
           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

25.05.2020                                          Київ                                      № 887 
 

 

 
Про зміну складу ліквідаційної комісії  

державного підприємства «Інститут 

азотної промисловості і продуктів  

органічного синтезу» 

 

 

 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 промислової 
політики України від 14 травня 2014 року № 125 «Про ліквідацію державного 

підприємства «Інститут азотної промисловості і продуктів органічного 
синтезу» (із змінами) та у зв’язку із передачею, відповідно до акту    

приймання-передачі  від 20 грудня 2019 року, цілісного майнового комплексу 
державного підприємства «Інститут азотної промисловості і продуктів 
органічного синтезу» (код ЄДРПОУ 33968601, юридична адреса: 93400, 

Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Вілєсова, будинок 1) 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 підприємства 

«Інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» : 

Іванісенка Максима Івановича (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків **********); 

Лавренко Ольгу Юріївну (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків **********); 

Панова Олександра Володимировича (реєстраційний номер облікової 

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

Ярошенко Олену Миколаївну (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків **********). 

 



 
 

2. Включити до складу ліквідаційної комісії державного підприємства 

«Інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» : 

Дюкареву Олену Павлівну (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків **********) – заступника начальника відділу ліквідації 

підприємств Управління банкрутства та ліквідації підприємств Фонду 

державного майна України, член комісії (за згодою); 

Жирікову Ольгу Вікторівну (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків **********) – головного спеціаліста відділу приватизації, 

управління державним майном та корпоративними правами Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та 

Луганській областях, член комісії (за згодою). 

 

3. Продовжити термін проведення ліквідації державного підприємства 

«Інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу»  до 31 травня 

2021 року. 

 

4. Голові ліквідаційної комісії Воронько Ірині Павлівні забезпечити 

державну реєстрацію змін складу ліквідаційної комісії державного 

підприємства «Інститут азотної промисловості і продуктів органічного 

синтезу». 

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Заступник Голови Фонду                                      Сергій ІГНАТОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


