
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

XVI СЕСІЯ VІIІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня 2021 року                        м. Стрий                                         № 806

 
Про завершення реорганізаціїкомунальних 
підприємств: «УК Надія», «УК Світанок», «УК 
№4», «УК Мрія» шляхом приєднання до КП 
«УК «Комфорний Стрий»

Відповідно статті 26, статті 59, частини 6-1 Розділу V. «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104, 
105, 107 Цивільного кодексу України, статей 4, 17 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань», статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», частини 4 статті 31 Закону України «Про національний архівний 
фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419, Положення 
про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, Правил організації діловодства та 
архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом 
Міністерства юстиції України від 18червня 2015 року № 1000/5, рішенням IX сесії 
VIII демократичного скликання Стрийської міської ради від 26.06.2021року № 436 
«Про створення комунального підприємства «Управляюча компанія «Комфортний 
Стрий» Стрийської міської ради,  - міська рада вирішила:

1. Завершити реорганізацію комунальних підприємств «УК Надія», «УК 
Світанок», «УК №4», «УК Мрія» шляхом приєднання до комунального підприємства 
«УК «Комфортний Стрий» Стрийської міської ради. 

2. Встановити, що КП «УК «Комфортний Стрий» є правонаступником всього 
майна, прав та обов’язків комунальних підприємств «УК Надія», «УК Світанок», «УК 
№4», «УК Мрія».

3. Затвердити передавальні акти комунальних підприємств «УК Надія», «УК 
Світанок», «УК №4», «УК Мрія».

4.  Затвердити склад комісії з ліквідації комунальних підприємств «УК Надія», 
«УК Світанок», «УК №4», «УК Мрія».

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  голову депутатської 
комісії з питань житлово-комунального господаоства, комунального майна та 
приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та 
енергозбереження Йосипчука О.В. та заступника міського голови Журавчака М.Ю.

Міський голова                                                                           Олег Канівець


