
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИШСЬКОї ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г"Про ~несення змін до рішення Броварської міської 
ради ВІД 20.09.2007р:Н!! 458-27-05 "Про затвердження І 

Статуту Комунального ПІДприємства Броварської міської ради 
"Броварське бюро технічної інвентаризації" в новій редакції" 

та Статуту Комунального підприємства Броварської міської ради" 
Броварське бюро технічної інвентаризації" 

Розглянувши подання кп БМР "Броварське бюро технічної 
інвентаризації" від 18.12.08р. Н!! З 1 З щодо необхідності внесення змін до 
Статуту кп БМР "Броварське бюро технічної інвентаризації" та до рішення 
Броварської міської ради від 20.09.2007р. Н!! 458-27-05 "Про затвердження 
Статуту Комунального підприємства Броварської міської ради "Броварське 
бюро технічної інвентаризації" на підставі п. ЗО ст. 26, ст. 60 Закону 
Украіни "Про місцеве самоврядування" в Україні, ст. 29 Закону України 
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", 
враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань комунальної 
власності та приватизації та комісії з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету та цін, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до п. 2 рішення Броварської міської ради від 20.09.2007 
Н!! 458-27-05 "Про затвердження Статуту Комунального підприємства 
Броварської міської ради "Броварське бюро технічної інвентаризації" в 
новій редакції" виклавши п. 2 в наступній редакції: "Збільшити статутний 
ФОНд комунального підприємства Броварської міської ради :Броварськ~ 
бюро технічної інвентаризації" на 150 ООО rpH., встановити иогq в СУМІ 

300 ооо ГРН. " ' .. 
2. Затвердити зміни до Статуту ~ом~~ального П1Д?~иємства БроваРСЬКОI 
міської ради "Броварське бюро теХНІЧНОІІнвентаризаЦll ,ЩО додаютьс~. 

3. Контроль за виконанням цього рішення ~о~~ти на заступника МІСЬКОГО 

ГОЛОВИ Руденка В.В. / .... : 1:-: i-;":'~~ 

Виконуючий обов' язки 
секретар ради 

м.Бровари 
від 25 грудня 2008р. 
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Пода111ІЯ: 

Директор кп Броварської міської 
ради "Броварське БІОРО технічної 
інвентаризації 

ПОГОДЖЕНО: 

_ заступник міського голови 

_ начальник юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- заступник голови комісії з питань 
комунальної власності та приватизації 

- голова комісіі з питань соціально -
економічного та культурного 
розвитку, БІоджету, фінансів і цін 
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ЗМІНИ 

Додаток 

до рішення Броварської 
міської ради 

від 25. 12.08р. 
N!! я.,--5f:()!:Г 

1. до Статуту комунального підприємства 
Броварської міської ради "Броварське бюро технічної інвентаризації" 

Зареєстрованого 20.04.2007р. 
Ідентифікаційний код 34838199 

Пункти 1.4.; 5.3. Статуту викласти в наступній редакції: 
1. п. 1.4. "Місцезнаходження Підприємства: 07400, Україна, Київська обл., 
М. Бровари, вул. Марії Лагунової, І8-Б" 
2. п.5.З "Статутний фонд підприємства становить 300 ООО грн." 
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ПодаllllП: 

ДиреІСТОР кп Броварської міської 
ради "Броварське БІОРО технічної 
інвентаризації .л. Пащенко 



"~'_----/.-....:;;~=--- 2008р. 

не cJ/1J 

Подання 

Виконуючому обов'язки 
міського голови - секретаРІО ради 
І.В.Сапожку 

Прошу Вас ВКJПOчити в порядок денний сесії питання: " Про внесення 
змін у статут комунального підприємства Броварської міської ради 
ІС Броварське бюро технічної інвентаризації". 

Директор 
І<ІІ ВМР "ВВП" О.Л.Пащенко 
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