
           Проєкт  
 

 

КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

              сесія             скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 

від __________                                 м.Кам’янське                               № _________
       
 

Про припинення юридичної  

особи – Комунального підприємства  

Кам’янської міської ради «Південні  

тепломережі» шляхом приєднання  

Розглянувши лист Комунального підприємства Кам’янської міської ради 

«Південні тепломережі» (вхід. від 02.05.2022 №13-10/41), відповідно                            

до ст.ст.104-107 Цивільного кодексу України, ст.59 Господарського кодексу 

України, керуючись п.30 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити юридичну особу – Комунальне підприємство Кам’янської 

міської ради «Південні тепломережі» (код ЄДРПОУ – 42898729) шляхом його 

приєднання до Комунального підприємства Кам’янської міської ради 

«Центральні тепломережі» (код ЄДРПОУ – 43158553). 

2. Встановити, що Комунальне підприємство Кам’янської міської ради 

«Центральні тепломережі» (код ЄДРПОУ – 43158553) є правонаступником 

усього майна та активів, всіх прав та обов’язків Комунального підприємства 

Кам’янської міської ради «Південні тепломережі» (код ЄДРПОУ – 42898729). 

3. Визначити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної 

особи, яка припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення 

повідомлення про дане рішення. 

4. Утворити комісію з припинення юридичної особи – Комунального 

підприємства Кам’янської міської ради «Південні тепломережі» (код ЄДРПОУ – 

42898729) та затвердити її склад (додаток). Визначити місцезнаходження комісії 

за адресою: 51914, Дніпропетровська область, м.Кам’янське, вул.Тритузна, 168. 

5. Комісії з припинення: 

- протягом 3-х робочих днів повідомити відділ державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Кам’янської міської ради                      

про рішення щодо припинення юридичної особи шляхом приєднання                             

до Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Центральні 

тепломережі»; 
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- вжити згідно з чинним законодавством організаційно-правові заходи, 

пов’язані з припиненням юридичної особи – Комунального підприємства 

Кам’янської міської ради «Південні тепломережі» шляхом його приєднання                 
до Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Центральні 

тепломережі»;  

- надати міській раді передавальний акт для затвердження. 

6. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент 

житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради                                 

та департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації 

речових прав на нерухоме майно Кам’янської міської ради, координацію –                     

на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Максименка О.О. та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Щербатова Д.О., контроль – на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та постійну 

комісію міської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва, 

земельних ресурсів та комунальної власності. 

 

 

 
Міський голова        Андрій БІЛОУСОВ 

 

 



Додаток 

до рішення міської ради 

від _________ № ________ 

 

 

 

СКЛАД 

комісії з припинення юридичної особи – Комунального підприємства 

Кам’янської міської ради «Південні тепломережі» 

 

 

ДЕЙНЕГА                                                       

Євгеній Валерійович                                

Інд.номер  

- голова комісії 

ВАЛАХ                                                                     

Дмитро Петрович                                     

Інд.номер  

- член комісії 

ДОНЮШ                                          

Олександра Євстахівна 

Інд.номер  

- член комісії 

ЗІМАРЄВА                                               

Катерина Юріївна 

Інд.номер  

- член комісії 

УБИЙВОВК  

Валентина Валеріївна 

Інд.номер  

- член комісії 

 

 

 

Секретар міської ради           Наталія КТІТАРОВА 


