
 
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

03  березня  2012 р.                                                                                        № 87           

 

 

 

Про припинення комунального підприємства 

«Дирекція з управління та обслуговування житлового та нежитлового фонду» 

Дніпровської районної 

у м. Києві ради 

 

Відповідно до Господарського Кодексу України,  рішення Київської 

міської ради від 01.12.2011 № 758/6994 «Про деякі питання діяльності 

комунальних підприємств та установ, що належать до комунальної власності 

територіальної громади м. Києва та передані до сфери управління Дніпровській 

районній в м. Києві державній адміністрації»: 

 

1. Припинити комунальне підприємство «Дирекція з управління та 

обслуговування житлового та нежитлового фонду»  Дніпровської районної у м. 

Києві ради (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35207972), що знаходиться за 

адресою: м. Київ, вул. Челябінська, 9-г (далі - комунальне підприємство)  

шляхом приєднання до Комунального підприємства по утриманню житлового 

господарства Дніпровського району м. Києва. 

 

2.Утворити з 03.03.2012 комісію з припинення комунального підприємства 

«Дирекція з управління та обслуговування житлового та нежитлового фонду » 

Дніпровської районної у м. Києві ради ( далі - комісія) у складі, що додається. 

 

3.Комісії вжити організаційно-правові заходи щодо припинення комунального 

підприємства передбачених чинним законодавством, в тому числі: 

 

3.1. У встановленому порядку повідомити державного реєстратора про рішення 

щодо припинення комунального підприємства. 

 

3.2. Встановити строк для заяви претензій кредиторами протягом двох місяців з 

дня опублікування повідомлення про припинення комунального підприємства у 



спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, що видає Державна 

реєстраційна служба України. 

 

3.3. Провести відповідно до чинного законодавства вивільнення працівників. 

 

3.4. Здійснити інвентаризацію майна, що належить комунальному 

підприємству,  та  передати його до Комунального підприємства по утриманню 

житлового господарства Дніпровського району м. Києва. 

 

3.5. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, до 

відповідної архівної установи в порядку, визначеному чинним законодавством 

України. 

 

3.6. Забезпечити проведення перевірки комунального підприємства Державною 

податковою інспекцією у Дніпровському районі та Державною фінансовою 

інспекцією в місті Києві. 

 

3.7. У встановленому порядку подати документи, визначені Законом України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», до  

державного реєстратора для внесення запису до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про припинення комунального 

підприємства згідно з чинним законодавством. 

 

3.8. Завершити заходи з припинення комунального підприємства до 03.05.2012 

року. 

 

4. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього розпорядження 

на офіційному веб-сайті  Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

 

 

5.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 

голови Дніпровської районної  в місті Києві державної адміністрації згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова                              О. Шевчук     

 

 

 

 



Додаток  

                 до розпорядження Дніпровської 

       районної в місті Києві державної  

       адміністрації     

       від 03 березня 2012 р.    № 87                                                                         

 

 

СКЛАД 

   Комісії з припинення   комунального підприємства «Дирекція з управління та 

обслуговування житлового та нежитлового фонду » Дніпровської районної у  м. 

Києві ради 

 

 

Самойленко                         -   в.о. директора комунального підприємства                                                  

Олексій Сергійович "Дирекція з управління та  обслуговування  

                                                   житлового та нежитлового фонду"  

                                                    Дніпровської районної у м. Києві 

                                                    ради, голова комісії 

 

Шевченко 

Тетяна  Михайлівна             -   діловод комунального підприємства       

 "Дирекція з управління та  обслуговування  

                                                    житлового та нежитлового фонду"  

                                                    Дніпровської районної у м. Києві 

                                                     ради, секретар комісії 

 

 

 

Дарда                                  -    в.о. головного бухгалтера комунального                                                  

Світлана Володимирівна  підприємства "Дирекція з управління та  

                                                 обслуговування житлового та нежитлового                                                                   

                                                 фонду" Дніпровської районної в місті ради 

 

 

 

Коровотня 

Тетяна Юріївна                  -  юрист комунального підприємства "Дирекція з  

                                                управління та обслуговування житлового та 

                                                 нежитлового  фонду" Дніпровської районної                  

                                                 в місті ради 

 

 

 

 

Керівник   апарату                                                                       А. Павленко 

 


