
Фонд дЕржАвного мАЙнл укрАiни
РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДIJIЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО

мАйнА уltрАiни Ilo ltиil]ськlй, LIЕI,кАсъкIй
тд ч Ерн l гll}ськrйi оь;rдстях

Управлiння забсзтrечення реа.пiзаtlii повIrоважень у LIернiгiвськiй областi

l]итяг Iз IIАItАзу
Регiонального вiддiлення Фонду державного майна УкраТrrи по Киiвськiй, Черкасьrсiй та

24 сiчня 202З року

Чернiгiвськiй областях

Чернiгiв Nc 1З121

Про припинення (реоргаlliзаuiю)
юридичноi особlл - .Д,ержа в llого п iilп pllcMcTBa
" LI е р н i гi в с ь к 1.1 I-1 е кс Ir е рт l I о-те х t l i ч t t l,t l',i

центр !,ержпрацi"

Вiдповiдно до статей 104-108 I_{ивiльного Кодексу Уrсраiни, Законiв Украiни "Про
державFIу ресстрацiю IоридиLIних осiб, фiзичrrих осiб-rriдприсмцiв та громадських формуваFIь",
"Про Фонд держаiвного Maйrrtt Уrсраittи", "l1po ltриватизаrцiю державного i комунального
N,lайна" та на пiдlставi r]yHKTy ]З.l l1оговоlэу купig.lтi-пролажу - сrIиного майнового комплексу

Щержавного пiдприсмс,гва "LIернiгiвський експертно-технiчний центр Щерхtпрацi", м. Чернiгiв,
вул. Itрасносiльсьtсого, 89, кол СДРПОУ 22825669, уrсладеного 08.12.2022 року за реестровим
Ns 6246 Mirrt РегiонаIьним вiддiленням Фоtlду державного майна Украiни по Киiвськiй,
LIеркаськiй та Чернiгiвсr,rсйоб;ЕqтдхJдалi - 1эегiонаJIьне вiддiлелiltя) та гр. IBaHeHKoM Андрiсм
Петровичем (PIIOKIlГi акту приймання-передачi Nsб/н вiд 08.|2.2022,
враховуючи накази Регiонаrrtыrого вiдлiленнlt Фонду державного майна Украiни по ltиТвськiй,
LIеркаськiй та Чернiгiвськiй облrастях вiд l3.12,2022 ЛЪ2З2-к-вс "Про розподiл функцiоFIальних
обов'язкiв, встановлення взасмозамiнюЁаIлостi Milc керiвництвом Регiона,тьного вiддiлення
Фонду держаI]ного майна УкраТни по Киiвськiй, Черкаськiй та Чернiгiвськiй областях та
пiдltорядкуванI,rrl його струt(l,урних пiдрозлiлriв", Фонду державного майна Украiни "ГIро

виконання обов'язttiв застуtlника l]ачаJlьника регiонального вiддiлення начальнИКа

Уltрав.lliння забезпе.lення реалiзацiТ повноважень у Чернiгiвськiй областi Барабаш Р.А." вiд
16.0l .202З Nq7-p, та, враховуючи лист гр. IBaHeHKa Андрiя [Iетровича вiд 1 З.01 .202З, -

l{АКАЗУЮ:
1. I1риlтиtлити (рсорганiз),вати) торидичну особу - Щерrкавне пiдприсмс'гlзо

"ЧсргtiгiвсI)кий еI(сlIертLIо-l,ехItiчний центр l{ерхtпрацi", Itод еЛРПОУ 22825669, м.LIерttiгiв,
By.lr. ItpacHociлtbcbtcot,o, 89 (ла:ri - f{ll "Чернiгiвський ЕТЦ") шляхом його ttеретворення у
господарську органiзацirо приватного права - товариство з обме>rсеною вiдповiдальнiстtо
"Чернiгiвський експертно-технiчний центр безпеки працi" (скорочена назва ТОВ
"Чернiгiвський ЕТЦ БП"), зi збереженням iдентифiкацiйного коду суб'екта (22825б69).
Товариство з обметtеною вiдtlовiда,гrьнiсr,tо "Чернiгiвський експертно.гехtliчниЙ Ileнlp
безпеки працi" е правонастуtIником !П "Чернiгiвський ЕТЦ", до нього переходять Bci активи
(мrайно), права та обов'язки /{П "Черtliгiвсь

В. о. застуtlниI(а наLIаJIьниttа l)егiо

вiддiлення - FIачаJIьника. Управлiння

Згi2lно з оригi гttt,.rlоп,l :

['оло вгl и l:;i спецiал icT в iддiлу п ри ваr,изацii,

управл iнrrя деI])ка.вним ма,йttом та,

корпораl,и вн и lvl и правам и

Регiна БАРАБАШ

ольга'ГИТАРЕНКо


