
 
 УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

                                           Х  СЕСІЯ   VII  СКЛИКАННЯ 

                                                                                        ПРОЄКТ   

РІШЕННЯ №___ 

__.__.2020  м. Хуст 

 

Про припинення шляхом ліквідації 
Комунального Підприємства « Готель Хуст» 

 

Відповідно до статей 59, 60, 61 Господарського кодексу України, статей 105, 

110, 111, 112 Цивільного кодексу України, керуючись  ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія Хустської міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити юридичну особу  - комунальне підприємство «Готель Хуст» 

шляхом ліквідації (Ідентифікаційний код юридичної особи 32177144). 

2. Створити комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію)- 

комунального підприємства «Готель Хуст»у складі згідно з додатком 1. 

Ліквідаційній комісії: 

2.1. Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної особи 

в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

2.2. Забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо 

припинення юридичної особи в засобі масової інформації та на офіційному сайті 

Хустської міської ради. 

2.3. Здійснити дії, пов’язані з ліквідацією комунального підприємства « 

Готель Хуст» у строки згідно з вимогами чинного законодавства України. 

2.4. Скласти проміжний і ліквідаційний баланси та подати їх на 

затвердження. 

3. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до комунального 

підприємства «Готель Хуст» два місяці з дня оприлюднення повідомлення про 

рішення щодо припинення шляхом ліквідації комунального підприємства «Готель 

Хуст ». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань житлово - комунального господарства та 

містобудування. 

 

Міський голова     Володимир КАЩУК 
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                                                                                                 Додаток №1  

                                                                                             до рішення Х сесії Хустської міської ради 

                                                                                             VII скликання №__       від ____2020 року 

 

 

 

Склад  

 комісії по ліквідації комунального підприємства «Готель Хуст» 

 

Голова ліквідаційної комісії: 
Фетько Іван Михайлович– перший заступник міського голови, паспорт 

серії ВО 799428 виданий Хустським ГРО УМВС України в Закарпатській області 

126.07.2001р., РНОКПП 2302711793, адреса місця проживання: Хустський район, 

с.Крива, вул. Задорожного, буд. 236 «А»; 

 

Члени ліквідаційної комісії: 
  Бойко Орест Володимирович – начальник управління житлово-

комунального господарства, РНОКПП 2136614256, адреса місця проживання: 

Хустський район, с.Іза, вул. 50-річчя Жовтня, буд. 28а; 

  Гелеван Вікторія Іванівна – начальник управління з питань майна 

комунальної власності, РНОКПП 3010400103, адреса місця проживання: м.Хуст, 

вул. Е.Егана, буд. 16; 

  Гуменюк Наталія Олександрівна  – завідувач відділу з питань юридично-

правового забезпечення діяльності ради, РНОКПП 2971206180, адреса місця 

проживання: м.Хуст, вул. І.Франка,161, кв. 2; 

  Удут Степан Костянтинович  – начальник управління економіки, 

РНОКПП 2566003175, адреса місця проживання: м.Хуст, вул. 900-річчя Хуста, 

буд. 10; 

  Худа Рената Володимирівна – головний спеціаліст управління житлово-

комунального господарства, РНОКПП 2984700067, адреса місця проживання: 

м.Хуст, вул. Конституції, буд 1, кв.2. 

 

Місце знаходження ліквідаційної комісії:  90400, м. Хуст, вул. 900-річчя Хуста, 

27, Закарпатська область. 

 

Секретар ради                Володимир ЕРФАН 

 


