
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 LІІ сесія    VII   скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
15 жовтня 2020 року                    Ужгород                              № 2175 

 

 

Про реорганізацію  

КП “Стадіон “Авангард” 

 

Відповідно до статей 104-108 Цивільного кодексу України, статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 4, 15 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців 

та громадських формувань», розглянувши звернення КП “Стадіон “Авангард” 

20.08.2020 року № 141 та з метою належного утримання спортивної 

інфраструктури міста,  

 

міська рада ВИРІШИЛА:  

 

1. Припинити діяльність комунального підприємства “Стадіон “Авангард” 

Ужгородської міської ради, місце розташування: 88017, Україна, Закарпатська 

обл., м. Ужгород, вул. Івана Франка, 1, код ЄДРПОУ – 30104399, шляхом його 

перетворення в комунальну установу “Стадіон “Авангард”, місце 

розташування: 88017, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Івана 

Франка, 1. 

2. Встановити, що в результаті реорганізації комунального підприємства 

“Стадіон “Авангард”, комунальна установа “Стадіон “Авангард” є 

правонаступником всього майна, прав та обов’язків вищевказаного 

комунального підприємства.  

3. Виконання функцій комісії з реорганізації комунального підприємства 

“Стадіон “Авангард” покласти на виконуючого обов'язки директора — 

Ейдельмана Артура Олександровича (РНОКПП - 2532917599). 

4. Голові комісії з реорганізації комунального підприємства “Стадіон 

“Авангард”: 

4.1. Подати органу, що здійснює державну реєстрацію в установленому 

законодавством порядку необхідні документи для внесення до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань відповідного запису протягом трьох робочих днів з 

дати прийняття рішення про припинення. 



4.2. Забезпечити попередження працівників комунального підприємства 

“Стадіон “Авангард” про зміну умов праці в порядку, встановленому 

законодавством України. 

4.3. Встановити строк заявлення кредиторами вимог до комунального 

підприємства “Стадіон “Авангард” - два місяці з дня оприлюднення на 

офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців, рішення щодо припинення комунального підприємства. 

4.4. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та 

задоволення чи відхилення вимог, провести державну реєстрацію юридичної 

особи правонаступника, у відповідності до вимог чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

 

Міський голова              Богдан АНДРІЇВ 
 


