ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
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ДЕРЖАВНОГО
пlдп рисмс гвА ,.ново l роiцькL
ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО),
ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИСМСТВА
(ПРИСИВАСЬКЕ ДОСЛIЛНЁ
ГОСПОДАРС ГВО) та затirордr(ення складу
Про припинення

I(oMicii з flрипинення

I]iдповiдtrодоI.{ивiltbHoгoтаГоспо]Jаi]iI;]i0],ili;.l,i,.,ll,:lll].,il..

Украiнll <Про уl]равлiння об'скта]llи деi]rltав]i(ii l:ljil|.]:l;,; L7,. -]i]
) lоско,IаJlеllня сlrlукI)ри 1правлiння i.r l]i_Ldl!m(l!H! еlрекгивllос,i lt(д.,l,,,1
лiсового госIlодарства, враховуючи зверцеЕ}Iя Херсонського 0бJасЕаго
уrlравлiння лiсового,[а мисJIивського l,осllоларстsа вiд 20.08.20i8
],lЪ

05-08/42,20.08.2018 N9 05-08/43 та 20.08.2018 ]tl! 05-08/4,4

НАКАЗУlо:
l.l.lpi'IПини1'ИДEP}ItABнЕtil'цlТjjI.I(]i'4.'1.]il].''L:].
ЛlСОВЕ ГОСПОДАРСТВО>, код згiдно з СД]]ГlС}!' al(t]12 ].]ii. |, ]i
ГtrДРИСМСТВО (IlРИСИВАСЬКЕ ДОСJl]ДltЕ i 0(]l jij.ii.,ili] i.!1],.. ,..
lгi_rно l CfiP[lOY 00qq,l087. шjlяхоNl p\,oTrlJl,i?lrtril. ,, ,а,,- ,,],], "
(KAXOBCl,KF
л I( ]{)в F
ШДГIРИСМСТВА
ДЕРЖАВНОГО
ГОСПОДАРСТВО>, код згiдно з СДРПОУ 0099З231 .
2. Утворити Комiсiю з припинення ДЕРЯСАВЕIОГО ПlДПРИСМСТВА

(новотроiцькЕ лIсовЕ господАрство) та дЕржлRного

ШДПРИСМС'ГВА (ПРИСИВАСЬКЕ, ДОСJiI,ЦНЕ ГОСПOДАРСТВOл (,цалi Комjсiя з припttнсння) r а за гверди ги ii cKna;t. л" ltодr,, t,ся.
J. Установиtи_ що Коviсiя l при,lиненнс заiйснrос ксрiвtIиutьо tilл,ltiс:.о
ДЕРЖАВF]ОГО ПlДllРИ€МСТВА (НOВОТРОIЦЬКЕ JttCOEi]
ГОСIlОДАРСТВО> Lа ЛЕРЖАВНОГО Цli|I]РrlС\4С't'I]z\ l iiPi.1l. i,i:l.,\1 :,:.]:
ДОСЛIДНЕ

l'ОС]lОД{АРСТВО>

ва пt:рit,lL ,Jl{j ]il.]l.ill1Itijli]

tIl]ипицення.
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4. Головi KoMiciТ з прилинення:
- в ,гриденяий с,tро]( з моменту
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ДЕР}кАвноГо ПIДПРИ€МСТвл
.,
,L],
jl.
ГоСпоДАРС-ГВО> та ,{ЕРЖдВНоI'() ill,'il l'{,jt l,ii. ] i,.l
ДОС-ЦiДНЕ ГОСI tОi]АРС'Гt]О>l Iц.ltяхсг,r i}(j..)!)i :rii ] ]ii] i1 ] l, .. .i.
дерr(авцоi

цодо

реестрацiТ

рiшення

.]
]

його до ДВР}I{АI]IIОГО ШДПРИСМС f 3А (lli.\ri0]J(.bi\ i: Ji]i.!ria::
ГОСПОДАРСТВО>r, ,га внесення вjдповjдноl о аi,]пис) ло €)дивоr.о
пiлтtрtiгмлiв гl,
державного peccтpy юридичних oci6, фiзичних ооiб
громадських форпrувань;
- забезлечитrr опублiкування у офiцiйrrому друкованом)/ :sасобj MacoB.Ji
iнформацii оголоtrrення про припиненвя Дi.-.Р)liАВt{ОГO l l]rЦ РИt]МС:ГIjА

(НОВОТРОlЦЬКЕ J{ICOBE ГОСЛОДА}'СТtsО) та ДЕР}КАВНО]'О
ПlЛПРИ€МСТВА (ПРИСИВАСЬКЕ ДОСЛlДНЕ ГОСl10liАРС'l'Е]0l>
шляхом реорrанiзаuiТ та про лорядок iсгрок ]аявлеllllя виrrо, ьпс,tиtогi,,,
,,
llровеленнq it ве,,
ззбеJпе'tи lи
нevаге1'iальниxакtиtriв.Ioвapнo-vа'tcгi:lIЬ||ir
l]i.rii;'i,]i .. i
докумештiв .. та
розрахункiв ЛЕР)i(АВНaji lr

.;,l

(I-]OBOTPOIL{ЬKE JIICOBE ГоСПо!:\РС!'Т3flll Ti| ]1|:.]]]ii \lil ]l l] i i
ПlДПРИеМСТВА (l1РИСИВАСЬКЕ ДОСJlll{i'Е l ()l_]П0,1i.,\ lJ(_i l !з{;;::
- пiсля закiнчення строку заявлення виý{ог креди,tоilалrи забезпе,rи,l:rl
складацня передавального акта ,ЦЕР]{(АВНОГО П]ЛIlРИСVl{]ТR.А,

(новотроiцькЕ лlсовЕ госllодАрство) та лЕрпивного

ПlДРИСМСТВА (ПРИСИВАСЬКЕ iIОСЛIДНЕ ГОСПUl]АРti'I ВО>
подати r]ого до .Щерх<rtiсагептства;

-

та

здiйсниr,rt припинення ДЕР)ltАВНОГО ПIДПРИСМСТ'ВА

(новотроТцькЕ лIсовЕ госпоfiАрстtJо>l та дЕря(Аt]liог(i
ПIДПРИСМСТВА (ПРИСИВАСЬКЕ ДОС,'llДlIЕ ГОС]lIОДЛРСТ'ВО)

шляхол,t ix реорганiзацii в порядку Bl{зЁarl.]Ho]!1,Y -iillitilj!i,]ilH()nLj.lilt,]]:,tJi]:,l
Украitrи;
- щомiсячно до 20 чис:rа звiтуватlr !cp;<.licltl,,:t:,t,:,l l;,. ll;
припинення ДЕРЖАВНОГО ПlДПРИСМС-Гtj,\ ., H()BU I Pl }jLiЬtl.Г: ji!СС)Ёll
ГОСПОДАРСТВО> та l.{ЕРЖАВFlОГO ПU{IlP],1C]v1(]'l ll,,\ l,]jp]i.,l]ll] 1, ]ii,;

ДОСЛiДНЕ I'ОСПОДАРСТВО).
5. }Jстановитп, що строк заяв,{еяня кредllторамtl свuiх вItмсlг ло

дЕржАвноГо ]IдприемствА

(

цово 1-1)оiць]{Е ]liCoBE

ГОСПОДАРСТВО> та l]ЕРЖАВНОГО ПIДIIРИСN4СТВА (ПРИСИВАСЬКЕ
ДОСЛIДНЕ ГОСПОДАРСТВО> складае 2 мiсяцi :] ilня опрII.liодненнrt
повiдомленнrt про рitшення засновника l]pt) прtlпиLlевн}r flЕР}.itlrВI]оГ0

шдприемствА (]-IовотроiцькЕ лlсовЕ i,ослоfiАрс,гво> та
ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИ€МСТВА (ПРИСИВАСЬКЕ /lОСЛIДНЕ
I

ОСПОДАl'С

ВО,, шллхоv реорганiзашiТ.
'l1l,](llPrrl\4a
Визпа.rити TepMiH припинення ЩЕl))lLАlJiiОГО
1tr
l

6,
(1{овотроТцькЕ лIсовЕ госпоl{Агст]]оl,,ill

ПlДПРl4СМСТВА (IlРИСИВАСЬКЕ l[L)l-, l

Ill]P:л{]1;lil,a
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28.06.20l 9.

7. Вlr:значtl,rи, цо ДЕР}i(АВFtЕ l i|]iiiirL'i(-'!i,
ЛlСОВВ i'ОСIlОЛАРС TBO>I с: правtltасl\ II]ll",i,i

,]

i

,'

ДОСЛiДНЕ ГОСПОДАРСТВО).

8. Началънику Херсонсьltого об:tасного уllравJtiнпя ]1]{j,]]{)!,{l,i:r
лроцедуроl1-\
мllсливського господарства Тцщенку В,В, встанови,ги ковl,ропj, за

,,,,]r.,r""n", дЕржАвЪого пIдприсмствА <t-Iово-I,роlцькЕ лIсовIiЬёпоц"рЬl'во>, та щFрЖАвНоГо ПIДгlрИС]\,1С'гI]А (прИсиВАс]ЬкЕ

дослIднЕ господАрстВо>>

та забезпечrа,глt:

* вирiшеиня питання щодо безоплатrrоi 1"plf1,._ 1_n]""in та ltасивiв
(l1овотроТцькЕ лIсовЕ

дЕржБЁого

шдприсмствА

Рис] И В д i]b ii Ё
iоСiйдрств О> та ЩЕРЖДВНого гшдприсМСТI]д (ПпlJlпри€
]]\4с!,вА
доёПчiйв господАрство) до дЕржАвног,()
,ra ,lt!орлtltсtlttя ,1,,, L,,,li I

uiiдхСjвСЬкв лlСоВЕ ГОСПОДАРСТВО>l

i

майно:
'd ir,ши.\ Ге'lових пгаll llx переда!lе
j]jtТаtrяЯ ltlоДо llll]lallцri \ ]loc,i]]lllc
- вирiшенrrя вiдповiдltо ДО З (ОНОДаВС'IВi1
l1l-:] ]i'';' '"] , l ,
корисl-уванtlЯ зеN{ельних дi:rянок ,|i]]Pxl ,\,i] i li] l i)
,

лtсовЕ

госпо!,\i]ti,I,t3()l, lil

,l1,1,:ii ,,1i]:

li

|:

]

"йвЬтроiцькв (присивАськЕ дослIднIj l-осilо,[Арс,lts{-))
йдгrрl,tсмствд
(KAXOBCьKI-] лlсовЕ

БряЬному

ГоСподдрствО>
дi:tянки.

шдприсмству

та оформлення реL{ових прав }Ia

зазltаT

енi земельtti

персо}lалу Свя,t,сlцькiii А,В, здiйснитrl
передбаченi чиннлIм законодавством Украiпи заход,и ttIодо при[иl,iенli,l
,рулоп"" вiдrlосилI з тимчасово виконуючими_лс;бов_'язки дlиректорiв
(новотроТцькЕ лiсоI}F,
ЁЁЬrйвгrого 1IiдприемствА
ГоiподдрствО> ,rа ЩЕРЖАВного пiдI IрисмстI]А <I tри,]йRАсы(Е

9.

Завiлувачу Сектору

з

ДОСЛl,ЦНF] ГОСПО/{АРСТВО>>.
10. ltонтроль за ]]иl{онанцям ц1,11l , l,\,l
Xepcoltr:bKolo об:rасногО управлirлвЯ пiсtlвогil rа N!l1i],;ll1lici}il,ll L
Тиценка В.В.

i""l
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l}.ll. Бондар

Заступнrrrt Головrr
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