
УКРАЇНА 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

РІШЕННЯ № 14- - VIII 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 
 

07 вересня 2022 року    
смт Сосниця  

 

Про реорганізацію комунального 

підприємства «Атлант» шляхом  
приєднання до комунального підприємства  
«Сосницьке комунально-житлове управління» 

  

  Відповідно до ст. 59 Господарського кодексу України, ст. ст. 104 - 107 

Цивільного кодексу України, керуючись ст. ст. 26, 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п. 9.1 Статуту комунального підприємства «Атлант» 

Сосницької селищної ради, з метою оптимізації структури управління комунальних 
підприємств селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 
транспорту, Сосницька селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Провести реорганізацію комунального підприємства «Атлант» 
Сосницької  селищної ради (код ЄДРПОУ 31977551) шляхом його приєднання до 
комунального підприємства «Сосницьке комунально-житлове управління» 
Сосницької  селищної ради (код ЄДРПОУ 34238711). 

2. Створити комісію з реорганізації юридичної особи – комунального 
підприємства «Атлант» Сосницької селищної ради у складі, згідно з додатком. 

3. Комісії з реорганізації: 
1) повідомити державного реєстратора про реорганізацію юридичної особи 

в порядку, передбаченому чинним законодавством України; 
2) забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо 

реорганізації юридичної особи; 

3) забезпечити в порядку встановленому законодавством попередження та 
звільнення працівників КП «Атлант» відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП України, за 
виключенням працівників, зайнятих у роботі з реорганізації;  

4) здійснити дії, пов’язані з реорганізацією підприємства згідно з вимогами 
чинного законодавства України; 

5) подати на затвердження ради передавальний акт. 
 



4. Встановити, що комунальне підприємство «Сосницьке комунально-

житлове управління» є правонаступником всіх прав та обов’язків комунального 
підприємства «Атлант» Сосницької селищної ради і претензії кредиторів 
комунального підприємства «Атлант» Сосницької селищної ради приймаються 
протягом двох місяців з дати офіційного оприлюднення повідомлення про рішення 
щодо реорганізації юридичної особи та внесення запису про реорганізацію 
комунального підприємства «Атлант» Сосницької селищної ради до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, за юридичною адресою: Чернігівська область, Корюківський район,      
смт Сосниця, вул. Б. Хмельницького, 6. 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної 
ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
енергозбереження та транспорту (Карета Ю.І.). 
 

 

 

Селищний голова                                                      Андрій ПОРТНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення ____ ї сесії селищної 
ради VIII скликання 

від ___.___.2022 року № ______ 

 

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації юридичної особи - комунального підприємства 

«Атлант» Сосницької селищної ради 

 

ЧЕРНУХА 

Ігор Олексійович 

 

- заступник селищного голови, голова комісії; 

 

Члени комісії: 
 

КУЗЬМЕНКО  
Іван Миколайович 

- начальник відділу комунального майна та 
юридичного забезпечення селищної ради; 
 

Кузьменко  
Олена Вікторівна 

- т.в.о. начальника КП «Сосницьке 
комунально-житлове управління» Сосницької 
селищної ради. 
 

КОЧУБЕЙ  
Лариса Іванівна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності селищної ради; 
 

ЛИТВИНЕНКО 

Юлія Василівна 

- в. о. директора КП «Атлант» Сосницької 
селищної ради; 
 

ЛОПАТКО  
Віталій Андрійович 

-  староста Південного старостинського округу 
селищної ради; 
 

РУБЛЕВСЬКИЙ  

Юрій Анатолійович 

- начальник відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, 
охорони навколишнього середовища, 
надзвичайних ситуацій, оборонної роботи, 
цивільного захисту та охорони праці 
селищної ради. 

 

 

Секретар ради                                                          Світлана ПАСТУШЕНКО 


