
 

У К Р А Ї Н А 

САМГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

9 сесія 8 скликання 

30 квітня  2021 року                                                                село Самгородок 

Проект Р І Ш  Н Н Я № ___ / 9-8 

 Про  припинення юридичної особи  комунального  

 підприємства  «Кришталевий водограй»   Зозулинецької  

 сільської  ради Вінницької області  шляхом ліквідації 
  

  Керуючись статтями 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до статті 104, 105, 110, 111 

Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», 

сесія Самгородоцької сільської ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Припинити юридичну особу комунального підприємства  

«Кришталевий водограй»  Зозулинецької сільської ради Вінницької  

області (код ЕДРПОУ 41075638),  розташованого  за адресою: 22155, 

Вінницька область, Козятинський район, село Зозулинці,                             

вул. Захисників Вітчизни,  буд. 38. 

2.  Створити ліквідаційну комісію  та затвердити її склад, згідно додатку 

(додається). 

3. Покласти на комісію з ліквідації комунального підприємства 

повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, 

нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків з 

перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження 

станом на 01.05.2021.  

4. Ліквідаційній  комісії вжити всі необхідні організаційно-правові 

заходи, передбачені чинним законодавством, щодо ліквідації 

комунального підприємства «Кришталевий водограй», у тому числі: 

4.1.  Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної особи в 

порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 



4.2.  Забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо 

припинення  юридичної особи. 

4.3. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, 

до відповідної архівної установи в порядку, визначеному законодавством 

України. 

4.4. Повідомити  у встановленому чинним законодавством України порядку 

працівників комунального підприємства «Кришталевий водограй» про 

ліквідацію підприємства. 

4.5. Провести інвентаризацію майна підприємства. 

4.6. Провести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами та 

зобов’язаннями комунального підприємства. 

4.7. Подати на затвердження сесії сільської  ради  ліквідаційний баланс. 

4.8. Встановити, що строк пред’явлення вимог кредиторами комунального 

підприємства «Кришталевий водограй» Зозулинецької сільської ради 

становить два місяці з дня оприлюднення  повідомлення про дане рішення. 

4.9. Місце знаходження ліквідаційної комісії: с. Зозулинці, вул. Захисників 

Вітчизни, буд.38. 

5. Передати безоплатно майно комунальної власності, яке перебуває на 

балансі комунального підприємства «Кришталевий водограй» на 

баланс комунального підприємства  «Десна» Самгородоцької сільської 

ради Вінницької  області. Голові сільської ради створити комісію з 

приймання-передачі вищевказаного майна. 

6. Встановити на території  Зозулинецького старостинського  округу 

тарифи затверджені рішенням 8 сесії сільської ради 8 скликання від 

23.03.2021 №152/8-8 «Про  затвердження тарифів на послуги по 

водопостачанню, які надаються КП «Десна» Самгородоцької сільської 

ради» 

7. Рішення 8 сесії сільської ради 8 скликання від 23.03.2021 №155/8-8 

«Про  припинення юридичної особи комунального  підприємства  

«Кришталевий водограй»   Зозулинецької сільської  ради Вінницької 

області шляхом ліквідації» вважати недійсним. 

8. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту. 

 

Сільський голова                                         С.Я. Лановик 

 

 

 

 

                                                                                 

 



 Додаток до рішення 9 сесії 

                                                                                   сільської ради 8 скликання  

                                                                        від 30.04.2021 №____ 

 

СКЛАД 

Ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи комунального 

підприємства  «Кришталевий водограй» шляхом ліквідації 

 

Голова комісії:  

Лопушан Василь                  -    директор комунального підприємства 

Борисович                                 «Кришталевий водограй» Зозулинецької  

                                                   сільської  ради  Вінницької  області. 
 

Члени комісії: 

Марковський Олександр    -  заступник Самгородоцького сільського голови; 

Сергійович 
  

Максимчук Олександр        -  староста сіл Зозулинці, Сошанське 

Васильович                              та Воскодавинці; 
 

Радзієвський Олександр      -  депутат Самгородоцької сільської ради; 

Григорович  
 

Кравець Руслан Дмитрович - (за згодою); 

Присяжнюк Григорій Миколайович - (за згодою). 

 

 

Секретар сільської ради                                              Людмила ШЕВЧУК  

 

 


