
 
МІНІСТЕРСТВО  ОБОРОНИ  УКРАЇНИ  

Н А К А З  
18.09.2014 р.                            м. Київ     № 657 
 
 
 
Про ліквідацію державного 
підприємства “Львівське 
управління начальника робіт” 
 
 
 

Відповідно до Закону України “Про управління об’єктами державної 
власності”, Господарського кодексу України та з метою створення умов для 
ефективної господарської діяльності та оптимізації чисельності державних 
підприємств  

 
 

НАКАЗУЮ: 
 
 

1. Припинити юридичну особу – державне підприємство “Львівське 
управління начальника робіт” (код ЄДРПОУ 22995851) шляхом його 
ліквідації. 
 
 

2. Для проведення ліквідації державного підприємства “Львівське 
управління начальника робіт” призначити ліквідаційну комісію в такому 
складі: 

 
 

голова ліквідаційної комісії – заступник начальника управління – 
головний інженер Західного територіального квартирно-експлуатаційного 
управління полковник Стеців В. Б. (ідентифікаційний номер 2482011015);  

 
 
заступник голови ліквідаційної комісії – начальник відділу експлуатації 

фондів, капітального будівництва та ремонту Західного територіального 
квартирно-експлуатаційного управління полковник Черних І. Л. 
(ідентифікаційний номер 2377216591); 
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члени ліквідаційної комісії: 

 

 
начальник  групи (обліку та використання земель оборони) відділу 

розквартирування військ і землекористування Західного територіального 
квартирно-експлуатаційного управління майор Косило А. Р. 
(ідентифікаційний номер 2958909919);  

начальник кошторисно-договірної групи відділу експлуатації фондів, 
капітального будівництва та ремонту Західного територіального квартирно-
експлуатаційного управління капітан Клецун В. З. (ідентифікаційний номер 
3103807930); 

головний бухгалтер державного підприємства “Львівське управління 
начальника робіт” Санницька М. М. (ідентифікаційний номер 1751505987). 

 
 
3. Голові ліквідаційної комісії:  
 
 
у п’ятиденний строк з дати видання наказу письмово повідомити про 

ліквідацію державного підприємства “Львівське управління начальника 
робіт” орган, що здійснює державну реєстрацію за місцем знаходження 
об’єкта господарювання, та надати документи, передбачені Законом України 
“Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” 
для внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України запису про рішення щодо припинення юридичної особи  – 
державного підприємства “Львівське управління начальника робіт”; 

розмістити в друкованих засобах масової інформації повідомлення про 
припинення юридичної особи – державного підприємства “Львівське 
управління начальника робіт” та про порядок і строк заявлення кредиторами 
вимог до неї; 

у десятиденний строк з дати видання наказу забезпечити розміщення у 
друкованому засобі масової інформації повідомлення про прийняття рішення 
щодо ліквідації державного підприємства “Львівське управління начальника 
робіт”; 

забезпечити проведення інвентаризації майна, що знаходиться на 
балансі державного підприємства “Львівське управління начальника робіт”; 

забезпечити у двомісячний строк з моменту публікації повідомлення 
отримання претензій кредиторів державного підприємства “Львівське 
управління начальника робіт”; 

після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів 
забезпечити складання та подання на затвердження Міністру оборони 
України проміжного ліквідаційного балансу; 
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забезпечити проведення розрахунків з кредиторами державного 
підприємства “Львівське управління начальника робіт” в порядку, 
встановленому чинним законодавством України; 

після проведення розрахунків з кредиторами державного підприємства 
“Львівське управління начальника робіт” забезпечити складання та подання 
на затвердження Міністру оборони України ліквідаційного балансу; 

після затвердження ліквідаційного балансу забезпечити подання його 
нотаріально засвідчених копій до органу, що здійснює державну реєстрацію 
за місцем знаходження державного підприємства “Львівське управління 
начальника робіт”; 

відповідно до трудового законодавства України забезпечити 
додержання законних прав та інтересів працівників, які звільняються; 

документи, утворені в процесі діяльності державного підприємства 
“Львівське управління начальника робіт”, строк зберігання яких становить         
25 років та більше, разом з першим примірником ліквідаційного балансу 
передати до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України 
встановленим порядком; 

акт передачі квартирно-експлуатаційному відділу м. Львова документів 
державного підприємства “Львівське управління начальника робіт”, строк 
зберігання яких становить від 1 до 10 років включно, погодити з Галузевим 
державним архівом Міністерства оборони України. 

 
 
4. Начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління 

Збройних Сил України надати пропозиції щодо подальшого використання 
майна державного підприємства “Львівське управління начальника робіт”, 
що залишилося після задоволення претензій кредиторів.   

 
 
5. Начальнику Західного територіального квартирно-експлуатаційного 

управління: 
 
 
попередити керівника державного підприємства “Львівське управління 

начальника робіт” про наступне звільнення у строк, передбачений чинним 
законодавством України; 

забезпечити контроль і супроводження внесення до Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України запису про 
припинення діяльності державного підприємства “Львівське управління 
начальника робіт”. 

 
 
6. Начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління 

Збройних Сил України доповісти про ліквідацію державного підприємства 
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“Львівське управління начальника робіт” після виключення його з Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України. 

 
 
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 

оборони України. 
 
 
8. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 

 
 
 
Міністр оборони України 
генерал-полковник                                                                           В.В.ГЕЛЕТЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


