
                                                                                                       
 
 
 
 
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від   30.06.2022р. № 9 
 
Про припинення юридичної особи 
КП «Артополот» Пісківської 
сільської ради шляхом ліквідації. 
 
 
           Відповідно до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань», керуючись статтями 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». 
 

ВИРІШИЛИ: 1. Припинити юридичну особу  комунального підприємства 
«Артополот» Пісківської сільської ради (ЄДРПОУ 41644773), місцезнаходження: вулиця 
Миру,25, село Піски, Лохвицького району Полтавської області, 37233,  шляхом ліквідації. 

2. Для здійснення процедури ліквідації КП «Артополот» Пісківської сільської ради 
утворити ліквідаційну комісію у складі:  

1) Голова комісії: Добруля Сергій Васильович – перший заступник Заводського 
міського голови (ідентифікаційний номер (…));  

2) Заступник голови комісії: Ільющенко Марина Григорівна – начальник фінансово-
господарського відділу виконавчого комітету Заводської міської ради (ідентифікаційний 
номер (…));  

3) Член комісії: Дробиш Марина Володимирівна – начальник відділу юридичного 
забезпечення виконавчого комітету Заводської міської ради (ідентифікаційний номер (…));  

4) Член комісії: Пройдак Григорій Петрович – староста Пісківського старостинського 
округу (ідентифікаційний номер (…)); 

5) Член комісії: Неценко Оксана Миколаївна – головний спеціаліст фінансового 
відділу виконавчого комітету Заводської міської ради (ідентифікаційний номер (…)). 

3. Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії: вулиця Полтавська,4/16, місто 
Заводське, Миргородський район, Полтавська область, 37240. 

4. Покласти на комісію з ліквідації комунального підприємства повноваження щодо 
здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, 
грошових коштів та розрахунків з перевіркою їх фактичної наявності та документального 
підтвердження станом на 01.07.2022 року.  

 5. Ліквідаційній  комісії вжити всі необхідні організаційно - правові заходи, 
передбачені чинним законодавством, щодо ліквідації комунального підприємства 
«Артополот» Пісківської сільської ради, у тому числі: 

 5.1. Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної особи в 
порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 5.2. Забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо 
припинення  юридичної особи. 

 



            5.3. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, до 
відповідної архівної установи в порядку, визначеному законодавством України. 

 5.4.   Провести інвентаризацію майна підприємства. 
 5.5.  Провести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами та зобов’язаннями 

комунального підприємства. 
 5.6.   Подати на затвердження сесії міської ради  ліквідаційний баланс. 
 5.7. Встановити, що строк пред’явлення вимог кредиторами комунального 

підприємства «Артополот» Пісківської сільської ради становить два місяці з  дати публікації 
оголошення про ліквідацію юридичної особи. 

 

 

 

      Міський голова                                                                         Віталій СИДОРЕНКО 
 

 

Примітка: 

(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу. 

 

 

 


