
 

 

  
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         LXXVIII сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

Від 17 вересня 2020 року        № 1382-VII 

 

Про  затвердження нової редакції  

Статуту КП «Комунальник»  

 

 Керуючись ст. ст. 17, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 

88 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57, 65, 78 Господарського кодексу України, ст. 9, 15, 17 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, відповідно до рішення Харківської обласної ради від 28.05.2020р. № 

1316 «Про перейменування Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської 

області», на виконання рішення LXVII сесії VII скликання Комсомольської розглянувши від 

13.02.2020р. № 1194-УІІ «Про організацію передачі в оренду майна комунальної власності 

Комсомольської селищної ради», розглянувши лист директора КП «Комунальник» від 

19.08.2020 р. № 1107, з метою приведення установчих документів Комунального Підприємства 

«Комунальник» у відповідність до вимог чинного законодавства Слобожанська селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити нову редакцію Статуту Комунального Підприємства «Комунальник» (додається). 

 

2. Директору Комунального Підприємства «Комунальник» Чучупалову В.Б.: 

2.1. забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту підприємства, що затверджена цим 

рішенням; 

2.2. забезпечити внесення змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі, 

стосовно місцезнаходження юридичної особи, змінити адресу з «Україна, 63460, Харківська 

обл., Зміївський р-н, селище міського типу Комсомольське, вулиця Дружби, будинок 7» на 

«Україна, 63460, Харківська обл., Зміївський р-н, селище міського типу Слобожанське, вулиця 

Дружби, будинок 7»; 

2.3. забезпечити внесення змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі, 

стосовно засновника підприємства: 

- змінити найменування засновника – з «Комсомольська селищна рада» на «Слобожанська 

селищна рада Зміївського району Харківської області»; 

- змінити адресу місцезнаходження засновника з «України, 63460, Харківська обл., Зміївський 

р-н, селище міського типу Комсомольське, вулиця Комсомольська, будинок 7» на «України, 

63460, Харківська обл., Зміївський р-н, селище міського типу Слобожанське, вулиця Миру, 

будинок 7». 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію – мандатну, з питань 

депутатської діяльності, етики, законності і правопорядку (голова комісії – Євченко Є.С.). 

 

 

Слобожанський селищний голова      Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 


