
ОБУХIВСЬКА MICьKA РАДА
киiвськоi оБлАстI
розпоряджЕнЕя Nь i/

вiрfu!с\чня2022 року

Про деякi питання представництва iHTepeciB 
..

оЬуквськоi шсЪкоi рдди KйBcbKoi
ОБЛАСТI в порядку самопредставництва

м. Обухiв

вiдповiдно до Законiв Укратни <про внесення змiн до деяких законодавчих

aKTiB УкраiнИ щодО розширення можЛивостей самопредставництва в сулi органiв

державноI влади, органiв 
"пuд" 

двтономноi Республiки Крим, органiв мiсцевого

самоврядування, iнших юридичних осiб нез€tлежно вiд порядку ix створення) та

<Про державну' р.u""рuчiо юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та

.роruд."пr" форrу"ur"п, Положення про юридичний вiддiл Виконавчого

KoMiTeTy Обухiвськоi мiськоi Ради Киiвькоi _чб-llЧ, 1 лч,оо н€шежного

представництва iHTepeciB оБухIвськоi мIськоI рдди киiвськоi
оЪлдсТI (iдентифiкацiйний код юридичноТ особи з 5 1 61 650), керуючись

Законом УкраiЪи <Про мiсцеве ёъмоврядування в УкраiЪi>:

l. Уповноважити представляти iнтереси оБухIвсъкоi мIсъкоi рдди
киiвсъкоi оБJIдСТI В судаХ УкраТнИ шляхоМ визначеннЯ окремого обсяry

повноважень (в порядку самопредставництва), а саме: вчиняти дiТ вiд iMeHi

юридичних oriO (дiяти в судах Уiсраiни б.? окремого дорrIення керiвника з

правами, що наданi сторонам, З правом пiдписання, подання процесуальних

дЬ*у*."riв, вiдмови, змiнiт, вiдкликання, визнання позо.ву, вiдкли*ч"" ]1_"_illTi
вiд 

'апеляцiйнот, 
касацiйнот скарг, укладення 

. 
мировот угоди, засвlдчення копlи

документiв) -.. началь"lý1 юридичного вiддiлу виконАвчого KOMITETУ

оБуювсъкоI MIcbKoi рдМ киiвськоi оьлдСТI - Владислава ГОЛИКОВА
(голиковА влАдис JIАвА юрIЙовиtIА).

2. Уповноважити представляти iнтереси оБухIвськоi мIсъкоi гнди
китвсъкоi оБJIАСТI В судаХ УкраТнИ шляхоМ визначення окремого обсяry

повноважень (в порядку самопредставництва), а саме: вчиняти дiТ вiд iMeHi

юридичноТ особи (дiяти " .улu, Украiни без окремого дору{ення керiвника з

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

дЬ"уr."riв, засвiдчення кЪпiй документiв (без права вiдмови, змiни, вiдкликання,

визнання позову, вiдк.гlикання та вiдмови вiд. апеляцiйноТ, касацйно'-::з,,

укJIадення мировоТ угОЛИ)), таких працiвникiв юридичного вlддlлу



вико}Iдвчого KoMITETy оБ)гхIвськоi мIсъкоi гади кйвсъкоI
оБJIАСТI:

2.1. Головний спецiалiст юридичЕого вiддirry виконАвчого KOMITETУ
оБ)дхIвсъкоi мIсъкоi рдди кйвсъкоi оБJIАсТI Наталiя

голуБЕIФ (гоJгуБЕIIь нАтАjпя миколЛв*),
2.2. Головний спецiа-гliст юридичного вiддiлу виконАвчого KOMITETУ, оБухIвсъкоi мtськоi глди кйвсъкоI оБлАСТI - Олена КУЧМА
(кучмА олЕнА михАЙлIвнА);
2.3. Головний спецiалiст юридичного вiддiлу викоF{Авчого KOMITETУ
оБухIвськоi MIcbKo[ рАд1 кШвськоi оБJIАсТI - Наталiя

соклАковА (сокJIАковА нАтАлIя вАлЕрIiвнд);

2.4. Провiдний спецiалiст юридичного вiддiлу вико}IАвчого KOMITETУ
оБухIвськоi мIсъкоi гади кйвськоi оьлдСТI - Оксана ХJIИСТУН
(хлистун оксАнА юрIiвнА).

3. ВиключИти вiдоМостi З единогО державнОго реестру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань щодо IIЕндорА
днлIя БорисовиLIА та ОВА[ЕНКА IГОРЯ ВАСИJЪОВИЧА у зв'язку з ix
звiльненням.

4. Начальнику юридичного вiддiлу викондвчого KOMITETУ
оБухIвськоi мIсъкоi гнди кйвськоi оБлдстI _ владиславу

голикову протягом п'яти робочих днiв iз дня набрання чинностi цього

розпорядження повiдомити орган, що здiйснюс державну ресстрацiю, про таке

рiшення, надавши у встановленому законодавством порядку документи,
необхiднi для внесення вiдповiдних змiн до единого державного реестру
юридичних осiб, фiзичних осiб- пiдприсмцiв та громадсъких формувань.

5. Начальнику юридичного вiддiлу виконАвчого KOMITETУ
оБухIвськоi MICbKoi рдди киiвськоi оБлдстI _ владиславу

голикоВУ, надати право пiдпису необхiдних документiв вiд iMeHi

оБухIвСькоi MICbKoi рдди киIвсьКоi оьлдСТI з метою виконання

даного розпорядження.

6. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження Обухiвського

мiського голови вiд lб .вересня 2021 м 22 <Про наданнrI права представляти

iнтереси оБухIвськоi йtськоi рдди киiвСькоi оьлдСТI в порядку

самопредставництва).

7. Контроль за виконанням цъого розпорядження з€Lлишаю за собою.

Олександр JIЕВЧЕНКООбухiвський


