
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 13.10.2022 р. № 2223 

м. Вінниця 

 

Про проєкт рішення міської ради  

«Про реорганізацію міського комунального  

підприємства «Архітектурно-будівельний 

сервіс»  

 

Керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про реорганізацію міського 

комунального підприємства «Архітектурно-будівельний сервіс» згідно з 

додатком до цього рішення. 

2. Подати вищезазначений проєкт рішення на розгляд міської ради. 

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської 

ради та її виконкому подати дане рішення до секретаріату міської ради для 

включення до проєкту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови М. Форманюка. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                Павло ЯБЛОНСЬКИЙ 

  



Додаток до рішення  

виконавчого комітету  

міської ради  

від 13.10.2022 р. № 2223 

 

Проєкт рішення міської ради 

 

Про реорганізацію міського комунального  

підприємства «Архітектурно-будівельний сервіс» 

 

У зв’язку з необхідністю реорганізації комунальних підприємств, 

відповідно до ст. ст. 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, ст. ст. 59, 78 

Господарського кодексу України, керуючись Законом України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити юридичну особу міське комунальне підприємство 

«Архітектурно-будівельний сервіс» (код згідно ЄДРПОУ 33209082, 

місцезнаходження: 21050, Україна, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця 

Магістратська, будинок 78) в результаті реорганізації шляхом приєднання до  

комунального підприємства «Вінницька спеціалізована монтажно-

експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» (код згідно ЄДРПОУ 

08576550, місцезнаходження: Україна, 21010, Вінницька обл., Вінницький район, 

місто Вінниця, вулиця Ботанічна, будинок 23). 

2. Створити комісію з реорганізації юридичної особи міського 

комунального підприємства «Архітектурно-будівельний сервіс» шляхом 

приєднання до комунального підприємства «Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» (надалі – 

Комісія) у складі згідно з додатком до цього рішення. 

3. Визначити місцезнаходження комісії з реорганізації міського 

комунального підприємства «Архітектурно-будівельний сервіс» до 

комунального підприємства «Вінницька спеціалізована монтажно-

експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» за адресою: Україна, 

21010, Вінницька обл., Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Ботанічна, 

будинок 23.  

4. Комісії з реорганізації шляхом приєднання:  

4.1. Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної особи 

міського комунального підприємства «Архітектурно-будівельний сервіс» в 

порядку та строк, передбачені чинним законодавством України. 

4.2. Забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо 

припинення юридичної особи. 



4.3. Протягом трьох місяців з дати публікації повідомлення про припинення 

діяльності міського комунального підприємства «Архітектурно-будівельний 

сервіс» здійснити дії, пов’язані з реорганізацією юридичної особи згідно з 

вимогами чинного законодавства України. 

4.4. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до міського 

комунального підприємства «Архітектурно-будівельний сервіс» два місяці з дня 

офіційного оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення 

юридичної особи міського комунального підприємства «Архітектурно-

будівельний сервіс» в результаті реорганізації шляхом приєднання до  

комунального підприємства «Вінницька спеціалізована монтажно-

експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху». Встановити наступний 

порядок заявлення кредиторами своїх вимог: надсилання вимог (претензій) у 

письмовій формі за місцезнаходженням Комісії. 

4.5. Провести інвентаризацію майна, активів та зобов’язань міського 

комунального підприємства «Архітектурно-будівельний сервіс». 

4.6. Здійснити усі розрахунки за зобов’язаннями міського комунального 

підприємства «Архітектурно-будівельний сервіс». 

4.7. Скласти передавальний акт та подати його на розгляд і затвердження 

міської ради. 

4.8. Підготувати документи для державної реєстрації змін до відомостей 

про юридичну особу комунальне підприємство «Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху», що містяться 

в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою статті 17 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань». 

5. Після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення 

строку заявлення вимог кредиторами, подати державному реєстратору усі 

документи, передбачені частиною 14 статті 17 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи 

міського комунального підприємства «Архітектурно-будівельний сервіс» (код 

згідно ЄДРПОУ 33209082, місцезнаходження: 21050, Україна, Вінницька обл., 

місто Вінниця, вулиця Магістратська, буд. 78) в результаті реорганізації шляхом 

приєднання до комунального підприємства «Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» (код згідно 

ЄДРПОУ 08576550, місцезнаходження: Україна, 21010, Вінницька обл., 

Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Ботанічна, будинок 23). 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії     

міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 

власності (П. Бабій) та з питань законності, депутатської діяльності і етики 

(С. Василюк). 

 

  



Додаток  

до рішення міської ради 

від __________ №______ 

 

 

Комісія з реорганізації юридичної особи  

міського комунального підприємства «Архітектурно-будівельний сервіс» 

шляхом приєднання до комунального підприємства «Вінницька 

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього 

руху» 

 

 

Голова 

комісії 

- Начальник міського комунального підприємства 

«Архітектурно-будівельний сервіс», Плахотнюк Анатолій 

Васильович, дата народження ДАТА_1, РНОКПП КОД_1 

 

Члени 

комісії 

- Директор комунального підприємства «Вінницька 

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху», Чернов Сергій Павлович, 

дата народження ДАТА_2, РНОКПП КОД_2 

 

 

  Головний бухгалтер міського комунального підприємства 

«Архітектурно-будівельний сервіс», Рзаєва Ірина 

Олександрівна, дата народження ДАТА_3, РНОКПП 

КОД_3 

 

  Начальник юридичного відділу міського комунального 

підприємства «Архітектурно-будівельний сервіс», Рзаєва 

Світлана Іванівна, дата народження ДАТА_4, РНОКПП 

КОД_4 

 

  Головний бухгалтер комунального підприємства 

«Вінницька спеціалізована монтажно- експлуатаційна 

дільниця з організації дорожнього руху», Тихонова 

Катерина Вікторівна, дата народження ДАТА_5, РНОКПП 

КОД_5 

 

   

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 



Департамент транспорту та міської мобільності  

 

Огородник Таїса Іванівна 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та 

економічного аналізу- головний бухгалтер 

 


