
           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

22.02.2021                                          Київ                                                   № 236 
 

 

 
Про зміну складу комісії з ліквідації 

Оріхівського державного сільськогосподарського  

племінного підприємства по шовківництву 

 

 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 

України від 30 грудня 2011 року № 811 «Про припинення діяльності 

Оріхівського державного сільськогосподарського племінного підриємства                

по шовківництву» та у зв’язку із передачею, відповідно до акта                   

приймання-передачі від 20 грудня 2019 року, цілісного майнового комплексу         

Оріхівського державного сільськогосподарського племінного підприємства по 

шовківництву (код ЄДРПОУ 00699299, юридична адреса: 70500, Запорізька 

область, Оріхівський район, місто Оріхів, вулиця Запорізька, 143) зі сфери 

управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України до сфери управління Фонду державного майна України, 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Виключити зі складу комісії з ліквідації Оріхівського державного 

сільськогосподарського племінного підриємства по шовківництву: 

Кухарчука Олександра Федоровича (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків **********), голова комісії; 

Боярко Наталію Анатоліївну (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків **********), член комісії; 

Проценко Максима Григоровича (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків **********),член комісії. 
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2. Призначити ліквідатором Оріхівського державного 

сільськогосподарського племінного підриємства по шовківництву Картамишева 

Дмитра Анатолійовича (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********) (за згодою). 

 

3. Ліквідатору Картамишеву Дмитру Анатолійовичу:  

 

забезпечити державну реєстрацію змін складу комісії з ліквідації  

Оріхівського державного сільськогосподарського племінного підриємства по 

шовківництву; 

 

щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом 

подавати Фонду державного майна України звіти про результати проведення 

ліквідації Оріхівського державного сільськогосподарського племінного 

підриємства по шовківництву. 

 

4. Кухарчуку Олександру Федоровичу передати документи, печатки, 

штампи та інші матеріальні цінності ліквідатору Картамишеву Дмитру 

Анатолійовичу. 

 

5. Продовжити термін проведення заходів з ліквідації Оріхівського 

державного сільськогосподарського племінного підриємства по шовківництву 

до 16 лютого 2022 року. 

 

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник Голови Фонду                                                        Денис КУДІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


