
                                  

 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Друга сесія                                                                                Восьмого скликання 

Друге пленарне засідання 

24.12.2020                                                                                                       №4 

 

Про припинення «Комунального 

архітектурно-проектного ремонтно-

експлуатаційного підприємства 

Андрушівської міської ради» 

 

 

Керуючись частиною 1 статті 143 Конституції України, статтями 59 

Господарського кодексу України, статтями 104, 110-112 Цивільного кодексу 

України, пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 17 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», з метою оптимізації 

управлінських рішень у сфері управління комунальним майном та враховуючи 

недоцільність подальшої діяльності Комунального архітектурно-проектного 

ремонтно-експлуатаційного підприємства Андрушівської міської ради, міська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити юридичну особу – «Комунальне архітектурно-проектне 

ремонтно-експлуатаційне підприємство» Андрушівської міської ради (код 

ЄДРПОУ 32784372; місцезнаходження юридичної особи: 13401, Житомирська 

область, Бердичівський район, місто Андрушівка, площа Т.Г.Шевченка, буд.1), 

шляхом ліквідації.  

2. Утворити ліквідаційну комісію з припинення Комунального 

архітектурно - проектного ремонтно - експлуатаційного підприємства 

Андрушівської міської ради шляхом ліквідації та затвердити її персональний 

склад згідно з додатком 1. 



3. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що 

припиняється, становить два місяця з дати публікації оголошення про 

ліквідацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.  

4. Комісії провести ліквідаційну процедуру згідно до вимог чинного 

законодавства України. 

5. Затвердити Порядок припинення шляхом ліквідації Комунального 

архітектурно-проектного ремонтно-експлуатаційного підприємства 

Андрушівської міської ради згідно з додатком 2. 

6. Директору Комунального архітектурно-проектного ремонтно-

експлуатаційного підприємства Андрушівської міської ради (Костик В.В.) 

звернутися до державного реєстратора щодо проведення державної реєстрації 

припинення Комунального архітектурно-проектного ремонтно-

експлуатаційного підприємства Андрушівської міської ради шляхом ліквідації. 

7. Координацію робіт по виконанню даного рішення покласти на голову 

ліквідаційної комісії – директора Комунального архітектурно-проектного 

ремонтно-експлуатаційного підприємства Андрушівської міської ради    

Костика В.В. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з 

питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово -

комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин 

(Рудюк П.М.), та керуючого справами виконавчого комітету Андрушівської 

міської ради Михайловського С.А. 

  

Міський  голова                                                                            Галина БІЛЕЦЬКА  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток № 1 

до рішення другої сесії  

другого пленарного засідання 

Андрушівської міської ради 

восьмого скликання  

24.12.2020 №4 

 

СКЛАД 

комісії з припинення «Комунального архітектурно-проектного ремонтно-

експлуатаційного підприємства Андрушівської міської ради» 

 

 Голова комісії: 

 

Костик  

Віктор Васильович 
 

(податковий номер – 2428819112, адреса: пр. Ів. Франка, 15-а, м. Андрушівка 

Бердичівського району Житомирської області.) 
 

-директор «Комунального архітектурно-проектного ремонтно-експлуатаційного 

підприємства Андрушівської міської ради» 

 

Члени комісії: 

 

Поліщук Ганна Василівна 

(податковий номер – 1923314960, адреса: вул. Будівельників,16, м. Андрушівка, 

Бердичівського району Житомирської області) 
 

-бухгалтер «Комунального архітектурно-проектного ремонтно-

експлуатаційного підприємства Андрушівської міської ради» 

 

Савчук  

Наталія Анатоліївна 
 

(податковий номер – 3048724703, адреса: вул. Воб’яна, 15-А, кв.27 

м.Андрушівка Бердичівського району Житомирської області.) 
 

головний бухгалтер Андрушівської міської ради 

 

Михайловський  

Святослав Анатолійович 
 



(податковий номер – 2077210933, адреса: вул. Ів. Франка, 67 кв. 75, 

м.Андрушівка Бердичівського району Житомирської області.) 

 

керуючий справами виконавчого комітету Андрушівської міської ради 

 

Комінарець  

Антон Олександрович 
 

(податковий номер – 3110416418, адреса: вул. Набережна, 5, с.Гальчин 

Бердичівського району Житомирської області.) 
 

начальник загального відділу апарату Андрушівської міської ради та її 

виконавчого комітету 

Примітка: 

(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу. 

 

 

Секретар ради                                                                        Ольга ПРОКОПЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток № 2 

до рішення другої сесії другого 

пленарного засідання 

Андрушівської міської ради від 

24.12.2020 №4 

 

 

ПОРЯДОК ТА СТРОКИ 

ліквідації «Комунального архітектурно-проектного ремонтно-

експлуатаційного підприємства Андрушівської міської ради» 

 

I. Загальні положення 

 

       1. Порядок та строки ліквідації «Комунального архітектурно-проектного 

ремонтно-експлуатаційного підприємства Андрушівської міської ради» 

(надалі – Порядок) застосовується для проведення ліквідації «Комунального 

архітектурно-проектного ремонтно-експлуатаційного підприємства 

Андрушівської міської ради». 

       2. Ліквідація «Комунального архітектурно-проектного ремонтно-

експлуатаційного підприємства Андрушівської міської ради» здійснюється 

ліквідаційною комісією. 

       3. З дати прийняття рішення Андрушівської міської ради про припинення 

«Комунального архітектурно-проектного ремонтно-експлуатаційного 

підприємства Андрушівської міської ради» права щодо управління цим 

підприємством переходять до ліквідаційної комісії. 

 

II. Порядок роботи ліквідаційної комісії 

 

       1. Ліквідаційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими 

законодавчими актами, цим Порядком; підпорядкована, підзвітна та 

підконтрольна Андрушівському міському голові. 

       2. Роботу ліквідаційної комісії організовує її голова згідно із планом 

роботи, складеним на підставі Господарського кодексу України та цієї ухвали. 

      3. Засідання ліквідаційної комісії правочинне, якщо у ньому беруть участь 

не менше 2/3 від загальної кількості членів комісії. 

      4. Рішення ліквідаційної комісії приймаються простою більшістю голосів 

від присутніх на засіданні членів комісії, у випадку затвердження 

ліквідаційного балансу не менше ніж 2/3 голосів від складу комісії. 



       5. Рішення оформляється протоколом, який підписує голова та члени 

ліквідаційної комісії. 

       6. Засідання ліквідаційної комісії проводить голова комісії. 

 

III. Проведення ліквідації «Комунального архітектурно-проектного 

ремонтно-експлуатаційного підприємства Андрушівської міської ради» 

 

       1. Процес ліквідації «Комунального архітектурно-проектного ремонтно-

експлуатаційного підприємства Андрушівської міської ради» розпочинається з 

дати прийняття рішення Андрушівської міської ради щодо припинення 

КАПРЕП. 

       2. Строк подачі заяв-претензій кредиторів до «Комунального архітектурно-

проектного ремонтно-експлуатаційного підприємства Андрушівської міської 

ради» здійснюється протягом двох місяців з дати публікації оголошення про 

ліквідацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації. 

       3. Строк проведення ліквідації «Комунального архітектурно-проектного 

ремонтно-експлуатаційного підприємства Андрушівської міської 

ради» здійснюється протягом двох місяців з дати прийняття рішення 

Андрушівської міської ради. 

4. Ліквідаційна комісія зобов’язана: 

      1) Повідомити явних (відомих) кредиторів у письмовій формі про порядок 

та строки подачі заяв про претензії до «Комунального архітектурно-проектного 

ремонтно-експлуатаційного підприємства Андрушівської міської ради». 

      2) Вжити необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості 

«Комунального архітектурно-проектного ремонтно-експлуатаційного 

підприємства Андрушівської міської ради» та виявлення вимог кредиторів з 

письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію підприємства. 

      3) Оцінити наявне майно підприємства, розрахуватись з кредиторами, 

скласти ліквідаційний баланс. 

      4) Подати ліквідаційний баланс на затвердження Андрушівському міському 

голові. 

     5. Після завершення процесу ліквідації ліквідаційна комісія проводить у 

державних органах реєстрації припинення та виключення підприємства з 

Єдиного державного реєстру. 

 

 

 

Секретар ради                                                                          Ольга ПРОКОПЕНКО  


