
ЗАРЕЄСТРОВАНО

Зміни 
до Статуту

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ІВАНКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

(ці зміни є невід’ємною частиною Статуту державного 
підприємства «Іванківське лісове господарство», зареєстрованого 

державним реєстратором Іванківської районної державної 
адміністрації Київської області 20.12.2007 номер запису

13371050006000026)

смт. Іванків 
2011 р.



1. Статтю 1. «Загальні положення» викласти в наступній редакції:
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ

ГОСПОДАРСТВО» (надалі - Підприємство), засноване на державній 
власності, створене відповідно до наказу Міністерства лісового господарства 
України від 31.10.1991 № 133 «Про організаційну структуру управління 
лісовим господарством України», належить до сфери управління Державного 
агентства лісових ресурсів України (надалі -  Орган управління майном) і 
входить до сфери управління Київського обласного управління лісового та 
мисливського господарства ( надалі -Управління).

2. п. 3.2.21. Статті 3. «Мета і предмет діяльності Підприємства» 
викласти в наступній редакції:

«3.2.21. Організація первинного обліку, складання зведених фінансових 
та статистичних звітів. Організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, 
здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;»

3. п. 3.2.25. Статті 3. «Мета і предмет діяльності Підприємства» 
викласти в наступній редакції:

«3.2.25. Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної 
торгівлі та громадського харчування по реалізації продукції, продовольчих і 
непродовольчих товарів, алкогольних напоїв.»

4. Доповнити Статтю 3. “Мета і предмет діяльності Підприємства” 
підпунктом 3.2.32, такого змісту:

«3.2.32. Здійснення заходів щодо забезпечення споживачів деревиною, 
виробами з неї та іншою продукцією лісового та мисливського 
господарства.»

5. Інші зміни до Статуту не вносяться.
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1. Доповнити статтю 3 «Мета і предмет діяльності Підприємства» 
підпунктом 3.2.33, такого змісту:

«3.2.33. Здійснювати будівництво та проводити ремонт лісових 
автомобільних шляхів»

2. Інші зміни до Статуту не вносяться.
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1. Статтю 1. «Загальні положення» викласти в наступній редакції: 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО» (надалі - Підприємство), засноване на державній 
власності, створене відповідно до наказу Міністерства лісового господарства 
України від 31.10.1991 № 133 «Про організаційну структуру управління 
лісовим господарством України», належить до сфери управління Державного 
агентства лісових ресурсів України (надалі -  Орган управління майном) і 
входить до сфери управління Київського обласного та по м. Києву 
управління лісового та мисливського господарства ( надалі -Управління).

2. Інші зміни до Статуту не вносяться.



Прошито та пронумеровано 
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Начальник відділу контролю га 
зверне;;:, громадян

М.І. Косач


