
ОБУХIВСЬКА MICЬKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

розпоряджЕння Nь Д

вiуо(lс|чня2022 року м. Обу<iв

Про деякi питання представництва iHTepeciB
ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ОБУХIВСЬКОi
мIськоi рдди кШвСькоi оьлдСтI в порядку
самопредставництва

Вiдповiдно до Законiв Украiни <Про внесення змiн до деяких законодавчих
aKTiB Украiни щодо розширення можливостей самопредставництва в суДi органiв

державноi влади, органiв влади Автономноi Республiки Крим, органiв мiсцевого
самоврядування, iнших юридичних осiб нез€шежно вiд порядку ix створення) Та

<Про державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та

громадсъких формувань>, Положення про юридичний вiддiл Виконавчого
KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoi ради Киiвськоi областi, з метою нzLпежноГо

представництва iHTepeciB ВИКОFIАВЧОГО KOMITETY ОБУХIВСЬКОi
MICbKoi рдди кЙвСькоi ОБЛАСТI (iдентифiкацiйний код юридичноi особи

04Зб2680), керуючись Законом УкраIни <Про мiсцеве самоврядування в Украiнi>:

l. Уповноважити представляти lнтереси ВИКОНАВЧОГО KOMITETY
оБухIвськоi MICbKoi рдди киiвськоi оьлдСТI в судах УкраТни шляхом
визначення окремого обсяry повнов€Dкень (в порядку самопредставництва), а саМе:

вчиняти дiI вiд iMeHi юридичних осiб (дiяти в судах УкраТни без окремого дор)п{ення
керiвника з правами, що наданi сторонам, з правом пiдписання, подання

процесу€Lлъних документiв, вiдмови, змiни, вiдкликання, виЗнаннЯ пОЗОВУ,

вiдкликання та вiдмови вiд апеляцiйноТ, касацiйноi скарг, укJIадення мировоТ угоди,
засвiдчення копiй документiв) - начаrrьника юриёич_чо|о_."iцТУ ВИКОНАВЧОГО
KOMITETУ оБухIвСьКОI МIСъКОI РАШ КИIВСЬКОI ОБЛАСТI - Владислава

голиковА (голиковА в JIАдислАвА юрIЙовиtIА).

2. Уповноважити представляти iнтереси ВИКОНАВЧОГО KOMITETY
оБухIвськоi MICbKoi гнди Kl,TtBcbKoi оБJIАСТI в судах УкраiЪи шляхом
визначення окреМого обсяry повноваlкень (в порядку самопредставництва), а саме:

вчиняти дii вiд iMeHi юридичнот особи (дiяти в судах Украiъи без окремого дор)п{ення

керiвника з правами, що наданi сторонам, з правом пiдписання, подання



процесу€tльниХ докуменТiв, засвiДчення копiй документiв (без права вiдмови, змiни,
вiдкликаНня, визнання позову, вiдкликання та вiдмови вiд апеляцiйноi, касацiйноi
скарг, укJIадення мировоТ уголи)), таких працiвникiв.. юридичного_ 

"_i4ai{{ВИКОНДВЧОГО KOMITETY ОБУХIВСЬКОI МIСЪКОI РАДИ КИIВСЪКОI
оБЛАСТI:

2.1. Головний спецiалiст юридичного вiддiлу ВИКОНАВЧОГО KOMITETY
. оБухIвсъкоi MIcbKoi гади киiвськоI оБJIАстI - ната-lriя гоJtуБЕЦъ

(голуБЕцъ нАтАлIя миколдiвнд) ;

2.2. Головний спецiалiст юридичного вiддiлу ВИКОНАВЧОГО KOMITETY
оБухIвсъкоi мIсъкоi глди кЙвськоi оьлдстI - олена кучмА
(кучмА оJIЕнА михАЙлIвнА);
2.3. Головний спецiаrriст юридичного вiддiлу ВИКОНАВЧОГО KOMITETY
оБуквськоТ мIсъкоi гади кЙ'вськоi оБJIАстI - наталiя
соклАковА (сокJIАковА нАтАлIя вАJIЕрtiвнд) ;

2.4. Провiдний спецiалiст юридичного вiддiлу ВИКОF{АВЧОГО KOMITETY
оБухIвськоi MICbKoi рдш киiвськоi оБJIАстI - оксана хлИСТУН
(хjIистун оксАнА юрIiвнА).

3. Виключити вiдомостi з единого державного реестру юридиЧних ОСiб,

фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадсъких формувань щодо IIЕНЛОРА АНДРШ
БОРИСОВIДIА у зв'язку з його звiльненням та щодо ШЕМЕТ BIKTOPII
ЮХИМIВНИ у зв'язку з fi переведенням на iншу посаду.

4. Начальнику юридичного вiддiлу ВИКОI-IАВЧОГО KOMITETY
оБухIвськоi MICbKoi рдди KИBcbKoi оБлАстI _ владиславу
ГОЛИКОВУ протягом п'яти робочих днiв iз дня набрання чинностi цьоГО

розпорядження повiдомити орган, Що здiйснюе державну реестрацiю, про таке

рiшення, надавшИ у встаноВленомУ законодавством порядку документи, необхiднi

для внесення вiдповiдних змiн до единого державного реестру юридичних осiб,

фiзичних осiб- пiдприемцiв та громадсъких формуванъ.

5. Начальнику юридичного вiддiлу ВИКОFIАВЧОГО KOMITETY ОБУХIВСЬКОi
MICbKoi рдди киIвськоi оьлдСТI - Владиславу ГОЛИКОВУ, надати право

пiдпису необхiдних документiв вiд iMeHi ВИКОНАВЧОГО KOMITETY
оБухIвськоi MICbKoi рдди киiвськоi оБлАСТI з метою виконання

даного розпорядження.

6. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядженнrI Обухiвського мiсьКОГО

голови вiд 16 вересня 202l Jф 466 кПро наданнJI права представляти.iнтереСи
ВИКОFIДВЧОГО KOMITETY ОБУХIВСЬКОi MICЬKOi РДДИ КИВСЬКОi
ОБЛАСТI в порядку самопредставництва).

7. Контроль за ви розпорядженнrI з€tлишаю за собою.

Обухiвський Олександр JIЕВЧЕНКО


