
 

УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                                _17.09.2015_                                                                                                    №557 

 

Про ліквідацію комунального  

підприємства «Солом’янкабудінвест»   

 

 

 

 Відповідно до Господарського Кодексу України, рішення Київської 

міської ради від 23.06.2011 № 291/5678 «Про деякі питання діяльності 

комунальних підприємств та установ, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації», рішення 

Київської міської ради від 16.07.2015 № 685/1549 «Про припинення 

комунального підприємства «Солом’янкабудінвест» Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації»: 

   

  1. Припинити шляхом ліквідації комунальне підприємство 

«Солом’янкабудінвест» Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації   (ідентифікаційний код 31055458). 

 

   2. Утворити комісію з припинення (ліквідаційну комісію) комунального 

підприємства «Солом’янкабудінвест» Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, та затвердити ії склад згідно з додатком. 

 

          3. Комісії : 

 

  

 



3.1. У встановленому порядку повідомити державного реєстратора про 

рішення щодо ліквідації комунального підприємства, зазначеного у пункті 1 

цього розпорядження. 

 

 3.2. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 

зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному 

законодавством України. 

 

 3.3. Скласти ліквідаційний баланс, який подати на затвердження до 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

 

 3.4. У встановленому порядку подати документи, визначені Законом 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців», до державного реєстратора для внесення запису Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про 

припинення комунального підприємства, зазначеного у пункті 1 цього 

розпорядження, згідно з чинним законодавством. 

 

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.  

 

 

 

 

Голова                                                                                               М. Шкуро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Склад  

комісії з припинення (ліквідаційної комісії)  комунального підприємства 

«Солом’янкабудінвест» Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

 

Щербанюк А.В.                                       виконуючий обов’язки директора 

                                                                  КП «Залізнизне» Солом’янської 

                                                                  районної в місті Києві державної 

                                                                  адміністрації 

 

Гайдук Т.І                                                головний бухгалтер КП «Залізнизне» 

                                                                  Солом’янської районної в місті Києві                                                                                                          

                                                                  державної адміністрації 

 

Малахова Н.Г.                                         заступник директора КП «Солом’янка- 

                                                                  Сервіс» 

 

 

 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

керівника апарату                                                                     В.Матюхін     

                                                   

                                                    

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження  

Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

17.09.2015 № 557 


