
 

                                                                     
 

 
РІШЕННЯ 

одинадцята сесія VІ скликання 
 

від  29.12. 2011 р.  № 506 
 
Про надання дозволу на передачу контейнерів 
для збору твердих побутових відходів з  
балансу управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської 
міської ради у господарське відання  для  
поповнення статутних капіталів комунальних  
виробничих житлових ремонтно-експлуатаційних  
підприємств № 1, № 2, № 3, № 4 та Комунальному  
виробничо - господарському підприємству. 
 
         Розглянувши листи начальника управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради за                 
вх. № 02-13/1542 від 14.12.11 р., № 614 від 16.12.11р. та № 627 від 26.12.11р. 
про передачу контейнерів для збору твердих побутових відходів з балансу 
управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
Коростенської міської ради у господарське відання для поповнення 
статутних капіталів комунальним виробничим житловим ремонтно-
експлуатаційним підприємствам № 1, № 2, № 3, № 4 та Комунальному 
виробничо-господарського підприємству, відповідно ст.24, ст.78, ст.136 
Господарського кодексу, керуючись ст.25  Закону  України  “Про   місцеве 
самоврядування в Україні”,  Коростенська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1.Передати  контейнери  для збору твердих  побутових  відходів з балансу 
управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
Коростенської міської ради (Мартинюк В.М.) у господарське відання для 
поповнення статутного капіталу: 
1.1 комунальному виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному 
підприємству № 1 (Журавський Ю.З.) в кількості 4 одиниць, загальною 
первісною балансовою вартістю 4800,00 грн.; 
1.2 комунальному виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному 
підприємству № 2 (в.о. Ананченко П.П.) в кількості 4 одиниць, загальною 
первісною балансовою вартістю 4800,00 грн.; 



1.3 комунальному виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному 
підприємству № 3 (Волківський С.В.) в кількості 3 одиниць, загальною 
первісною балансовою вартістю 3600,00 грн.; 
 
 
1.4 комунальному виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному 
підприємству № 4 (Лупенко В.О.) в кількості 3 одиниць, загальною 
первісною балансовою вартістю 3600,00 грн.; 
1.5 Комунальному виробничо - господарському  підприємству         
(Городничий П.О.) в кількості 68 одиниць, загальною первісною балансовою 
вартістю 81600,00 грн. 
  
2. Комунальним виробничим житловим ремонтно-експлуатаційним 
підприємствам № 1, № 2, № 3, № 4 та Комунальному виробничо-
господарському підприємству внести відповідні зміни до статутних фондів 
підприємств та затвердити їх на засіданні сесії Коростенської міської ради. 
 
3. Бухгалтеріям  комунальних виробничих житлових ремонтно-
експлуатаційних підприємств № 1, № 2, № 3, № 4 та Комунального 
виробничо-господарського підприємства 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 житлово- 
комунального господарства                                                    В.Мартинюк 
 
Начальник управління економіки                                                   О. Жилін 
 
Заступник начальника управління                                                  В. Рибкін 
економіки          
                 
Начальник юридичного відділу                                                      Т. Камінська       
 
 
 

 
 
 

 


