
 

 

 

 

З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РАД А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я 

ЧЕТВЕРТА  С Е С І Я 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 
 

 

 

№ VІІІ/4/                                                                                               від .01.2021 року 

 

Про припинення КП «ЗАРУДЯНСЬКЕ » 

шляхом його ліквідації 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Господарським кодексом України,  Цивільним кодексом України, Законом України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», міська рада 

 

 
                                                           В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити юридичну особу комунальне підприємство «ЗАРУДЯНСЬКЕ» 

з обслуговування територіальної громади сіл Заруддя, Олишківці та Витківці Збаразького 

району Тернопільської області (код ЄДРПОУ 37315751, місцезнаходження – 47333, 

Тернопільська обл., Збаразький р-н, село Заруддя) шляхом його ліквідації. 

2. Створити ліквідаційну комісію та затвердити її склад (додається). 

3. Ліквідаційній комісії вжити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо 

ліквідації комунального підприємства «ЗАРУДЯНСЬКЕ» з обслуговування територіальної 

громади сіл Заруддя, Олишківці та Витківці, передбачені чинним законодавством України, у 

тому числі: 

1) повідомити державного реєстратора про припинення юридичної особи; 

2) забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення міської ради щодо 

припинення юридичної особи; 

3) забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню до відповідної 

архівної установи; 

4) повідомити працівників комунального підприємства «ЗАРУДЯНСЬКЕ» з обслуговування 

територіальної громади сіл Заруддя, Олишківці та Витківці про ліквідацію підприємства; 

5) забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників комунального 

підприємства «ЗАРУДЯНСЬКЕ» з обслуговування територіальної громади сіл Заруддя, 

Олишківці та Витківці; 

6) провести інвентаризацію майна підприємства; 

7) здійснити всі розрахунки за зобов’язаннями комунального підприємства «ЗАРУДЯНСЬКЕ» 

з обслуговування територіальної громади сіл Заруддя, Олишківці та Витківці; 

8) подати на затвердження сесії міської ради ліквідаційний баланс; 

9) надати державному реєстратору усі документи, передбачені Законом України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», 



для ліквідації комунального підприємства «ЗАРУДЯНСЬКЕ» 

з обслуговування територіальної громади сіл Заруддя, Олишківці та Витківці. 

4. Встановити двомісячний термін для пред’явлення кредиторами вимог з дня 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення діяльності підприємства. 

5. Місце знаходження роботи ліквідаційної комісії: 47333, Тернопільська обл., 

Збаразький р-н, село Заруддя. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  депутатську 

комісію_____________ 

 

 

 

       Міський голова                                                                      Р. С. Полікровський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                                                 

  



Додаток №1 до рішення   

                                                                                         Збаразької міської ради № VІІІ/4/   

                                                                                         від .01.2021 року 

 

 

 

 

Склад 

комісії з ліквідації комунального підприємства «ЗАРУДЯНСЬКЕ» 

з обслуговування територіальної громади сіл Заруддя, Олишківці та Витківці 

 

 

Синчишин Андрій Дмитрович - голова ліквідаційної комісії, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради (РНОКПП)  ; 

 

 

         Члени комісії: 

 

 Романко Наталія Іванівна — в. о. директор КП «ЗАРУДЯНСЬКЕ» 

з обслуговування територіальної громади сіл Заруддя, Олишківці та Витківці 

(РНОКПП)   ; 

 

 

 

  Секретар ради                                                                                     Р. П. Напованець 

 


