
 

                                                                                                             проєкт 
УКРАЇНА  

ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА  МІСЬКА РАДА 

двадцять четверта сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

11  лютого 2022 року       Деражня                                  №  

 

Про реорганізацію комунального 

підприємства  «Водограй» 

Деражнянської міської ради 

 

На підставі п.30 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до ст.ст. 104-107 Цивільного кодексу України та з метою 

проведення оптимізації і поліпшення якості надання житлово- 

комунальних послуг, організації належної роботи діючого комунального 

підприємства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Припинити комунальне підприємство «Водограй» Деражнянської міської 

ради (ЄДРПОУ 42402133) шляхом приєднання його до комунального підприємства 

«Деражнянський міськводоканал» Деражнянської міської ради (ЄДРПОУ 

36896760). 

 

2. Призначити комісію з реорганізації комунального підприємства 

«Водограй» Деражнянської міської ради у наступному складі: 

 

Голова комісії :  

 

Пушкар Анатолій Іванович - директор КП «Деражнянський міськводоканал» 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2852819930,  паспорт НВ 

077006 виданий Деражнянським РВ УМВС України в Хмельницькій області 

25.07.2002 року, зареєстрований за адресою: Хмельницька обл,                                         

м. Деражня, вул. Б. Хмельницького, буд.15). 

 

Члени комісії: 

 

Ільніцький Дмитро Павлович - директор КП ««Водограй» (реєстраційний номер 



 

облікової картки платника податків 2040018733, паспорт  НА 795109 виданий 

Деражнянським РВ УМВС України в Хмельницькій області 25.01.2000 року, 

зареєстрований за адресою: Хмельницька область, Деражнянський р-н,                            

с.Теперівка). 

 

Мартинюк Валентина Володимирівна -  головний бухгалтер КП «Деражнянський 

міськводоканал» (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

2320303307 паспорт НА 632469 виданий Деражнянським  РВ УМВС України в 

Хмельницькій області 23.03.1999 року, зареєстрована за адресою: Хмельницька 

обл,  м. Деражня, вул. Заводська, буд. 6 кв. 25). 

 

Місце розташування комісії:  32200, Хмельницька обл., Хмельницький  район,             

м. Деражня, вул. Проскурівська, буд. 3. 

 

3. Установити, що до комісії з реорганізації комунального підприємства  

«Водограй» Деражнянської міської ради переходять повноваження щодо 

управління справами комунального підприємства «Водограй» Деражнянської 

міської ради на період його реорганізації. 

 

4. Визначити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до 

комунального підприємства «Водограй» Деражнянської міської ради 

становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо 

припинення зазначеного підприємства  шляхом  реорганізації. 

 

5. Комісії з реорганізації комунального підприємства «Водограй» 

Деражнянської міської ради провести реорганізацію підприємства згідно з чинним 

законодавством.  

 

           6. Визначити, що з дня внесення запису до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про 

припинення комунального підприємства «Водограй» Деражнянської міської ради 

до комунального підприємства «Деражнянський міськводоканал» 

Деражнянської міської ради переходять права, обов’язки та майно, що знаходилось 

на балансі комунального підприємства «Водограй» Деражнянської міської ради. 

 

           7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань житлово-комунально гогосподарства та комунальної власності 

(голова комісії Ігор СУЛІН ). 

 

 

 

     Міський голова                                                                                       Андрій КОВПАК 
 

Вик.Рудик І. 


