Проект

УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
_________________ 2019р.

сесія 7 скликання

Про припинення обласної комунальної установи „Вінницька
інноваційно-інвестиційна компанія" шляхом ліквідації
Відповідно до статей 104, 105 Цивільного кодексу України, статей 59,
78 Господарського кодексу України, статей 4, 8 Закону України „Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань”, керуючись статтями 43, 60 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, рішення 20 сесії Вінницької обласної
Ради 3 скликання від 27 березня 2001 року № 360 „Про нову редакцію
рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року „Про
об’єкти комунальної власності”, враховуючи висновок постійної комісії
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм від 30 травня
2019 року №115\18, клопотання управління спільної комунальної власності
територіальних громад Вінницької області, висновки постійних комісій
обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Припинити юридичну особу - Обласну комунальну установу
„Вінницька інноваційно-інвестиційна компанія” (код ЄДРПОУ 33845086,
місцезнаходження: вул. Хмельницьке шосе, буд.7, м. Вінниця, 21050) шляхом
ліквідації.
2. Утворити комісію з припинення юридичної особи - Обласної
комунальної установи ’’Вінницька інноваційно-інвестиційна компанія”
шляхом ліквідації (далі -комісія) у складі, що додається.
3. Доручити комісії з припинення здійснити організаційно-правові
заходи щодо припинення шляхом ліквідації Обласної комунальної установи
’’Вінницька інноваційно-інвестиційна компанія” в порядку, встановленому
чинним законодавством України.
4. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог - два
місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення
обласної комунальної установи „Вінницька інноваційно-інвестиційна
компанія” шляхом ліквідації.
5. Попередити про наступне вивільнення виконувача обов'язків
начальника обласної комунальної установи „Вінницька інноваційноінвестиційна компанія” Росоху Юрія Михайловича.
6. Внести зміни у додаток №2 до рішення 23 сесії Вінницької обласної
Ради 3 скликання від 12 жовтня 2001 року №483 "Про управління об’єктами
спільної власності територіальних громад області", а саме:

6.1. Вилучити з розділу "Інші підприємства та організації" такий пункт:
„13. Обласна комунальна установа "Вінницька інноваційно-інвестиційна
компанія”.
7.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації
(Масленніков О.Г.) та з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур
Г.Ф.).

Голова обласної Ради

А.ОЛІЙНИК

Додаток
до рішення _______ сесії
обласної Ради 7 скликання
від _________ 2019 р. №___

СКЛАД
комісії з припинення комунальної установи
"Вінницька інноваційно-інвестиційна компанія" шляхом ліквідації
РОСОХА
Юрій Михайлович
ПАХОЛКЖ
Олександр
Миколайович

МАЗУР
Геннадій Федорович

виконуючий обов’язки начальника
обласної комунальної установи „Вінницька
інноваційно-інвестиційна компанія”, голова
комісії, ідентифікаційний номер **********.
начальник відділу обліку та ефективного
використання комунального майна Управління з
питань комунальної власності виконавчого
апарату Вінницької обласної Ради, заступник
голови
комісії,
ідентифікаційний
номер
Члени комісії:
- голова постійної комісії з питань бюджету,
фінансів та обласних програм Вінницької
обласної
Ради,
ідентифікаційний
номер

МАКАРЕНКО
Ірина Андріївна

інспектор
відділу
централізованих
капіталовкладень
Управління
розвитку
підприємництва
та
централізованих
капіталовкладень Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального
розвитку
облдержадміністрації, ідентифікаційний номер
**** ^ ^ ^ ^за згодою^ *

БОКОВІКОВА
Алла Миколаївна

головний
спеціаліст
відділу спільної
комунальної власності управління спільної
комунальної власності територіальних громад
Вінницької області, ідентифікаційний номер

ДАНИЛЕВИЧ
Лариса Миколаївна

начальник відділу по роботі з
комунальними підприємствами, установами,
організаціями Управління з питань комунальної
власності виконавчого апарату Вінницької
обласної
Ради,
ідентифікаційний
номер

