
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

сорок шоста  сесія VІ скликання 
 

від  24.09.2015 р. №2011 
 
Про внесення  змін  до   статуту     КОМУНАЛЬНОГО                                                              
ПІДПРИЄМСТВА  „КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА  
МІСЬКА АПТЕКА  №1 ”  та  скасування   рішення  
Коростенської  міської  ради  ( тридцять  п’ята  сесія  
VІ скликання) від 28.08.2014р.  №1566 „ Про внесення  
змін  до   статуту  КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА                                                      
„КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА АПТЕКА  №1” 
 
 
 
          Розглянувши лист завідувача КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
„КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА АПТЕКА  №1”  за вхідним                  
№ 989/02-13 від 14.09.2015р.  про внесення змін в статут  КОМУНАЛЬНОГО                                                                                 
ПІДПРИЄМСТВА „КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА АПТЕКА            
№1 ”  та  скасування   рішення Коростенської  міської  ради  ( тридцять  п’ята  
сесія VІ скликання) від 28.08.2014р.  №1566 „ Про внесення змін  до   статуту  
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  „КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА                                                                          
МІСЬКА АПТЕКА  №1”  тому, що на момент прийняття даного рішення 
статутний капітал підприємства був уже збільшений   та на даний час становить 
109431,15   ( сто дев’ять тисяч чотириста тридцять одна) грн. 15 копійок, 
відповідно до рішень Коростенської міської ради, а саме: „ Про внесення  змін 
до міського бюджету на 2012 рік ” ( вісімнадцята сесія VІ скликання) від 
18.10.2012р. №852   (статутний капітал було збільшено на 5105,39( п’ять тисяч 
сто п’ять) грн. 39 копійок ),   „ Про внесення  змін до міського бюджету на 2013 
рік ”   (двадцять друга сесія  VІ скликання)   від 19 березня 2013р. №1020              
( статутний капітал було  збільшено на 49325,76 ( сорок дев’ять тисяч триста 
двадцять п’ять) грн. 76 копійок) ,  „ Про внесення  змін до міського бюджету на 
2014 рік ”   ( тридцять перша сесія VІ скликання)   від 13.03.2014р. №1391                    
( статутний капітал було збільшено на 25000,00 ( двадцять п’ять тисяч  ) грн.   
00 копійок),   керуючись ст.25, Закону України  „ Про місцеве самоврядування в 
Україні ”,  міська рада 
      



ВИРІШИЛА: 
 
1.Затвердити зміни до статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
„КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА АПТЕКА  №1”.  
 
2.Зміни до статуту  КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  „КОРОСТЕНСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА АПТЕКА  №1”   оформити у відповідності до вимог 
чинного законодавства України .   
 
3.Скасувати  рішення Коростенської  міської  ради  ( тридцять  п’ята  сесія  
VІ скликання) від 28.08.2014р.  №1566 „ Про внесення  змін  до   статуту  
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА   „КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА                                                                          
МІСЬКА АПТЕКА  №1” 
 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                    В. Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                                       О. Ясинецький 
 
Начальник юридичного відділу                                      Т.Камінська                                      
 
 
 
 
  


