
           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

01.03.2021                                              Київ                                             № 324 
 

 

 
Про внесення змін до складу комісії 

з ліквідації державного комплексного  

торговельного підприємства «Хрещатик» 

та державного підприємства «Спецсервіс» 

 

 Відповідно до статтей 105, 110 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 05 вересня 2006 року № 490           

«Про створення державного підприємства «Агроспецсервіс»  та у зв’язку                          

із передачею, відповідно до акта приймання-передачі від 20 грудня 2019 року, 

цілісного майнового комплексу державного комплексного торговельного 

підприємства «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 21583968, юридична адреса: 01001, 

місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 24) та державного підприємства 

«Спецсервіс» (код ЄДРПОУ 19245951, юридична адреса: 01001, місто Київ, 

вулиця Грінченка, будинок 1) зі сфери управління Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України до сфери управління 

Фонду державного майна України, 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Припинити повноваження Комісії з приймання-передачі майна            

на баланс державного підприємства «Агроспецсервіс» та ліквідації державного 

комплексного торговельного підприємства «Хрещатик», державного 

підприємства «Продтранс», державного підприємства «Спецсервіс»                         

з ліквідації державного комплексного торговельного підприємства «Хрещатик» 

та державного підприємства «Спецсервіс». 

 

 



 
 

2. Призначити Волинець Лесю Василівну (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків **********) – в.о. директора                           

ДП «Агроспецсервіс», ліквідатором державного комплексного торговельного 

підприємства «Хрещатик» та державного підприємства «Спецсервіс»                   

(за згодою). 

 

3. Ліквідатору Волинець Лесі Василівні:  

забезпечити державну реєстрацію змін складу комісії з припинення 

державного комплексного торговельного підприємства «Хрещатик» та 

державного підприємства «Спецсервіс»; 

 

у разі недостатності вартості майна для здійснення розрахунків                       

з кредиторами забезпечити подачу до господарського суду заяви про відкриття 

провадження у справі про банкрутство державного комплексного 

торговельного підприємства «Хрещатик» та державного підприємства 

«Спецсервіс». 

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник Голови Фонду                                                Денис КУДІН 

 

 


