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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСП 
РІШЕННЯ 

г Про внесення змін до Статуту комунального 
підприємства Броварської міської ради 

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

РОЗГJIJIНyВши подання генерального директора кп "Служба замовника" 
Ковриги П.І. від..:.08.04.2008 N!! 06-587, щодо необхідності внесення змін до 
CTaтyry комунальн~г..2.- підприємства "Служба замовника", затвердженого 
рішенням Броварсько~кої ради від 23.08.2007 N!! 420-26-05, на підставі ст. 29 
Закону Украіни "Про державну реєстрацію ІОридичних та фізичних осіб
підприємців", керуючись п. 30 ст. 26 Закону України ,,про місцеве 
самоврядування в У країні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Ввести зміни до CTaтyry комунального підприємства Броварської міської ради 
"Служба замовника", затвердженого рішенWIМ Броварської міської 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 

додається. 

ПОlсласти на заступника міського 
~=~ ...... 2. Контроль за виконанням цього 

голови Голубовського г.п. 

Секретар ради І.В. Сапожко 

оо • 

м.Бровари 
від rI~" ~/n~/.L 2008р. 
"-Н!! )t' ~~- j6- QJ-



поДАННЯ: 

генеральний дире~р " 
кп "Служба замовника 

ПОГОДЖЕНО: 

_ заступниК міського голови 

- начальник управління 
~тлово-ко~anьного 

господарства 

- начальник юридичного віддiny 
. . . 

~--...~ 
П.І. Коврига 

г.п. Голубовський 
:.....-~.:.----t-'7" 

_441-=.....;..·~_.---_~В.О.МОРозова 
с І 

___ c....;::!_%~I.Г. Лавер 

- ва'IIIJIЬВИX з~воro ~ __ .J ___ ---.;H.I. Гнатюк 

- заступник голови постійної комісії з 
питань комунальної власності та 
приватизації 

000349 

--~'r--I-.f.L-.....;Ю.А. Сердюк 



'. Зміни до ... Статуту 
комунального підприємства 

• Броварської міської ради 
"Служба замовника" 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Броварської 
міськоі ради 

від ~ д.4t'ї4k 2008р. 
N!! Ні-3& -ог 

нова редакція 

ідентифікаційний код єдрпоу - 32499430 

п. 5.5. Статутний фонд Підприємства становить 1 О 241 092,20 грн. 

. . . 

Секретар ради . І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

... . 
- генеральни директор 
кп "Служба замовника" _~~-+7~~Ч .І. Коврига 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови ~;......:...:...-________ .Г.П. Голубовський 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА PW київської ОБЛАСТІ 
КО~ЬНЕЕПДПРИЄМСТВО 

"СЛУЖБА ЗАМовНИКА" 
07403 11. БроваРII, вул. Кутузова, 2 j .z;TeJJ. 5-02-26, факс 5-02-26 

~:.:!.~~::::~=~/:'-(Il/;:- Міському голові 
в.о. Антоненку 

"Про внесен ни змін до Статуту 
кп "Служба замовника" в частині . 
розміру статутного фонду" . 

Шановний Вікторе Олександровичу ! 

з метою приведеННJI Cтaтyry комунального підприємства "Служба 
замовника" у відповідність до чинного законодавства, а саме ст. 57 гк 
Украіни, керуючись ст. 29 Закону Украіни ,,про державну реєстрацію 
юридичних та фізичних осіб-підприємців" та на підставі рішень 
Броварської міської ради від 14.01.2008р. Н! 616-32-05 та від 27.03.2008р. 
Н! 697-35-05 щодо поповнеННJI cтa~oгo фонду підприємства, просимо 
Вас винести на розгJDIД чергової сесії Броварської міської ради IIИТ8ИНJI 
про внесення змін до CTaтyry, затвердженого рішеНIIJIМ Броварської 
міської ради від 23.08.2007 Н! 420-26-05, в частині розміру статутного 
фонду. на теперішній час сума статутного фонду кп "Служба замовника" 
cКJIaдaє 1 О 241 092,20 грн. 

3 поваГОIО, 

Генеральний директор 
кп "Служба замовника" П.LКоврига 
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