапожко 



reHepanLHIIR директор 
кп "Служба замОВИIІка" 

ПОГОД>КВНО : 

- заступник MicLKoro roпови 

- начВJIЬИИК ynравnінНJI 
житпово-комунanьного 

roсподарства 

- начВJIЬШfК юридичного відділу 

- начальник загвnьного відділу 

~ п./. Koвpнra 

.П. ГОnyБО8СЬкnli 

~ -- В.О.Морозова 

'" -- ~/.-:.e Со"'" Н І Гнатюк "../ , «' • /'" .,_/ 4t"1 __ 

~ 

- ronoDa постійної комісії 3 питань 
комунальної власності та приватизації __ -6+Ч-І'-"------:М.А. Пелих 

.' . .. . " 



Доповнення до Статуту 
комунального підприємства 

Броварської міської ради 
"Служба замовника" 

ЗАТВЕРджЕНО 
РішенНJI Броварської 
міської ради 
від J 1. (),J, 2008р. 
Н! 6~] -]J - ()~-

нова редакцiJI 

ідентифікаційний код єдрпоу - 32499430 

3.2. Предметом дiJlльності Підприємства є організацiJI з: 
3.2.l. надання житлових та комунальних послуг населеНІПО згідно 
чиввого законодавства та відповідних рішень, ПРИЙНJIТИX виконавчим 
комітетом та сесією Броварської міської ради; 
3.2.2. HapaxyвaнНJI квартирної плати, збір платежів за ЖlIТЛОВО-
комунальні послуги; 
3.2.3. надання платних послуг населеншо по ремонту квартир, 

савтехоблвднання, електрообладнвнни та послуг, що не BXOДJJТЬ до тарифу по 
. ісвартирній платі; 
3.2.4. вивезеННJI та утилізації побутових відходів; 
3.2.5. вибору будинків ДJIJI проведеННJI кani'l'8JJЬHOГO ремонту, 
оформлеННJI та виданНJI необхідних ДJIJI цього документів ; 
3.2.6. функцій генерального замовника і підрJIДВИJ(ll; • 
3.2.7. будівельно-монтажних робіт; .' 
3.2.8. проектних робіт; ... • 
3.2.9. зведеННJI несучих та огороджувальних конетрУКЦIІІ БУДІВель та 
СПоруд; . .. • 
3.2.10. робіт по улаштуванню ВнутрlШН1Х Інженерних мереж, 
3.2.11. робіт по захисту КОНС'1'рукцій, ycтaткyв8ННJI та мереж; 
3.2.12. виробництв&' монтажу та налaroджеlПDO технолоriчного 
обладнання· 
3.2.13. ' організації збору орендної ІШа~~; 
3.2.14. робіт по благоуС'1'рОЮ територш; 
3.2.15. зеМЛJПIИX робіт; 
3.2.16. стоJUIPНИХ робіт; 
3.2.17. арматурних робіт; 
3.2.18. ПРОЮІадaнНJI каналізаційнИХ мереж; . 
3.2.19. ПРОЮІ8ДaнНJI мереж електрОПО~Ч&ННJI , . 
3 2 20 нyтpimнix сантеХН1ЧНИХ мереж, .•• ПРОЮІ8ДaнНJI В 
3.2.21. пrryкaтурних робіт; . 
3.2.22. теплоізоляційнИХ роБІТ; 



3.2.23. облицювВJIЬНИХ робіт; 
3.2.24. мanярних робіт; 

3.2.25. виконанНJI покрівельних робіт. 
3.2.26. обслуговуваННJI мереж' 
веИТlfJlJlції ліфтового господарства; електрообладнання систем 
3.2.27. ремонту (спеціалізованого) підіймальноro . 
ycтaткyвaнНJI; І такелажного 

3.2.28. заготівлі, переробки та реалізації В'fОРИН оо 
29 

НОІСИРОВИНИ; 
3.2.. надаННJI складських та пов'Jlзаних з . ними послуг у roму 
ЧІІСЛІ навантажувально-розвантажувальних· ' 
3.2.30. реалізації виробленої та' закуплено· І· про ... .. ДУКЦІІ через 
систему заГОТІвельних, торпвельних організацій та власну торгівельну 
мережу; 

3.2.31. виробництва і реалізації товарів народного споживання; 
надання автотранспортних п?cnуг населеННIО, підприємствам та рганізацівм; 

3.2.32. peM~HТY та сеРВІСНОГО обслуговування всіх видів транспоР1У ; 
3.2.33. БУДІвництва та експлуатації автозаправних станцій, 
BTOCTOJIНOK, гаражів. 

3.2.34. заправки паливо-мастильними матеріалами автотранспортних 
засобів; 

3.2.35. HaдaнНJI рекламних поcnyr; маркетингова діяльність; копіювально
розмножувальних робіт, розповсюдження та реалізації поліграфічної 
продукції та наданНJI консультаційно-інформаційних і просвітницьких 
послуг; 

3.2.36. комунально-побутового обслуговування насenенlШ; 
3.2.37. виконанНJI робіт по новому будівництву, капітальному та поточному 
ремоту доріг, тротуарів, сіток зовнішнього освітлення, озелененню та інших 
об'єктів благоустрою, Jlкі утримуються за рахунок Micь~oгo бюджету; 
3.2.38. фінансуванНJI об'єктів благоустрою по БУДIВН~У, ремонту та 
еКСІШуатації і здійсненНJI контролю за Jlкістю виконання роБІТ; 
3.2.39. погодженНJI завдань на проектування об'єктів комунального 
господарства незалежно від іх відомчого підпорядкування, забезп~чен~ 
е~еkТИВНОГО використaнНJI капіталОВКJI~ень п!дприємств та органІзацІЙ, 
зrtдво дольової участі у капітальному БУДІВНИЦТВІ; оо 
3.2.40. узгоджеННJI в установленому порядку проектно-коmтoРllСНОI 
ДОкументації; .' .. 
3.2.41. ПРИЙНJIТТЯ участі У виборі місць ДJIJI БУДlвництв.а но~их об ЕК1'!В' . 
3.2.42. участі У розгляді проектів генеральних планІВ за удови МІста І 

ВИдачі погоджень; сіх розміщених на 'feриторії 
3.2.43. зanyчеННJI в устан?вленому порядКУ у. роботі по бnaroУСТРОIО 
Б~оварської міської ради П1Дпри~:rв до учаСТІ в 
Міста і закріплених за ними терИТОРІИ; ... очистці вулиць міста, еІ,сппувтаціі 
3.2.44. виконaинJI робіт по санlтаР.НIИ . споруд і малих форм пt' 
ВУJIIЩь. міських пам'ЯТНИІQВ, сквеРІВ, парІС1В, 
благоустрою міста та іх поточнm1 p~MO~; 
3.2.45. експлуатації ЗnИВІіОЇ кав8Лlзацll; . 
3 2 4 . Ііськоro звалища; • • б. ковтроmо за експлуатаЦ1Є10 1\ 

3.2.47. експлуатації міських кладовищ; 



3.2.48. BiдnoBY БРОДJIЧIfХ твари .. ; 
3.2.49. підroтовки міста до проведення свят. 
3.2.50. ремонту об:~~ів зовнішнього блаГО;СТРОIО; 
3.2.51. експлуатаЦIІ П1дземних переходів та 'l}'алетів, lWUlXопроводів; 
3.2.52. догляду за зenе~ими насадженнями та розчистка дерев; 
3.2.53. виконання роБІТ по надаННІО насenеННIО усіх В'lДів РИ'l}'альних 
поcmyг, пов'язанних з похованням; 
3.2.54. виготовлення надмогиnьних споруд; 
3.2.55. реклами оголошень по обміну квартир; 

3.2.56. надання послуг населеННIО та підприємствам по перевезенНlО 
вантажів та пасажирів; 

3.2.57. виконання робіт по капітальному та поточному ремоН1}' шnяхів, 
1WIЯX0проводів та зливних колодязів міста за рахунок місцевого бlОдЖету, а 
також надання послуг на замовлення населення та сторонніх підприємств; 

3.2.58. надання послуг по паркуванню автомобілів та роботи пов'язані з 
паркуввнням; 

3.2.59. виконання робіт, пов'язаних з функціонуванням міського парку 
відпочинку та всіх його споруд на його території; 
3.2.60. сприяння проведенню культурно-масових заходів в місті; 

3.2.61. створення нормальних умов для експлуатації .танцювального 

майданчику та надання послуг з розважальних пр.огр~ МОЛО~І; .. 
3.2.62. Підприємство має право здіЙСНІовати ІНШІ види ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ не 

суперечать діlOЧОМУ законодавству .. --=-.. 

~~ 

Секретар ради 
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І.В. СапОХСКО 



ПОДAШlЯ: 

.. генерanьнй директор 
кп "Служба замовника" 

ПОГОДЖЕНО: 

оо заступник міськоro голови 
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r;;;r-~ П.І. Ковригв 

-r--~ .п. ГопубовськиП 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
_ "СЛУЖБА ЗАМОВНиКА" 
07403 11. БроваРII, вул. КУІ)'30ва, 2 

"Про ,атвердження ДОПОВllеllЬ 
ДО Статуту кп "Служба ,аМОВllllка" 

ШаllОВllllіі Вікторе Олекс:аIIДРОВIIЧУ ! 

MiC:hKOI\I)' голові 
В.О. AIIТOIICIIКY 

з метОІО приведенНJI Cтaтyry комунального підприємства "Служба 
замовника" у відповідність до чинного законодавства, керуючись ст. 29 
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб
підпрИємців" та в зв'язку з необхідніС'ПО проведенНJI тендеру на виконанlUI 
робі, послуг та закупівлю товарів відповідно до Закону Украіни "Про 
закупівmo товарів, робіт і послуг за державні кошти", просимо Вас винеCnI 
Ва розгляд сесії Броварської міської ради питаllНJI про затвердженНJI 
д?повнень до розділу З (Предмет діJIЛьності Підприємства) Cтaтyry 
П1Дnpиємства в частині "види дWьності". 

Перелік видів дїJUIЬHOCтi підприємства, JlIСИМИ необхідно доповнити 
Статут кп "Служба замовника" додаЄТЬСJl на 2-х аркушах. 

з поваГОIО, 

ГеllераЛЬИllіі директор 
ІаІ "Служба заМОВllllка" П.І. I(ОВРIIГ8 

• • 



Додаток 
до подання 1т "Служба заМОВНИI\1І" від 05.02.2008р. Ни 

"Про затвердженНJI доповнень до CTaтyry підприємства" 

3. . Мета та предмет діяльності Підприємства 
3.2. Предметом діяльності Підприємства є організа~ія 3: ••••••••••••• 

Перелік видів діЯЛЬНОСТІ· . Пlдnриємства, якими 

необхідно доповнити CTaтyr: 

3.2.36. 
3.2.37. 

3.2.38. 

3.2.39. 

3.2.40. 

3.2.41. 

3.2.42. 

3.2.43. 

3.2.44. 

3.2.45. 
3.2.46. 
3.2.47. 
3.2.48. 
3.2.49. 
3.2.50. 

комунально-побутового обслугоаування населенНJI· 
виконанНJI робіт по новому будівництву, капіталь~ому 
та .поточному ремонту доріг, тротуарів, сіток 
ЗОВНІШНЬОГО освітленНJI, озеленеННIО та інших об'єктів 
благоустрою, які утримуються за рахунок міського 
бюджету; 
фінансування об'єктів блаГОУСТРОIО по будівництву, 
ремонту та експлуатації і здійсненНJI контроЛlО за 

якістю ВИКОНВННJI робіт; 
погодженНJI завдвнь на проектуввнНJI об'єктів 
комунального господарства незвлежно від їх відомчого 
підпоридкуввнНJI, забезпечення ефективного 
ВИКОРИСТВННJI капіталовкладень підприємств та 
організацій, згідно дольової участі у капітальному 
будівництві; 
узгодхсеННJI в установленому порядку проектно-
кошторисної документації; . 
прИЙНJIття участі у виборі місць ДJUI БУДІвництва НОВІІХ 

об'єктів· 
участі у ~ОЗГЛJIді проеlC1;В генеРМЬНIІХ планів забудови 
міста і видачі погоджень; .. 
залученlШ в установленому порядк}' усІХ .РОЗМlщеНIIХ на 
території Броварської міської p~11 ~lДпр~ємCТD до 
участі в роботі по благоуСТРОІ0 l\I1CТВ І закрІплених за 
ними територій; .. 

біт по санітарній ОЧ!fСТЦІ вулиць MI~ ВИКОНВИНJI ро . '-..:ІІО·В сквеРІВ ._ лиць МІСЬКИХ пам ААП.' • 

експлуатаЦll ву. б aroуСТРОЮ міств та іх 
парків. споруд і Малих форм по л 
поточний ремонт; . ._. . 
експлуатації ЗЛИ8110Ї КВlIВЛlзВЦ1l. • 
контролю за експлуатаці~ Mic~itOГO звалиЩ0; 
експлуатації місы1их клвдовИЩ. 
відлову броДJ1ЧИX тварин; . 

. • о проведення CВJ1Т. 
ПІДГОТОВКИ Mlm:a д. благоуСТРОЮ; 
ремонту об'ЄКТІВ ЗОВНІUJНЬОro . 



3.2.51. 

3.2.52. 
3.2.53. 

3.2.54. 
3.2.55. 
3.2.56. 

3.2.57. 

3.2.58. 

3.2.59. 

3.2.60. 

3.2.61. 

експлуатації підзеМНlDt переходів та 'I)'вneтiB. 
UШJIXопроводів; 

догмду за зenе~ими насадженНJlМИ та розчистка дерев; 
виконанНJI роБІТ по наданню населенню усіх видів 
ритуальних послуг, пов' язаННJlХ з похованНJlМ; 
виготовnеННJI надмогильних споруд; 

реклами оголошень по обміну кliартир; 

надаННJI послуг населенню та підприємствам по 

перевезенню вантажів та пасажирів; 

виконанНJI робіт по капітвnьному та ПОТОЧІІОМУ ремонту 
ШnJlхів, ШЛJlхопроводів та зливних КОЛОдJIзів міста за 
рахунок місцевого бlОДЖету, а таr,ож HaдaнНJI послуг на 
замовnенНJI населенНJJ та сторонніх підприємств; 
надаННJI послуг по паркуваННІО автомобілів та робоnr 
пов' Jlзані з паркуванням; 
виконанНJI робіт, пов'язаних з фунrщіонуванНJlМ 
міського парку відпочинку та всіх його споруд на його 

території; . 
СПРИJIнНJI проведенню культурно-масових захОДІВ в 

місті; 
cтвopeHНn нормальних умов 

твнцrовального майданчику та 
розважальних програм молоді. 

для експлуатації 
наданlUI послуг з 

ГеuераJlЬИІІЙ ДІІректор 

" 
П.І. КОВРIIГ8 

кп "С.пужба заМОВИІІка 
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