
                                                                     
 

 
РІШЕННЯ 

двадцята сесія VІ скликання 
 

від  25.12.2012 р. №963 
 

Про   внесення   змін   до   рішень  сесії  Коростенської міської   
ради  (сорок  перша  сесія  Vскликання)  № 16   від  13.05.10р.,  
виконавчого комітету Коростенської міської ради від 07.11.12р.  
№ 484 та надання дозволу на передачу каналізаційної насосної  
станції  та  мереж   водовідведення  житлового  масиву  станції  
Коростень-Подільський у господарське  відання для поповнення    
статутного капіталу  Коростенському комунальному  
підприємству   „Водоканал” 
 
 
          Розглянувши лист начальника Коростенського комунального 
підприємства „Водоканал” за вх. № 1460/02-13  від 16.11.12р. про внесення 
змін до рішення сесії, виконавчого комітету Коростенської міської ради  та   
надання  дозволу  на передачу каналізаційної насосної станції  та  мереж   
водовідведення  житлового  масиву  станції Коростень-Подільський у 
господарське відання для поповнення статутного капіталу Коростенському 
комунальному  підприємству „Водоканал”,  відповідно ст. 24, ст.78, ст. 136 
Господарського кодексу, Закону України „Про оподаткування прибутку 
підприємств” від 28.02.04р. № 334/94 ВР, керуючись ст.25  Закону  України  
“Про   місцеве самоврядування в Україні”,  Коростенська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Змінити текст п.1 в рішеннях сесії Коростенської міської ради (сорок  
перша  сесія  Vскликання) № 16 від 13.05.10р. „Про надання згоди  на 
прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Коростеня 
каналізаційної насосної станції та мереж водовідведення” та виконавчого 
комітету Коростенської міської ради № 484 від 07.11.12р. „Про затвердження 
акту приймання-передачі каналізаційної насосної станції та мереж 
водовідведення житлового масиву станції Коростень-Подільський в 
комунальну власність територіальної громади міста Коростеня”, викладений 
в редакції: 
„...з подальшою передачею на баланс Коростенському комунальному 
підприємству „Водоканал” … 
 



  
 
на текст:  
„… з подальшою передачею основних засобів каналізаційної насосної 
станції  та  мереж   водовідведення житлового масиву станції Коростень-
Подільський залишковою балансовою вартістю станом на 01.10.12р. в 
розмірі   50589,37 грн. у господарське відання для поповнення статутного 
капіталу Коростенському комунальному  підприємству „Водоканал”...” 
2. Коростенському комунальному підприємству „Водоканал” внести 
відповідні зміни до статутного фонду підприємства та затвердити їх на 
засіданні сесії Коростенської міської ради.  
3. Бухгалтерії  Коростенського комунального підприємства „Водоканал” 
внести відповідні зміни в бухгалтерському обліку.  
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію міської 
ради з питань бюджету,  економіки та комунальної власності,  заступника  
міського  голови  Якубовського Л.П.  
 
   
Міський голова                                                      В. Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                                      В. Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                                              О. Ясинецький 
  
Заступник міського голови                                                              Л. Якубовський 
 
Начальник управління економіки                                                   О. Жилін 
 
Заступник начальника управління                                                  В. Рибкін 
економіки              
               
Начальник юридичного відділу                                                      Т. Камінська   
      
                                                                                                                                  


