
 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

    22.08.2018                                  м. Київ                                   № 432 

 

Про реорганізацію військового 

сільськогосподарського 

підприємства “Липини” 

 

 

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 
2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від  
19 жовтня 2016 року № 730), та у зв’язку з проведенням у Міністерстві 
оборони України організаційних заходів н а к а з у ю: 

 

 

1. Припинити юридичну особу – військове сільськогосподарське 
підприємство “Липини”, ідентифікаційний код (43016, Волинська область, 
Луцький район, село Липини, вулиця Вереснева, 123), реорганізувавши його 
шляхом приєднання до Концерну “Військторгсервіс” ідентифікаційний код – 

33689922 (03151, місто Київ, вулиця Молодогвардійська, 28-А). 
 

 

2. Визначити Концерн “Військторгсервіс” правонаступником усіх прав 
та обов’язків військового сільськогосподарського підприємства “Липини”. 

 

 

          3. Основні фонди та оборотні засоби, інші цінності військового 

сільськогосподарського підприємства “Липини”, що реорганізується, 
закріпити за Концерном “Військторгсервіс” на праві господарського відання 
згідно із затвердженими передавальними актами як внески до його 
статутного капіталу. 

 

 

4. Для проведення реорганізації військового сільськогосподарського 

підприємства “Липини” призначити комісію у такому складі: 
голова комісії – помічник Генерального директора Концерну 

“Військторгсервіс” з юридичних питань Козоріз Андрій Сергійович  
(реєстраційний номер облікової картки платника податків); 
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члени комісії: 
 

 

начальник відділу економічної діяльності Концерну “Військторгсервіс” 

Пранік Юлія Сергіївна (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків); 

завідувач сектору по роботі з державними підприємствами Концерну 
“Військторгсервіс” Ксьондзик Євген Павлович (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків); 

головний спеціаліст відділу майна Концерну “Військторгсервіс” 

Кожем’якіна Марина Сергіївна (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків). 

 

 

5. Голові комісії: 
 

 

письмово повідомити про реорганізацію військового 
сільськогосподарського підприємства “Липини” орган, що здійснює 
державну реєстрацію за місцем знаходження підприємства, протягом трьох 
робочих днів з дати видання наказу та надати документи, передбачені 
Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань”, для внесення до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань запису про рішення щодо припинення юридичної 
особи; 

розмістити в друкованих засобах масової інформації, в яких 
публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що 
припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи –   
військового сільськогосподарського підприємства “Липини” та інформацію 
про порядок і строк заявлення кредиторами претензій до нього (вимоги 
заявляються кредиторами письмово протягом двох місяців із дня оголошення 
повідомлення про припинення юридичної особи); 

вжити необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості 
військового сільськогосподарського підприємства “Липини”, що 
реорганізується; 

під час здійснення процедури припинення діяльності військового 
сільськогосподарського підприємства “Липини” забезпечити дотримання 
вимог Цивільного та Господарського кодексів України, законодавства 
України про працю, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”; 

забезпечити проведення інвентаризації наявного майна  
військового сільськогосподарського підприємства “Липини”; 
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відповідно до трудового законодавства України забезпечити 
додержання прав і законних інтересів працівників військового 
сільськогосподарського підприємства “Липини”, що реорганізується; 

в двотижневий строк після видання наказу забезпечити надання у 
повному обсязі представникам Департаменту внутрішнього аудиту 
Міністерства оборони України документів, які відповідно до пункту 5.4 
Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247, є джерелами 
аудиторських доказів; 

після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та 
задоволення чи відхилення цих вимог скласти передавальний акт та подати 
його на затвердження Міністру оборони України; 

після затвердження передавального акта забезпечити подання 
документів, передбачених Законом України “Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, до 
органів, які здійснили реєстрацію військового сільськогосподарського 
підприємства “Липини”, для проведення державної реєстрації припинення 
юридичної особи в результаті приєднання; 

забезпечити виконання вимог законодавства України щодо захисту 
інформації з обмеженим доступом та її матеріальних носіїв; 

мастикову гербову печатку та мастиковий кутовий штамп разом із 
першим примірником передавального акта передати до Галузевого 
державного архіву Міністерства оборони України встановленим порядком 
згідно з актом; 

мастикові гербові печатки, мастикові штампи з римськими цифрами II, 
III тощо та інші печатки знищити встановленим порядком згідно з актом; 

акт передачі правонаступнику документів військового 
сільськогосподарського підприємства “Липини”, строк зберігання яких 
становить до 10 років включно, погодити з Галузевим державним архівом 
Міністерства оборони України та долучити його до передавального акта;  

документи, що утворені у процесі діяльності військового 
сільськогосподарського підприємства “Липини”, строк зберігання яких 
становить більше 10 років, разом з першим примірником передавального 
акта передати до Галузевого державного архіву Міністерства оборони 
України встановленим порядком. 

 
 
6. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 
 
 
 

Міністр оборони України 

генерал армії України                                                                      С.ПОЛТОРАК 
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