МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ

№ 19

21.01.2013
(з основної діяльності)
Про ліквідацію об’єктового підрозділу

Відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України,
Законів України “Про управління об’єктами державної власності”, “Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, а також
з метою підвищення ефективності управління державним майном
НАКАЗУЮ:
1. Припинити 51 державну пожежно-рятувальну частину по охороні
товариства з обмеженою відповідальністю «Рубіжанський Краситель»
3 державного пожежно-рятувального загону по охороні товариства з
обмеженою відповідальністю «Рубіжанський Краситель», Рубіжнянського
казенного хімічного заводу «Зоря», Державного концерну «Укроборонпром»
Головного територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій
України у Луганській області (код ЄДРПОУ 25573903) (далі – 51 ДПРЧ)
шляхом ліквідації.
2. Призначити головою комісії з припинення юридичної особи 51 ДПРЧ
начальника відділу цивільного захисту у м. Рубіжне Головного територіального
управління МНС у Луганській області Воропаєва Юрія Вікторовича.
3. Голові комісії з припинення 51 ДПРЧ:
3.1. Затвердити своїм наказом персональний склад комісії з
припинення юридичної особи.
3.2. У десятиденний термін після видання цього наказу повідомити
відповідного державного реєстратора про рішення щодо припинення діяльності
юридичної особи; подати документи, необхідні для внесення до Єдиного
державного реєстру відповідних записів; повідомити про персональний склад
комісії з припинення юридичної особи.
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3.3. Повідомити про наступне вивільнення працівників та осіб
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту 51 ДПРЧ.
3.4. Забезпечити персональне повідомлення у друкованому виді явних
(відомих) кредиторів.
3.5. У встановленому порядку провести інвентаризацію та оцінити
наявне майно юридичної особи.
3.6. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти та подати на
затвердження МНС України ліквідаційний баланс.
3.7. Здійснити всі інші передбачені законодавством процедури,
пов’язані з припиненням юридичної особи.
3.8. Щомісяця до 10 числа у друкованому та в електронному вигляді
інформувати Міністерство про стан процедури припинення та вжиті заходи за
формою, затвердженою наказом МНС України від 06.12.2011 № 1272.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра, голова комісії
з проведення реорганізації

В. Квашук

