
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Міськводоканал» 

Мукачівської міської ради в новій редакції 

 

З метою впорядкування Статуту комунального підприємства 

«Міськводоканал» Мукачівської міської ради та приведення його до вимог 

чинного законодавства України, збільшення  статутного капіталу та у зв’язку з 

розширенням видів економічної діяльності підприємства по класифікації 

КВЕД-2010,  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 бюджету та регламенту (протокол №____ від _________ ), 

керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Змінити розмір статутного капіталу Комунального підприємства 

«Міськводоканал» Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ:41536514) з 61 169 

200 грн. 00 коп. (шістдесят один мільйон сто шістдесят дев’ять тисяч двісті 

гривень нуль копійок) на 62 449 200 грн. 00 коп. (шістдесят два мільйони  

чотириста сорок дев’ять тисяч двісті гривень нуль копійок), на виконання 

Програми реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного 

господарств на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки в новій редакції, затвердженої рішенням виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради від 06.09.2022  № 380. 

2. Затвердити Статут комунального підприємства «Міськводоканал»  

Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ:41536514) в новій редакції згідно 

додатку до даного рішення. 

3. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради внесок до 

статутного капіталу в сумі 1 280 000 грн. 00 коп. (один мільйон двісті 

вісімдесят тисяч гривень нуль копійок) здійснити шляхом перерахування 

бюджетних коштів на поточний рахунок комунального підприємства 



 

 

«Міськводоканал» Мукачівської міської ради відкритий в Акціонерному 

товаристві «Державний експортно-імпортний банк України».  

4. Комунальному підприємству «Міськводоканал» Мукачівської міської 

ради забезпечити використання коштів, що надійшли до статутного капіталу 

підприємства, на виконання п.4 Додатку 2 передбачених Програмою 

реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на 

території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в 

новій редакції, затвердженої рішенням виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради від 06.09.2022 № 380. 

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення Мукачівської міської 

ради від 28.04.2022 р. № 790 «Про затвердження Статуту комунального 

підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської ради в новій редакції». 

6. Уповноважити директора комунального підприємства 

«Міськводоканал» Мукачівської міської ради Олега Казибріда подати 

державному реєстратору документи для внесення змін до відомостей  про 

юридичну особу. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету та регламенту. 

 

 

Міський голова                    Андрій БАЛОГА 

 


