УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
_____ сесія VIІ _ скликання

Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ №
_________________

м. Ужгород

Про припинення діяльності
окремих комунальних підприємств
З метою раціонального використання коштів міського бюджету,
необхідних для завершення процесів припинення діяльності окремих
комунальних підприємств, керуючись ст.ст. 80-83, 97, 104, 105, 110
Цивільного кодексу України, ст.ст. 55, 59, 78 Господарського кодексу
України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб підприємців», ст. 31 Закону України «Про національний
архівний фонд та архівні установи», керуючись п. 30 ч. 1 ст. 26, Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Припинити шляхом приєднання до комунального підприємства
«Уж-енергія» Ужгородської міської ради, код ЄДРПОУ 30420217, м.
Ужгород, вул. Квітів, 53 «А» діяльність наступних юридичних осіб:
- КП “Аптека”, м. Ужгород, вул. Другетів,71, код ЄДРПОУ 32890812;
- КП “БТІ м. Ужгорода”, м. Ужгород, пл. Поштова, 3, код
ЄДРПОУ 34888247;
- КП “Міськсвітло” м. Ужгород, вул. Руська,38, код ЄДРПОУ
03344591;
- КП “Румб” м. Ужгород, вул. Кармелюка,7, код ЄДРПОУ 22115212;
- КП "Ужгородпарквідео" м. Ужгород, пл. Жупанатська,3, код
ЄДРПОУ 37869743;
- КП "Уж-світло" м. Ужгород, вул. Руська, 38, код ЄДРПОУ 37156375;
- КП “Басейн "Дельфін" м. Ужгород, вул. 8-го Березня, 44, код
ЄДРПОУ 35561595;
- КП «Інспекція з благоустрою «Муніципальна поліція», м. Ужгород,
пл. Поштова, 3, код ЄДРПОУ 35002022;
- КП “Уж-тепло” м. Ужгород, вул. Квітів, 53 «А», код ЄДРПОУ
03054098.

2. Встановити,
комунальне
підприємство
«Уж-енергія»
є
правонаступником усіх майнових та немайнових прав і обов’язків
комунальних підприємств, зазначених в пункті 1 цього рішення.
3. Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради згідно
додатку.
4. Головам ліквідаційних комісій подати до державного реєстратора
заяви про внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо відміни
рішення про припинення шляхом ліквідації юридичних осіб – комунальних
підприємств, зазначених у пункті 1 цього рішення.
5. Департаменту
міського
господарства
внести
зміни
до
організаційних документів в частині перетворення ліквідаційних комісій
комунальних підприємств зазначених в пункті 1 у комісії з припинення
діяльності підприємств шляхом приєднання.
6. Головам комісій по припиненню діяльності комунальних
підприємств:
6.1. У тижневий термін з дати прийняття цього рішення повідомити
державного реєстратора про рішення щодо припинення комунального
підприємства шляхом приєднання, подати у встановленому законодавством
порядку необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру
відповідного запису.
6.2. Встановити двомісячний строк для задоволення вимог кредиторів з
дати публікування повідомлення про прийняття рішення щодо припинення
комунальних підприємств, зазначених у пункті 1 цього рішення, а також
письмово повідомити їх про припинення діяльності шляхом приєднання до
КП «Уж-енергія».
6.3. У встановленому законом порядку та строки комісіям скласти
передавальні акти та подати їх на затвердження Ужгородській міській раді.
6.4. Вжити необхідних заходів щодо стягнення дебіторської
заборгованості підприємств та розрахунку з кредиторами.
6.5. Забезпечити передачу документів щодо яких є спеціальні вимоги та
обмеження по довгостроковому зберіганню в архів Ужгородської міської
ради.
6.6. Після закінчення процедури приєднання, але не раніше двох місяців
з дати публікації повідомлення, подати державному реєстраторові
документи, необхідні для проведення державної реєстрації припинення
комунальних в результаті приєднання до КП «Уж-енергія», перелік яких
визначений ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців».
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань благоустрою, житлово-комунального господарства та
приватизації майна комунальної власності.
Міський голова

Б. Андріїв

Додаток
до рішення __сесії
міської ради VII
скликання
__________№____

Перелік
рішень міської ради, які втратили чинність
1. Рішення XIII сесії міської ради VI скликання 20.07.2012 № 579 Про
ліквідацію комунального підприємства «Аптека».
2. Рішення XVI сесії міської ради VI скликання 01.03.2013 № 818 Про
ліквідацію комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації м.
Ужгорода».
3. Рішення XIII сесії міської ради VI скликання 20.07.2012 № 581 Про
ліквідацію комунального підприємства «Міськсвітло».
4. Рішення XIII сесії міської ради VI скликання 20.07.2012 № 580 Про
ліквідацію комунального підприємства «Румб».
5. Рішення XXVII сесії міської ради VI скликання 19.02.2015 року №
1649 Про ліквідацію комунального підприємства «Ужгородпарквідео».
6. Рішення XVI сесії міської ради VI скликання 01.03.2013 № 824 Про
ліквідацію комунального підприємства «Уж-світло».
7. Рішення VII сесії міської ради VI скликання від 22.07.2011 р. № 196
Про ліквідацію комунальних підприємств «Інспекція з благоустрою
«Муніципальна поліція» та «Басейн «Дельфін».
8. Рішення XV сесії міської ради VI скликання від 7.12.12 № 721 Про
ліквідацію комунального підприємства «Уж-тепло».
9. Рішення XVIII сесії міської ради VI скликання від 20.09.2013 року №
1038 Про ліквідацію комунального підприємства «Уж-енергія».

Секретар ради

А. Сушко

