
     
 ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 РІШЕННЯ 
XXV сесії міської ради VІІІ скликання 

 
26 травня   2022 року № 9        
м. Шепетівка         
 

Про припинення діяльності Шепетівського  
міжшкільного навчально-виробничого комбінату  
Хмельницької області шляхом ліквідації 
 
 Відповідно до статті 59 Господарського кодексу України, статей 104, 105, 
110-112 Цивільного кодексу України, Законів України «Про освіту»,«Про загальну 
середню освіту» ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 
рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
1 Припинити діяльність шляхом ліквідації юридичної особи Шепетівського 
міжшкільного навчально-виробничого комбінату Хмельницької області 
(ЄДРПОУ21338826), місце знаходження 30400 Україна, Хмельницька область, місто 
Шепетівка, вулиця Героїв Небесної Сотні, будинок 22 . 
2. Утворити та затвердити склад ліквідаційної комісії згідно з додатком. Визначити 
місцезнаходження ліквідаційної комісії за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 22 м. 
Шепетівка Хмельницької області 30400. 
3. Ліквідаційній комісії провести ліквідаційну процедуру згідно з вимогами чинного 
законодавства. 
4. Встановити строк для заявлення вимог можливими кредиторами – два місяці з дня 
публікації повідомлення про ліквідацію Шепетівського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату Хмельницької області. 
5. Директору Шепетівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату 
Хмельницької області попередити працівників про ліквідацію закладу з дотриманням 
вимог чинного законодавства про працю. 
6.Передати з балансу Шепетівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату 
Хмельницької областіна баланс Шепетівського міського центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді Хмельницької області майно комунальної власності 
Шепетівської міської територіальної громадита матеріальні цінності, а саме:  

- Будівля МНВК загальною площею 798,2 м2 вул. Героїв Небесної Сотні, 22 м. 
Шепетівка; 
- Складські приміщення з лабораторіями загальною площею169,6 м2 вул. Героїв 
Небесної Сотні, 22 м. Шепетівка; 
- Механічні дільниці загальною площею 236,3 м2пров. Сергія Оврашка,2  м. 
Шепетівка; 
- Гаражні приміщення м. Шепетівка 147,8 м2 пров. Сергія  Оврашка, 2 м. Шепетівка. 

7. Склад комісії з приймання-передачі вищезазначеного майна затвердити 
розпорядженням міського голови. 
8. Акт приймання-передачі майна визначеного у пункті 7 цього рішення подати на 
затвердження виконавчим комітетом Шепетівської міської ради. 



9. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту 
(голова комісії Наталія СОБЧУК), заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Галину БЕЗКОРОВАЙНУ  та начальника управління освіти  
Людмилу ТИХОНЧУК. 
 
 
Міський голова                        Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  до 
рішення  XXV сесії міської ради 
VIІІ скликання 
26.05.2022  № 9 
 

С К Л А Д 
ліквідаційної комісії з питань ліквідації Шепетівського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату Хмельницької області 

ПІБ 

Серія паспорту, 
ким виданий  
ідентифікаційний 
номер, адреса 
проживання 

Посада 

Голова комісії   

Безкоровайна Галина 
Григорівна 

НА 859199, 
виданий 
Шепетівським 
МРВУМВС 
України у 
Хмельницькій обл. 
01.08.2000 р. 
інд. код 2497902984 
Шепетівський р-н., 
с. Ленківці, вул. 
Українська, 14  

      Заступник міського голови 

 Члени комісії  

Томашук Антоніна 
Станіславівна 

НА 253561, 
виданий 
Шепетівським 
МРВУМВС 
України у 
Хмельницькій обл. 
15.04.1997 р. інд. 
код  2525803001  
м. Шепетівка, вул. 
Героїв Небесної 
Сотні буд. 88, кв.48  

       В. о. директора Шепетівського 
МНВК 

Ковальська Анжела  
Анатоліївна 

 
НА 265490 виданий 
Шепетівським 
МРВУМВС 
України у 
Хмельницькій обл.   
20.05.1997 р. 
 інд. код. 
2552702728  
м. Шепетівка, пр. 
Миру буд.40 кв.5 

           Головний бухгалтер                   
ШепетівськогоМНВК 

 
Секретар міської ради          Роман ВОЗНЮК 


