
УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 06 березня 2013 року № 2264 

 
 

Про припинення комунального 

підприємства «Кіровоградські ринки» 

шляхом ліквідації 

 

Керуючись статями 140, 143 Конституції України, статтями 104, 110, 111 

Цивільного кодексу України, статтями 59, 60 Господарського кодексу України, 

відповідно до пункту 30 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити шляхом ліквідації юридичну особу – комунальне 

підприємство «Кіровоградські ринки» (далі – КП «Кіровоградські ринки»), 

ідентифікаційний код 34448938. 

2. Утворити ліквідаційну комісію КП «Кіровоградські ринки» у складі 

згідно з додатком. 

Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії КП «Кіровоградські 

ринки»: 25006, м. Кіровоград, вул. Червоногвардійська, 20/37. 

3. Встановити строк ліквідації КП «Кіровоградські ринки» 12 місяців. 
4. Ліквідаційній комісії КП «Кіровоградські ринки»: 

повідомити у встановлений законом строк орган, що здійснює державну 

реєстрацію, про прийняте рішення   щодо   припинення   шляхом   ліквідації 

КП «Кіровоградські ринки»; 

у тижневий строк розмістити у відповідних друкованих засобах масової 

інформації повідомлення про ліквідацію КП «Кіровоградські ринки» та про 

порядок заявлення кредиторами вимог до нього (вимоги кредиторів 

приймаються в письмовій формі протягом двох календарних місяців з дати 

публікації повідомлення про припинення); 

письмово повідомити персонально кожного кредитора про ліквідацію 

КП «Кіровоградські ринки»; 

вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської 

заборгованості КП «Кіровоградські ринки»; 
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здійснити інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, 

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків 

КП «Кіровоградські ринки»; 

після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти 

проміжний ліквідаційний баланс та подати на затвердження Кіровоградській 

міській раді; 

здійснити інші організаційно-правові заходи, пов’язані з ліквідацією 

КП «Кіровоградські ринки» відповідно до вимог чинного законодавства 

України; 

в     установленому     законом      порядку      попередити      працівників 

КП «Кіровоградські ринки» про припинення цього підприємства та забезпечити 

дотримання їх соціально-правових гарантій у порядку та на умовах, визначених 

законом; 

забезпечити дотримання прав та законних інтересів працівників у зв’язку з 

припиненням підприємства (пункт 1 статті 40 КЗпП України); 

після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний 

баланс; 

підтвердити достовірність та повноту ліквідаційного балансу 

аудиторським висновком та надати ліквідаційний баланс на затвердження до 

міської ради; 

після закінчення процедури припинення шляхом ліквідації звернутися до 

органу, що здійснює державну реєстрацію, щодо проведення державної 

реєстрації припинення юридичної особи КП «Кіровоградські ринки». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М. 

 

 
 

Міський голова О.Саінсус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дихнова 24 47 74 



 

 

 

 

 

СКЛАД 

Додаток 
до рішення Кіровоградської 

міської ради 

від 06 березня 2013 року 
№ 2264 

ліквідаційної комісії комунального підприємства 
«Кіровоградські ринки» 

Голова комісії 
 

Кривий 
Валерій Григорович 

- директор комунального підприємства 
«Ринково-побутові послуги» Кіровоградської 

міської ради 

(ідентифікаційний номер - ***********) 

 

Члени комісії: 
 

Вовенко 
Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст сектора правового 

супроводу діяльності міського голови, 

секретаря міської ради та виконавчих органів 

міської ради юридичного відділу 

Кіровоградської міської ради 

(ідентифікаційний номер -**********) 
 

Дихнова 
Надія Михайлівна 

- головний спеціаліст управління по сприянню 

розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення Кіровоградської 

міської ради 

(ідентифікаційний номер -**********) 
 

Запорожець 

Ольга Данилівна 

- головний бухгалтер комунального 

підприємства «Кіровоградські ринки» 

(ідентифікаційний номер -*********) 
 

Масанська 

Ольга Василівна 
- в.о. директора комунального підприємства 

«Кіровоградські ринки» 

(ідентифікаційний номер -***********) 
 

Маличенко 

Олександр Іванович 

- начальник відділу ринкового господарства та 

побутових послуг управління по сприянню 

розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення Кіровоградської 

міської ради 

(ідентифікаційний номер- **********) 
 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради І.Василенко 
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