ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАКАЗ
(з основної діяльності)
Київ

________________

№ ________________

Про припинення юридичної особи
шляхом приєднання

Відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України,
Законів України “Про управління об’єктами державної власності”, “Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань”, Положення про Державну службу України з
надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1052,
НАКАЗУЮ:
1. Припинити 5 державний пожежно-рятувальний загін Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Дніпропетровській області (ідентифікаційний код 36916729) (далі – 5 ДПРЗ),
шляхом приєднання до 2 державного пожежно-рятувального загону Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області з
охорони об’єктів (ідентифікаційний код 08681755) (далі – 2 ДПРЗ).
2. Встановити, що 2 ДПРЗ є правонаступником майна, усіх прав та
обов'язків 5 ДПРЗ, що припиняється.
3. Призначити персональний склад Комісії з припинення 5 ДПРЗ:
Голова Комісії:
ЗАБЛУДА Денис Вікторович, виконуючий обов'язки начальника 5 ДПРЗ
(ідентифікаційний номер 3122404674).
Члени Комісії:
ОВСЯННІКОВА Лідія Антонівна, начальник фінансово-економічної
групи-головний бухгалтер 5 ДПРЗ (ідентифікаційний номер 2360906885);
КИРИЛЕНКО Руслан Миколайович, заступник начальника 5 ДПРЗ з
ресурсного забезпечення (ідентифікаційний номер 2925213150).
4. Комісії з припинення:
упродовж трьох робочих днів з дня видання цього наказу повідомити
орган, що здійснює державну реєстрацію, про рішення щодо припинення
діяльності 5 ДПРЗ;
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подати документи, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру
відповідних записів; повідомити про персональний склад комісії з припинення
5 ДПРЗ;
встановити строк заявлення кредиторами вимог до 5 ДПРЗ – два місяці з
дня опублікування повідомлення про рішення щодо її припинення;
у встановленому порядку попередити особовий склад 5 ДПРЗ про наступне
їх вивільнення та звільнити із забезпеченням дотримання їх соціально-правових
гарантій у порядку, визначеному чинним законодавством;
провести в установленому порядку інвентаризацію та оцінити наявне
майно 5 ДПРЗ;
повідомити кредиторів про розгляд їх вимог не пізніше ніж через 30 днів з
дня отримання 5 ДПРЗ відповідної вимоги;
провести стягнення дебіторської заборгованості;
до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів закрити рахунки,
відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для
розрахунків з кредиторами під час ліквідації 5 ДПРЗ;
забезпечити здійснення перевірок та визначення наявності або відсутності
заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування;
передати в установленому законодавством порядку документи, що
підлягають обов'язковому зберіганню, відповідним архівним установам;
після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами скласти та
подати на затвердження до ДСНС передавальний акт;
здійснити всі інші передбачені законодавством процедури, пов’язані з
припиненням 5 ДПРЗ;
щомісяця до 10 числа в електронній формі інформувати ДСНС через
Юридичне управління ДСНС про стан процедури припинення та вжиті заходи
за формою, затвердженою наказом ДСНС від 09.08.2013 № 511.
5. Контроль за виконання цього наказу покласти на першого заступника
Голови Мельчуцького О.Г.

Голова

Микола ЧЕЧОТКІН

