
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXVІ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
28 серпня 2018 року                       м. Ужгород                            № 1203         

                                                              

Про збільшення розміру 

статутного капіталу 

комунальних підприємств 

 

 

 

З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства 

України Статутів комунальних підприємств міста Ужгород, відповідно до 

статті 57 78 Господарського кодексу, статей 26 і 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства 

«Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство» на суму 6 008 900,00 грн. 

(шість мільйонів вісім тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.) за рахунок грошового 

внеску Власника (Ужгородської міської ради) та затвердити його розмір у сумі 

13 499 120,52 грн. (тринадцять мільйонів чотириста дев’яносто дев’ять тисяч 

сто двадцять грн. 52 коп.). 

2. Збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства 

«УЖ-ФЕСТ» на суму 200 000,00 грн. (двісті тисяч грн. 00 коп.) за рахунок 

грошового внеску Власника (Ужгородської міської ради) та затвердити його 

розмір у сумі 795 000,00 грн. (сімсот дев’яносто п’ять тисяч грн. 00 коп.). 

3. Збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства 

«Ужгородський комбінат комунальних підприємств» на суму 200 000,00 грн. 

(двісті тисяч грн. 00 коп.) за рахунок грошового внеску Власника 

(Ужгородської міської ради) та затвердити його розмір у сумі 2 883 023,99 грн. 

(два мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі двадцять три грн. 99 коп.). 

4. Збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства 

«Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради на суму 

29 491 000,00 грн. (двадцять дев’ять мільйонів чотириста дев’яносто одна 

тисяча грн. 00 коп.) за рахунок грошового внеску Власника (Ужгородської 



міської ради) та затвердити його розмір у сумі 56 691 000,00 грн. (п’ятдесят 

шість мільйонів шістсот дев’яносто одна тисяча грн. 00 коп.).» 

5. Збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства 

«Водоканал м. Ужгорода» на 8 126 331,00 (вісім мільйонів сто двадцять шість 

тисяч триста тридцять одну грн. 00 коп.) за рахунок майнового внеску 

(водопровідних та каналізаційних мереж) Власника (Ужгородської міської 

ради) та затвердити його в розмірі 98 026 851,83 грн. (дев’яносто вісім 

мільйонів двадцять шість тисяч вісімсот п’ятдесят одна грн. 83 коп.). 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 

 

 


