
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Київська, ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про ліквідаціlO комунального підприємства І 
«Пролісок» 

Розглянувши лист ТОВ «Леон-Сі» від 03.07.2006 Н!!2-6/2980 ссПро 
ВШОІlочення з Державного реєстру IОридичних осіб комунальноr'О 
підприємства «Пролісок», керуючись статrями 59,60 Господарського кодексу 
України, статгями 104,105,) )0,11) Цивільного кодексу України, абзацом І 
пункту 30 cTaтri 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності та 

приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.' Припинити діяльність комунального підприємства ссПролісою) uшяхом 
повної його ліквідації. 

2. Затвердити ліквідаційну комісію, що перебува~ за адресою: м.Бровари, 
Київської області, вул.Київська, 157, У такому складІ: . 
Мірошніков В.В. - голова комісії, директор ТОВ «ЛеО~I-СШ, що 

проживає за адресою: М.КИІВ, вул. 
Автозаводська,41, кв.112, ідентифікаціЙJlИЙ 
номер 2696303894 

ЧJJени комісії: 
Васільєва А.М. 

ВолохаЛ.А. 

Кузнєцов В.О. 

10щенко І.М. 

начальник відділу комунального майн~ та 
комунальних підПРИ~IС~В Y?pa~IIJH~ 
комунальної власноСТІ, IдентифІкацlИНllИ 
номер 2659407841 ; . 
головний бухгалтер ТОВ <сЛеон-Сш, 
. ентифікаційний номер 1846116787; 
ІД ." 
ачальнИК відділу реєстраЦI1 юридичних та tI •• ф.. .. 

фізичних осіб-піДПРИЄМЦІВ, Іденти IКВЦtИ-

НИЙ номер 2960104177; . 
и.. спеціаліст-юрист УправлlННJI 

ГОЛОВtlИ .. ф...... 
альної влаСНОСТІ, Іденти IкацlИНИИ 

комун 

номер 3025714723. 
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J. 

3. гопові ліквідаційної комісії здіЙСНИ"1І відповідні організаціЙllо-правовї 
захОДІ! щодо ліквідації КП "Пролісок" . 

4. контроль за виконанням цього ріШСШIЯ покласти на заступн"ка 

)ііськоro голови ВОЗНJlка С.М. 

Секретар ради ;, 
" \ \ 

.. ' .. 

I.В.Сапожко 



Пода1111Я: ВИКОНУlоча обов'язки 
начальника Управління 
КОМУlJальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

-заступник 

міського голови 

- наЧ8JlЬНИК IОРИДИЧНОГО відділу 

- наЧ8JlЬНИК З8Г8JlЬНОГО відділу 

- голова комісії з питань 
комунмьної власності 
та приватизації 

~ Т./.ДаШОК 

ф., ~- -~ :r С.М.ВОЗНJiК 
'с= ,-d r.г:л.нер 

~ __ -,-__ .Н.І.гна'ПОк 

____ -ІІ---.:М.А.Пелих 



<' J) ",." J-
1і! 11106 від 03.07.2006 . . ~ rf" ~ 

yJ'J-/\ сі f) IТOllellKO в.о. 

Про ВПКЛІОЧСІІІІЯ 3 Де жа. о ect:rpY 
.,........ аСІІі Кoммyвuьвor nlдnpн~ 
dpoIIpUo8)'s.кnr. .. :,l57 ~ ~ tJ!7/ 

комунал~е підп о <сПролісоlO) - код єдрпоу 30356283 
зареєстроване «01» ЖОВТВJ[ 1999р. за Н! 2233 виконкомом Броварської p~ 
811К)'DЛено ТОВ « Леон - Сі ») - код єдрпоу 31025601, зареєстроване «22); 
ШJСТОDвда 200 Ір. виконкомом Броварської міської ради за Н! 1 355 120 0000 
000291, зriдио договору купівлі - продажу від 01.02.2002р. 

Майнові права та обов"JIЗКИ кп "Пролісок" перейlWIИ до ТовариствІ, ВИЩИМ 
Х~іВВИМ органом JlКoгo JlВJIJlЮТЬся Збори засновників. Заява про реорганізацію 
DlДПриємства І<П ,Дролісок" IПJIJIXОМ приєднання дО ТОВ ,,леон-Сі" в газеті ,,нове 
ЖИ'rrI JJ Н! 26( 9328) від 23 березня 2002р. опублікована. 

Щодо господарськоі діяльності кп ,Дролісок" - Тов ,,леон-Сі" ніякої інформації не 
Мlє,твк JIX документи, звіти, відомості і все ,ЩО пов"язано з дiяnьніcno ю1 
.дролісок" до Товариства не передавапись. За період з 01.0202002р. по теперіППlїЙ 
'Іас в кп "Пролісок" господарська діяльність відсутвя , нещасні випадки на 
В8р0БВИЦТві ве зареєстровані, заробітна плата не нараховувanась та не 
lИnnачувanась, ве проводились також і інші нарахування та виплати. 

Є - AICr перевірки своєчасності, достовірності,повНОТИ варахування та своєчасності 
CПnати зобов"JIЗання зі збору ва обов"язкове пенсійне страхування; 

- Довідка про результати перевірки з питань дотримання вимог податкового, 
lIlJIoтиоro та іншого законодавства за період Olo0202002po-15.05о2006р. 

_ An . ·0. о на"IІYVЯавня та використання коштів Фонду 
со о реВ1Зll правильвоСТІ 'JI_.J - • кп Дролісок" 
Ці-вого страхування з тимчасової втрати працездатноСТІ , 

Рахувки в банках закриті 26004.2002р. 
В зв"l3 Вашого дозволу вИXJПOЧИТИ KOМYВ8JIЬHe 
ПО ку з вище ВИІОІадевим прошу чвих осіб. 
l,Цnpиємство ,Дролісок" ~. реєстР, юриди 

~t" "~ • • 
,t) ~ 

Дl!PekТop тов "Ле : ;1IEOH.CI:n1~~I;:6~-
'\ Іде",ифlllllliilllllj\ а 
.~ ІІІА 31025601 с.. 
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