
    
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять четверта сесія   

восьмого скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

5   жовтня 2022 року                    Деражня                         № 12 

 

Про реорганізацію комунального водогосподарського 

спеціалізованого підприємства «Авангард» 

Деражнянської міської ради Хмельницької області 

  

На підставі п. 30 ч. 1 ст. 26, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до ст.ст. 104, 105, 106, 107 Цивільного 

кодексу України,  рекомендацій постійних комісій міської ради,  міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

  

1. Реорганізувати комунальне водогосподарське спеціалізоване  

підприємство «Авангард» Деражнянської міської ради Хмельницької област 

ідентифікаційний код юридичної особи 34644146, юридична адреса: Україна, 

Хмельницька область, Хмельницький район, с. Яблунівка, провулок Миру,  

буд. 1, шляхом приєднання до  спеціалізованого лісогосподарського 

комунального підприємства «Флора»  ідентифікаційний код юридичної особи 

31122513, юридична адреса: Україна, Хмельницька область, Хмельницький 

район, м. Деражня, вул. Миру,  буд. 120. 

 

2. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення 

письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію юридичних 

осіб про  реорганізацію комунального водогосподарського спеціалізованого  

підприємства «Авангард» Деражнянської міської ради Хмельницької області 

шляхом приєднання до  спеціалізованого лісогосподарського комунального 

підприємства «Флора» Деражнянської міської ради Хмельницької області. 

 

3. Призначити  комісію з реорганізації комунального 

водогосподарського спеціалізованого підприємства «Авангард» 

Деражнянської міської ради Хмельницької області в складі згідно з додатком 

(додається). 

 

4. Встановити, що вимоги кредиторів до комунального 

водогосподарського спеціалізованого підприємства «Авангард» 

Деражнянської міської ради Хмельницької області приймаються комісією з 



реорганізації   протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про 

рішення щодо реорганізації. 

 

 5.  Комісії з реорганізації  здійснити заходи пов’язані з реорганізацією 

комунального водогосподарського спеціалізованого підприємства «Авангард» 

Деражнянської міської ради Хмельницької області шляхом приєднання до  

спеціалізованого лісогосподарського комунального підприємства «Флора» у 

встановленому законодавством порядку. 

 

6. Спеціалізоване лісогосподарське комунальне підприємство «Флора» є 

правонаступником майна, прав та обов’язків реорганізованого шляхом 

приєднання комунального водогосподарського спеціалізованого підприємства 

«Авангард» Деражнянської міської ради Хмельницької області. 

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 

власності    (голова комісії  Ігор СУЛІН). 

 

 

 

                                        

Міський голова                                                                               Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      Додаток 

до рішення міської ради 

                                                                                            від 5 жовтня  2022  року 

 № 12 

Склад комісії з реорганізації комунального водогосподарського 

спеціалізованого   підприємства «Авангард» Деражнянської міської ради 

Хмельницької області 

 

1. Молочнюк  

Олександр Олексійович 

Голова комісії , директор спеціалізованого 

лісогосподарського комунального 

підприємства «Флора»  

 

  

                             Члени комісії : 

 

2. Саченко 

 Інна Володимирівна 

головний бухгалтер спеціалізованого 

лісогосподарського комунального 

підприємства «Флора»  

 

3. Рилькова  

Вілена Францівна 

виконуюча обов’язки директора 

комунального водогосподарського  

спеціалізованого   підприємства «Авангард»  

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                        Андрій КОВПАК 


