
 

 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_____________________________ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від ___________ 2020 року № ____ 

м. Олександрія 
 
Про припинення комунального підприємства  
«Жигулі» Олександрійської міської ради 
шляхом приєднання до комунального підприємства 
«Олександрійський центральний ринок» 
 

Відповідно до ст.ст. 26, 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. ст. 59, 60 Господарського кодексу України, ст. ст. 104-107 Цивільного кодексу 
України, ст. ст. 33-35, ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців», з метою упорядкування ринкової торгівлі та ліквідації 
вуличної торгівлі, забезпечення ефективної та рентабельної фінансово-господарської 
діяльності комунальних підприємств, які здійснюють надання ринкових послуг на території 
м. Олександрія, враховуючи висновки постійних комісій та рішення виконавчого комітету 
від «___» ___________ 2020 року № _____, 
 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Припинити комунальне підприємство «Жигулі» Олександрійської міської ради (код 

ЄДРПОУ 23096758, юридична адреса: м. Олександрія, вул. Першотравнева, 17) шляхом 
реорганізації через приєднання до правонаступника – комунального підприємства 
«Олександрійський центральний ринок» (код ЄДРПОУ 23230033, юридична адреса:             
м. Олександрія, вул. Ярмаркова, 57). 

 
2. Встановити, що в результаті реорганізації через приєднання, майно, права та 

обов’язки комунального підприємства «Жигулі» Олександрійської міської ради переходять 
до правонаступника – комунального підприємства «Олександрійський центральний ринок». 

 
3. Утворити комісію з припинення комунального підприємства «Жигулі» 

Олександрійської міської ради у складі згідно з додатком. 
 
4. Встановити, що термін подання кредиторами вимог становить два місяці з дати 

оприлюднення повідомлення про припинення  у спеціалізованому засобі масової інформації. 
 
5. Комісії з припинення діяльності комунального підприємства «Жигулі» 

Олександрійської міської ради: 
- у триденний термін з дня прийняття даного рішення повідомити державного 

реєстратора про рішення міської ради щодо припинення комунального підприємства 
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«Жигулі» Олександрійської міської ради, подати документи, необхідні для внесення до 
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відповідних записів, та 
повідомити про персональний склад комісії з припинення діяльності комунального 
підприємства «Жигулі» Олександрійської міської ради; 

- здійснити заходи щодо припинення юридичної особи відповідно до вимог 
законодавства України у строк, який не перевищує шість місяців з дня прийняття даного 
рішення; 

- забезпечити оприлюднення повідомлення в спеціалізованому засобі масової 
інформації про припинення комунального підприємства «Жигулі» Олександрійської міської 
ради та про порядок і строки заявлення кредиторами вимог до нього; 

- після оприлюднення повідомлення про припинення комунального підприємства 
«Жигулі» Олександрійської міської ради вжити заходів для виявлення кредиторів та 
письмово повідомити їх про припинення комунального підприємства «Жигулі» 
Олександрійської міської ради; 

- у встановленому порядку, після закінчення строку для пред’явлення вимог 
кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог, скласти передавальний акт, який 
повинен містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань комунального 
підприємства «Жигулі» Олександрійської міської ради стосовно всіх кредиторів та 
боржників комунального підприємства «Жигулі» Олександрійської міської ради, включаючи 
зобов’язання, що оспорюються сторонами; 

- передавальний акт подати на затвердження Олександрійській міській раді у місячний 
термін після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами комунального 
підприємства «Жигулі» Олександрійської міської ради та задоволення чи відхилення цих 
вимог; 

- передавальний акт надати в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем 
державної реєстрації комунального підприємства «Жигулі» Олександрійської міської ради, а 
також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації 
правонаступника – комунального підприємства «Олександрійський центральний ринок»; 

- вжити інших заходів, пов’язаних з реорганізацією відповідно до вимог  законодавства. 
 
6. Управлінню економіки міської ради ознайомити з цим рішенням директора 

комунального підприємства «Жигулі» Олександрійської міської ради, яке припиняється, та 
директора комунального підприємства «Олександрійський центральний ринок» - 
правонаступника, під підпис. 

 
7. Контроль за виконанням рішення міської ради покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка С.П. та постійну комісію 
міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства. 
 
 
 
Міський голова                                           Степан ЦАПЮК  
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                                                                                  Додаток  

до рішення міської ради  
від ___________ 2020 року № _____ 

 
 

Комісія 
з припинення комунального підприємства «Жигулі» Олександрійської міської ради 

 
 

Голова комісії: 
 

СТЕПАНЕНКО Людмила Іванівна – головний бухгалтер комунального підприємства 
«Олександрійський центральний ринок» (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків ХХХХХХХХХХ) 

 
 

Члени комісії: 
 

 
ПЕТРОВА Юлія Володимирівна – в.о. директора комунального підприємства «Жигулі» 

Олександрійської міської ради(реєстраційний номер облікової картки платника податків 
ХХХХХХХХХХ) 

 
ШИХАХМЕДОВ Зураб Шихнебійович – головний спеціаліст управління приватизації, 

оренди майна та землі Олександрійської міської ради (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ХХХХХХХХХХ) 

 
 
 

____________________________ 


