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К О І > К Ж І В С Ь К А МІС ЬКА РАДА 
Корі«кі вський ра йон 
Ч е р 11 і гі вс ь ка об л а ст ь 

р і ш і : Н 1-і Я 

(чотирладпя і а сесія сьомого скликання) 

24 травня 2018 року 
м.Корюківка 

Про передачу майна 
міської комунальної власнос і і 

Розглянувши листи КГІ «Корюківкаводокаиал» від 18.05.2018 року 
№ 137, Корюківської Ж1-К від 07.05.2018 року №251, КГІ «Благоустрій» від 
20.04.2018 року № 74, від 11.05.2018 №93, від 10.05.2018 № 92, КП 
«Наумівка-Сервіс» від 18.05.2018 №20, з мєіоіо сприяння роботі 
комунальних підприємств Корюківської міської ради та належного 
утримання майна міської комунальної власності, враховуючи рекомендації 
постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-
економічного та культурного розвитку міста, керуючись статтями 26, 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила: 

1. Передати з балансу, вилучити з статутного фонду комунального 
підприємства «Наумівка-Сервіс» Корюківської міської ради на баланс 
комунального підприємства «Корюківкаводокаиал» Корюківської міської 
ради матеріальні активи на загальну суму 4123 (чотири тисячі сто двадцять 
три) гривні 00 копійок, в тому числі: 

№ 
•5/11 
І 

І Іаименувашія 

Лічильник обліку холодної воли. 
№201301006579.'2013 року 
Лічильник обліку електричної енергії. 
№011076082000316. 2014 року 
Лічильник облік> електричної енергії. 
№ 00751 І 108000885.2016 рок> 

Ічі п.кіеі ь. а. 
гри 
1273.00 

Сума, 
гри 
1273.00 

1350.00 1350.00 

1500.00 1500.00 

2. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс 
комунальному підприємству «Корюківкаводокаиал» Корюківської міської 
ради майно міської комунальної власності, що розміщене на території села 



«Благоустрій» Корюківської міської ради матеріальні активи в кількості 6 
(шість) одиниць, на загальну суму 3545 (три тисячі п'ятсот сорок п'ять) 
гривень 00 копійок, в том\ числі: 
№ Найменування Кількість. Ціна. Сума. 
ч/п Гри гри 
1 Фільтр масляний М IX 1 150.00 І 50.00 
0 Кардан 1 2300.00 2300.00 

Вкладиш /1-240 кор. 1 1 15.83 115.23 
4 Вкладиш Д-240 шаі. 1 80.00 80.00 
5 Шестерня 682^9 1 480.00 480.00 
6 Шестерня 68300 1 420.00 420.00 

8. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.), КП 
«Корюківкаводоканал» (Г'алущенко С.В.), Корюківській Ж Е К (Жоголко 
А.О.), КГІ «Благоустрій» (Селюк А.М.), КП «І Іаумівка-Сервіс» (Демченко 
М.11.) здійснити прийняття - передачу майна, вкачаного в п. 1-7 даного 
рішення, відповідно до вимог чинного законодавс і ва України. 

9. КП «Корюківкаводоканал» (Галущенко С.В.), Корюківській Ж Е К 
(Жоголко А.О.), КІ І «І Іаумівка-Сервіс» (Демченко М.ГІ.) внести зміни до 
Статутів підприємств відповідно до вимог чинного законодавства України. 

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного розвитку міста. 

Міський голова Р.Р. Ахмедов 


