
 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

 
10 червня 2021 року 

 

Про  припинення комунального  

підприємства  фірми «Спектр»   та  

реорганізацію ЛКЖЕУ 
  

 

Керуючись статтями 25, 16, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до статті 104, 105, 110, 111 Цивільного 

кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,  

 

міська рада вирішила: 
 

        1. Припинити юридичну особу Комунальне підприємство фірму  

«Спектр»  (код ЄДРПОУ 32027018),  розташованого  за адресою: 37500 

Полтавська область, Лубенський район, м. Лубни, вул. Г. Тютюнника,  буд. 15, 

шляхом ліквідації. 

        2. Доручити Лубенському міському голові створити комісію  з ліквідації 

Комунального підприємства фірми «Спектр» та затвердити її склад. 

        3. Покласти на комісію з ліквідації Комунального підприємства фірми 

«Спектр» повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних 

засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків з 

перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом 

на 01.07.2021 року.  

 4. Комісії з ліквідації Комунального підприємства фірми «Спектр» вжити 

всі необхідні організаційно - правові заходи, передбачені чинним 

законодавством, щодо підприємства, у тому числі: 

 4.1.  Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної 

особи в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

        4.2.  Забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення 

щодо припинення  юридичної особи. 

 



        4.3. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 

зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному 

законодавством України. 

        4.4. Повідомити  у встановленому чинним законодавством України 

порядку працівників Комунального підприємства фірми «Спектр» про 

ліквідацію підприємства. 

        4.5. Провести інвентаризацію майна підприємства. 

        4.6. Провести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами та 

зобов’язаннями комунального підприємства. 

        4.7. Подати на затвердження міській раді  ліквідаційний баланс. 

        4.8. Встановити, що строк пред’явлення вимог кредиторами 

Комунального підприємства фірми «Спектр» становить два місяці з дня 

оприлюднення  повідомлення про дане рішення. 

        4.9. Місце знаходження ліквідаційної комісії: м. Лубни,                                   

вул. Г. Тютюнника, буд.15. 

 5. Доручити Лубенському комунальному житлово-експлуатаційному 

управлінню розробити проєкт рішення міської ради про внесення змін до 

Статуту підприємства, передбачивши в ньому можливість надання наступних 

послуг: 

- розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи; 

- торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи; 

- будівництво трубопроводів 

та не пізніше наступної чергової сесії надати міській раді техніко-економічне 

обгрунтування щодо виконання цього рішення. 

         6.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань  житлово-комунального господарства, комунальної власності 

та екології та Лубенського міського голову Грицаєнка О.П.. 

 

Лубенський міський голова                                 Олександр ГРИЦАЄНКО                                                      

 


