
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  9 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

27 травня 2021          Мукачево №367

Про затвердження Статуту комунального підприємства 
«Міськводоканал» Мукачівської міської ради в новій редакції

З метою впорядкування Статуту комунального підприємства 
«Міськводоканал» та приведення його у відповідність до вимог чинного 
законодавства України, збільшення статутного капіталу, відповідно до ч. 5 ст. 
57 Господарського кодексу України, Закону України «Про державну 
реєстрацію  юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної 
власності та земельних відносин (протокол №7 від 24.05.2021 р.; 25.05.2021 р.; 
26.05.2021 р.), керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про оцінку рухомого та нерухомого майна закритих 
трансформаторних підстанцій (ЗТП) № 229, 268, 181А, 10, 7, 172, 272, 198, 200, 
ТП КНС № 1 та ЦРП № 12, розташованих в різних районах міста Мукачево, що 
належать Мукачівській міській територіальній громаді в особі Мукачівської 
міської ради загальною вартістю 1 353 849,0 грн. (один мільйон триста 
п'ятдесят три тисячі вісімсот сорок дев'ять гривень 00 копійок).

2. Змінити розмір статутного капіталу Комунального підприємства 
«Міськводоканал» Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ: 41536514) з   
10 000 грн. 00 коп. (десять тисяч гривень нуль копійок) на 1 363 849 грн. 00 
коп. (один мільйон триста шістдесят три тисячі вісімсот сорок дев'ять  гривень 
нуль копійок) за рахунок рухомого та нерухомого майна, згідно пункту 1 
даного рішення.

3. Затвердити Статут Комунального підприємства «Міськводоканал» 
Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ: 41536514) (нова редакція), згідно 
додатку 1 до даного рішення.

4. Уповноважити директора комунального підприємства 
«Міськводоканал» Мукачівської міської ради подати державному реєстратору 
документи для внесення змін до відомостей  про юридичну особу.

5. Пункт 8 рішення 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го 
скликання «Про затвердження Статутів Мукачівських міських комунальних 
підприємств в новій редакції» від 22.12.2020 р., № 39 вважати таким, що 



втратило чинність.
6. В іншій частині рішення Мукачівської міської ради від 22.12.2020 р., № 

39, залишити без змін.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

Управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінов та 
постійну комісію з питань комунальної власності та земельних відносин.

Міський голова       А. БАЛОГА


