
           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

04.11.2020                                          Київ                                                 № 1767 
 

 

 
Про зміну складу ліквідаційної комісії  

державного сільськогосподарського  

підприємства «Ключарківське» 

 

 Відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України, статті 7 Закону 

України «Про управління об’єктами державної власності», статті 17 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 20 листопада 2019 року № 1101-р «Про передачу цілісних 

майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери 

управління Фонду державного майна», наказу Міністерства аграрної політики 

та продовольства України від 27 квітня 2012 року № 238 «Про ліквідацію 

державного сільськогосподарського підриємства «Ключарківське» (із змінами) 

та у зв’язку із передачею, відповідно до акта приймання-передачі                           

від 20 грудня 2019 року, цілісного майнового комплексу державного 

сільськогосподарського підприємства «Ключарківське» (код ЄДРПОУ 

32634597, юридична адреса: 89626, Закарпатська область, селище Ключарки, 

Мукачівський район, вулиця Гагаріна, будинок 30, корпус «А») зі сфери 

управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України до сфери управління Фонду державного майна України, 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Виключити зі складу ліквідаційної комісії державного 

сільськогосподарського підприємства «Ключарківське»: 

Ардашева Костянтина Сергійовича (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків **********); 

Шевченко Тетяну Василівну (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків **********); 

 

2. Включити до складу ліквідаційної комісії державного 

сільськогосподарського підприємства «Ключарківське»: 

 



 
 

Скороход Раїсу Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків **********) – начальника Управління відновлення 

платоспроможності та припинення діяльності підприємств Фонду державного 

майна України, член комісії (за згодою); 

Ковтягу Олександра Володимировича (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків **********) – начальника відділу припинення 

діяльності та координації ліквідаційних процесів з територіальними органами 

Управління відновлення платоспроможності та припинення діяльності 

підприємств Фонду державного майна України, член комісії (за згодою); 

 

3. Продовжити термін проведення ліквідації державного 

сільськогосподарського підприємства «Ключарківське» до 31 травня 2021 року. 

 

4. Голові ліквідаційної комісії Гребенюку Антону Володимировичу 

забезпечити державну реєстрацію змін складу ліквідаційної комісії державного 

сільськогосподарського підприємства «Ключарківське». 

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник Голови Фонду                                                  Денис КУДІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


