
 

 
 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
27 липня 2017 року № 9 

Миколаїв   
 
 
 
 
 
Про припинення юридичної особи –          Чотирнадцята позачергова 
Миколаївського обласного               сесія сьомого скликання 
комунального підприємства  
«Облпаливо» 

 
 
 

Відповідно до статті 59 Господарського кодексу України, статей 104, 105, 
110 Цивільного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань», статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 28 Закону України «Про приватизацію державного майна», 
статті 22 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств 
(малу приватизацію)», пункту 1 рішення обласної ради від 26 жовтня 2000 року 
№ 16 «Про управління майном спільної власності територіальних громад 
Миколаївської області» (зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради                         
від 24 червня 2011 року № 11, від 26 червня 2012 року № 33), у зв’язку                    
з приватизацією єдиного майнового комплексу Миколаївського обласного 
комунального підприємства «Облпаливо» на виконання рішення обласної ради 
від 29 березня 2013 року № 16, з метою забезпечення ефективного управління 
майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області обласна рада  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

 
1. Припинити діяльність Миколаївського обласного комунального 

підприємства «Облпаливо» шляхом його ліквідації. 
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 2. Доручити Миколаївській обласній державній адміністрації як 
уповноваженому органу управління майном спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області згідно з чинним законодавством 
України здійснити відповідні організаційно-правові заходи щодо припинення 
Миколаївського обласного комунального підприємства «Облпаливо», у тому 
числі: 

створення ліквідаційної комісії підприємства та затвердження її складу; 
письмове повідомлення органу державної реєстрації; 
забезпечення дотримання соціально-правових гарантій працівників 

підприємства на умовах, визначених чинним законодавством; 
затвердження складених ліквідаційною комісією підприємства 

проміжного ліквідаційного та ліквідаційного балансів. 
 
3. Установити строк заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці від 

дня опублікування повідомлення щодо прийняття Миколаївською обласною 
радою рішення про припинення діяльності Миколаївського обласного 
комунального підприємства «Облпаливо» шляхом його ліквідації. 
 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 
комунальної власності, приватизації та капітального будівництва. 
 
 
 
 
 
 
Голова обласної ради       В.В.Москаленко 
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