
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоJ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про .внесения змін до Cтaтyry комунального --, 
mдпpиємства Броварської міськоі ради 

«СJIy)кба замовника», затвердженого рішеllНJlМ 
Броварської міської ради від 28.08.2008 Ng 832-42-05. 

Розгпянувши под8ИIIJI генерального директора кп "Служба замовника" 
Ковриги П.І. від 19.01.2009 Н!! 32-62, щодо необхідності BHeceННJ[ змін до Cтaтyry 
комунальвого підприємства Броварської міської ради Київської області «Служба 
замовника», затвердженого рimеlПlJlМ Броварської міської ради від 28.08.2008 К!! 
832-42 .. 05, ва підставі СТ. 29 Закону Украіни «Про державну реєстрацію 
юридичних та фізИчних осіб-підприємців», керуючись п. 30 ст. 26 Закону УкраінІ І 
«ІІро місцеве самоврядування в Україні», врахОВУІочи 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 рішенням Броварської міської ради від 
23.08.2007 Н!! 420-26-05 «ІІро затверджевня нової редакції CTaтyry комунального 
підприємства Броварської міської ради «Служба З8l\fОВНИJ(8), ВИІmавши п. 5.5. в 
новій редакції, що додаєrься. 

2. Контроль за викованням цього рimеmш ПОlcnасти ва заcтyпmпca міського 
голови Голубовського г.п. 

ВикопуІОЧИЙ обов'язки 
міського голови - секретар ради 

м.Бровари 
від ,p/(J" e,,~-,--= 2009р. 
Н!! 1'039 - аз: ... Р5" 

І.В. Сапожко 



ПОДАІШЯ: 

генеральний директор 

кп "Служба замовника" 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- начальник управління 
ХOlТлово-комунального 

господарства 

-. начальник юри.цичного відділу 

- начальник загального відділу 

- заступник голови постійної комісії з 
питань комунальної власноСТЇ та 
приватизації 

. . . 

0ООО8і 

~.I. Коврига 

~---І-~~Г.П. Голубовський 

, 
C<J d І.Г.Лавер 

--,~_-:H.J. Гнатюк 



Зміни до Статусу 
комунального підприємства 
Броварської міської ради 
"Служба замовника" 
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~~ЕРДЖЕНО 
Р~шеННJI Броварської 
МІСЬКОЇ ради 

B~.t1. () І 2009р. 
N!! ~3Y.?i .оРГ 

нова редакція 
ідентифікаціЙНИЙ код єдрпоу - 32499430 

.. 

; ... . ~ . -. ' ... 
П; 5.5 . . СтаtyТIIИЙ фонд Підприємства становить 2S 202 872,83.гри. (двaдцsть 
D JlТЬ МІЛЬйонів двісті дві mсячі вісімсот сімдесят дві гривкі 83 КОП1ЙКИ) 
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ВIDcОRyючий б " . о ОВ ЯЗКИ.. .. .., 
МІСького голови - секретар ради 

;.~.: ... , .. ". 
І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

.' геверальвй директор 
кп "Служба замовника" 

ПОГОДЖЕНО: 

• заступник міського голови 

:, 

-f-~Г'П' Голубовський 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РА " .. КИІ 
" ~ ВСькоl ОБЛАСТІ 
:КОМУНАльНЕ ІПДПР 

... "СДУЖБА ЗАМОВ И€~СТВО 
01403 .1. БроваРII, вул. Кутузова, 2 ~ 

тел. 5-02-26" факс 5-02-26 
19.D/.f)~ Ни J,t-tf'EJ Виконуючомуобов'изю. 

~i р І міського голови 
f(Q секретарю раДІ' 

J.,O. fИ, о J ' Сапожку І.В. 

"Про вивесеВВJI ва розгJISJД сесії 
Броварськоі міської· ради ПВТ8Н11J1 
щодо ввесевии' зміни до 0.5.5. 
Статуту кп "Служба замовника" 

Шавовний Ігоре Васильовичу 

. з метою приведення Ста1У1'У комунального підприємства Броварської 
МІської ради Київської обпаcri "Служба замовника" у відповідність до 
ЧИНВого законодавства, а саме ст. 57 Господарського Кодексу Украіни, 
керуючись ст, 29 Закову Украіни ,Дро державну реєстрацію юридичниХ та 
фізичних осіб-підприємців" та на підставі рішень Броварської міської ради 
від 16.10.2008р. Nи 887-47-05 та від 20.Іl.2008р. N! 938-49-05 щодо 
поповнеВВJI стаТутиого фонду вашого підприємства, просимо Вас винести ва 
розглвд сесії Броварської міської ради :питaJDDI про ввесеlШЯ зміни до 
Cтaтyty комунального підприємства Броварськоі міськоі ради "Служба 
замовника", затвердхсевоro рimеНШІМ Броварської міської. ради від 
28.08.2008 N! 832-42-05, виклавши п. 5.5. вказаного Cтaтyry в НОВІЙ редакції. 
на теперішній час сума cтaтyrвoгo фонду кп "СлУ.?кба замовника" сюr8Дає 
25 202 872,83 Ірн. ' 

3повarоlO, 
Генеральний директор 
кп "Служба замовника" 

, 

ВПІС. Р.В. JlP1leDCLкull 
т.4-01·21. . . 

П.І. І(оврнга 
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