
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 57 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.05.2019               Мукачево    №1395 
 

 
Про реорганізацію Житлово ремонтно-експлуатаційного підприємства № 3 
  

З метою координації виробничої, господарської та іншої діяльності для 
вирішення економічних та соціальних завдань, відповідно до ст.ст. 104, 106 
Цивільного кодексу України, ст. 59 Господарського кодексу України, розділу 9 
Статуту Комунального підприємства Житлово ремонтно-експлуатаційного 
підприємства № 3, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з 
питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та 
транспорту (протокол №55  від  21.05.2019 р.),  керуючись п. 30 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Мукачівська міська 
рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Реорганізувати комунальне підприємство «Житлово ремонтно-
експлуатаційне підприємство № 3» (код згідно з ЄДРПОУ 03344770) шляхом 
приєднання до Мукачівського міського комунального підприємства 
«Мукачівводоканал» (код згідно з ЄДРПОУ 03344556). 
 2. З моменту приєднання, визначити Мукачівське міське комунальне 
підприємство «Мукачівводоканал» правонаступником усіх майнових прав та 
обов’язків комунального підприємства «Житлово ремонтно-експлуатаційне 
підприємство № 3». 
 3. Створити комісію з реорганізації комунального підприємства «Житлово 
ремонтно-експлуатаційне підприємство № 3» шляхом приєднання до 
Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» згідно 
з додатком. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради В. Гасинця та постійну депутатську комісію з питань житлово-
комунального господарства, будівництва, архітектури та транспорту. 
 
 
Міський  голова                     А. Балога 
 
 
 
 
 



 

Додаток до рішення  
57 сесії Мукачівської  
міської ради 7-го скликання 
від 23.05.2019 №1395 

 
Склад комісії з реорганізації комунального підприємства «Житлово 
ремонтно-експлуатаційне підприємство № 3» шляхом приєднання до 

Мукачівського міського комунального підприємства 
«Мукачівводоканал» 

Голова комісії: 
В. Гасинець начальник Управління міського господарства 

виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  

 
Заступник голови комісії:  
О. Дзьобак                          начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Управління міського господарства 
виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради  

 
Секретар комісії: 
А. Усов юрист юридичного відділу Мукачівського 

міського комунального підприємства 
«Мукачівводоканал» 

 
Члени комісії: 
А. Гичка в.о. директора Комунального підприємства 

«Житлово ремонтно-експлуатаційне 
підприємство № 3» 

 
С. Куліш головний бухгалтер Мукачівського міського 

комунального підприємства 
«Мукачівводоканал» 

 
Н. Полончак начальник відділу експлуатації житлового 

фонду управління міського господарства 
виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради 

 
С. Тишков головний спеціаліст, юрисконсульт Управління 

міського господарства виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради     

 
І. Федорняк директор Мукачівського міського 

комунального підприємства 
«Мукачівводоканал» 

 
Секретар міської ради                І. Маняк 


