
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ 
 

24 грудня 2020 року                                                            2 сесія VIII скликання        

 
Про ліквідацію Комунального підприємства Вороновицької селищної 

ради «Муніципальна поліція»  
 
Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статтями 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статтею 59 

Господарського кодексу України, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 
 1. Припинити діяльність Комунального підприємства Вороновицької 

селищної ради «Муніципальна поліція» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 41337493) шляхом його ліквідації та відкрити ліквідаційну процедуру. 

 

 2. Визначити строк для заяви претензій кредиторами два місяці з дати 

оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

 

 3. Призначити ліквідатором Комунального підприємства Вороновицької 

селищної ради «Муніципальна поліція» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 41337493) – Яременка Василя Володимировича, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 3019619855. 

 

 4. Визначити місцезнаходження ліквідатора: 23252, Вінницька область, 

Вінницький район, смт Вороновиця, вул. Козацький шлях, буд. 68. 

 

 5. Ліквідатору Комунального підприємства Вороновицької селищної ради 

«Муніципальна поліція» (ідентифікаційний код юридичної особи 41337493) 

здійснити всі необхідні заходи щодо ліквідації Центру наданання 

адміністративних послуг Вороновицької селищної ради (ідентифікаційний код 

юридичної особи 41337493), відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

 



 6. Уповноважити Яременка Василя Володимировича, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків 3019619855, звернутись та подати 

документи до органів державної реєстрації, у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації громадських 

об’єднань на території відповідних адміністративних територіальних одиниць, 

інших реєстраційних органів, органів нотаріату, державного реєстратора, 

необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення 

Засновника щодо припинення Комунального підприємства Вороновицької 

селищної ради «Муніципальна поліція» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 41337493) та подальшого його перебування у стані припинення 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

  

 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного 

голову. 

 

 

 СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА     О.Г. КОВІНЬКО 
 

  


