
 

 
                                                                                                                                                                             

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Шістнадцята сесія                                                                       Восьмого скликання 

 

21.12.2021                                                                                                          №29 

 

Про збільшення статутного  

капіталу комунального підприємства  

Андрушівської міської ради «Комсервіс» 

 

 Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.78 Господарського кодексу України, розглянувши клопотання комунального 

підприємства Андрушівської міської ради «Комсервіс» від 13.12.2021 № 06/156, 

враховуючи  рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА :  

 

1. Збільшити статутний капітал комунального підприємства Андрушівської 

міської ради «Комсервіс» на суму 12754700,14 гривні (дванадцять мільйонів 

сімсот п’ятдесят чотири тисячі сімсот  гривень 14 копійок). 

2. Затвердити статутний капітал комунального підприємства Андрушівської 

міської ради «Комсервіс» у розмірі 25509400,38 гривні (двадцять п’ять 

мільйонів п’ятсот дев’ять тисяч чотириста гривень 38 копійок). 

3. Комунальному підприємству Андрушівської міської ради «Комсервіс» внести 

зміни до Статуту підприємства.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин 

(Рудюк П.М.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Горкуна В.І. 
 

Міський голова                                                                Галина БІЛЕЦЬКА 
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 ПРОЄКТ                      
                                                                                                                                                                             

 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Шістнадцята сесія                                                                       Восьмого скликання 

 

21.12.2021                                                                                                               № 

 

Про збільшення статутного  

капіталу комунального підприємства  

Андрушівської міської ради «Комсервіс» 

 

 Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.78 Господарського кодексу України, розглянувши клопотання комунального 

підприємства Андрушівської міської ради «Комсервіс» від 13.12.2021 № 06/156, 

враховуючи  рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА :  

 

1. Збільшити статутний капітал комунального підприємства Андрушівської 

міської ради «Комсервіс» на суму 9772563,34гривні (дев’ять мільйонів сімсот 

сімдесят дві тисячі п’ятсот шістдесят три  гривні 34 копійки). 

2. Затвердити статутний капітал комунального підприємства Андрушівської 

міської ради «Комсервіс» у розмірі 22527263,58 гривні (двадцять два мільйони 

п’ятсот двадцять сім тисяч двісті шістдесят три гривні п’ятдесят вісім копійок). 

3. Комунальному підприємству Андрушівської міської ради «Комсервіс» внести 

зміни до Статуту підприємства.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин 

(Рудюк П.М.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Горкуна В.І. 
 

Міський голова                                                                Галина БІЛЕЦЬКА 

 
                                                                                            

 

 


