
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 Н А К А З 10.08.2010 N 481  

 

  Про утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт"  

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства N 825 від 16.12.2010 

N 2 від 05.01.2011 ) 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року N 672 "Про утворення Державного 

підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості", керуючись Господарським кодексом України, 

Законом України "Про управління об'єктами державної власності" та з метою вдосконалення системи управління 

у спиртовій галузі, 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" (далі - ДП 

"Укрспирт") зі статутним фондом у розмірі 300000 (триста тисяч гривень) грн., який створити на базі Державного 

концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн "Укрспирт"), розмістивши його за адресою: місто 

Київ, вулиця Б.Грінченка, 1. 

Функції координації роботи ДП "Укрспирт", пов'язаної з галузевими особливостями діяльності, покласти на 

Департамент харчової промисловості (Кіщак Ю.П.). 

2. Затвердити Статут ДП "Укрспирт", що додається. 

3. Призначити Сухоносова Ігоря Анатолійовича генеральним директором ДП "Укрспирт". 

4. Генеральному директору ДП "Укрспирт" Сухоносову І.А.: 

4.1. У двотижневий строк здійснити реєстрацію ДП "Укрспирт" згідно з чинним законодавством. 

4.2. У двотижневий строк з дня державної реєстрації подати Департаменту правової та законопроектної роботи 

(Миргородський О.П.) копію свідоцтва про державну реєстрацію, довідку про внесення до Єдиного державного 

реєстру підприємств та організацій України, зразок відбитка печатки юридичної особи. 

4.3. У тримісячний строк з дня державної реєстрації отримати передбачені законодавством дозволи та ліцензії 

відповідно до предмету статутної діяльності ДП "Укрспирт". 

4.4. Забезпечити подання квартальної та річної фінансової звітності ДП "Укрспирт" до Управління бухгалтерського 

обліку, звітності та ревізійної роботи (Гаврилюк В.М.). 

5. Ліквідувати концерн "Укрспирт", код ЄДРПОУ 03081223, адреса: місто Київ, вулиця Б.Грінченка, 1. 

6. Затвердити склад комісії з ліквідації концерну "Укрспирт" згідно з додатком. Уповноважити голову комісії 

Лаврова Є.М. підписувати всі необхідні документи для проведення процедури ліквідації концерну "Укрспирт". 

Місцезнаходження комісії визначити за адресою: місто Київ, вулиця Б.Грінченка, 1. 

7. Голові комісії з ліквідації Лаврову Є.М.: 

7.1. Забезпечити до 15 листопада 2010 року здійснення заходів з ліквідації концерну "Укрспирт" у відповідності з 

чинним законодавством. 



7.2. Скласти та затвердити ліквідаційний баланс та звіт про роботу комісії з ліквідації концерну "Укрспирт", здати 

їх в архів міністерства. Майно, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, передати на баланс ДП 

"Укрспирт". Подати до Мінагрополітики на затвердження акти приймання-передачі майна. 

7.3. Провести звільнення працівників концерну "Укрспирт" згідно з чинним законодавством. 

7.4. Поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи. 

8. Департаменту економіки та управління державною власністю (Леурдо Ю.М.), Департаменту фінансів 

(Ахіджанов Б.Р.) разом з іншими підрозділами міністерства врахувати зміни, пов'язані з ліквідацією концерну 

"Укрспирт" та створенням ДП "Укрспирт", при розробці планів економічного і соціального розвитку та фінансових 

планів, формуванні переліку державних підприємств, установ і організацій, що входять до сфери управління 

Мінагрополітики України. 

9. Департаменту харчової промисловості (Кіщак Ю.П.) спільно з Департаментом економіки та управління 

державною власністю та Департаментом правової та законопроектної роботи у двотижневий строк забезпечити 

подання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у 

відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року N 672 та забезпечити приведення 

нормативних актів міністерства у відповідність з цією постановою. 

10. Департаменту економіки та управління державною власністю спільно з Департаментом харчової 

промисловості та Департаментом правової та законопроектної роботи подати у двомісячний строк до Кабінету 

Міністрів України законопроект про включення ДП "Укрспирт" до переліку об'єктів права державної власності, що 

не підлягають приватизації, та виключення з цього переліку державних підприємств спиртової та лікеро-

горілчаної промисловості, зазначених у додатках 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 

року N 672. 

11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Міністр М.В.Присяжнюк  

 

Додаток 

до наказу Міністерства 

аграрної політики України 

10.08.2010 N 481 

СКЛАД 

комісії з ліквідації Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн "Укрспирт") 

ЛАВРОВ Євгеній Михайлович - заступник Міністра, голова комісії  

ДМІТРІЄВ Андрій Юрійович - перший заступник голови концерну "Укрспирт", заступник голови комісії  

Члени комісії:  

КОРОБКА Ірина Василівна - заступник директора Департаменту правової та законопроектної роботи - начальник 

відділу правового забезпечення  



КІКТЕНКО Оксана Володимирівна - головний спеціаліст відділу управління державним майном Департаменту 

економіки та управління державною власністю  

ХОМІЧАК Людмила Володимирівна - начальник відділу координації виробництва та обігу підакцизних товарів 

Департаменту харчової промисловості  

ТАТАРЧУК Богдан Юрійович - начальник відділу майнових прав та трудових відносин концерну "Укрспирт"  

ЛУГОВСЬКА Віра Олексіївна - головний бухгалтер концерну "Укрспирт"  

ІВАНЧЕНКО Ольга Василівна - радник заступника голови концерну "Укрспирт" з питань економіки, майна та 

інвестицій  

 

 

  

10.08.2010 

 


