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Петренку П. Д.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Павле Дмитровичу!
До мене, як народного депутата України, надійшло звернення
громадянки України, жительки міста Вільнянська Запорізької області
Никоненко Л.Г., щодо незаконної ліквідації ТОВ «Райагробуд», код ЄДРПОУ
03584467, яке розташовувалось за адресою: вул. Леніна, 15, м. Вільнянськ,
Запорізької області.
Зі змісту звернення вбачається, що заявник тривалий час працювала у
міжгосподарському

кооперативно-державному

будівельно-монтажному

об’єднанні «Райагробуд».
В період з 1988 по 23 квітня 1991 року, Никоненко Л.Г. перебувала у
декретній відпустці по догляду за дитиною по досягненню неї трирічного віку.
Після виходу з декретної відпустки 25 квітня 1991 року, заявника було
звільнено із Райагробуд, у зв’язку із переведенням підприємства на орендну
форму господарської діяльності, тобто у зв’язку із зміною організації
виробництва та праці ( ст. 40 КЗпП України).
Рішення про переведення підприємства на орендні відносини було
прийнято на підставі рішення Вільнянської районної ради народних депутатів
від 14 лютого 1991 року № 19/1.

Після звільнення із займаної посади, заявник не отримала жодного
грошового відшкодування у тому числі майнового паю від Райагробуд, яке на
той час було перетворене в орендне підприємство. Зі слів керівництва
підприємства, майно розпаюванню не підлягало. Заявник неодноразово
вимагала надати їй для ознайомлення документи, які могли б підтвердити
слова керівництва, у відповідь жодних документів їй надано не було.
Натомість, як нещодавно стало відомо, протоколом № 1 засідання Ради
міжгосподарського підприємства «Райагробуд» від 08 лютого 1991 року, було
передано в оренду трудовому колективу Райагробуд основні та обігові фонди
підприємства терміном на 5 років (до 1995 року включно). Натомість, жоден із
працівників підприємства майнових паїв не отримав.
В 1996 року орендне підприємство «Райагробуд» було перетворено у
ТОВ «Райагробуд».
В подальшому, 25 грудня 2014 року, відділом державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Вільнянського районного
управління юстиції, було зареєстровано припинення юридичної особи ТОВ
«Райагробуд», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) вчинено запис №
10831110003014904.
Заявник вважає, що ліквідація зазначеного підприємства було здійснена
незаконно, а рішення державного реєстратора про припинення юридичної
особи було прийнято з порушенням чинного законодавства, у зв’язку з чим
підлягає скасуванню.
Як вбачається з фактичних обставин справи та підтверджується
інформацією з листа Державного архіву Запорізької області від 14.03.2016 №
01-22/0093, під час передачі до Вільнянського місцевого архіву документів ТОВ
«Райагробуд», уповноваженими особами підприємства не було передано до
архівної установи ряд документів за період діяльності з 1988 по 1995 роки,
зокрема:
- установчі документи (статут, протокол засідання ради Райагробуду за
1991 рік);

- протоколи загальних зборів за 1991-1995 роки;
- Накази з основної діяльності підприємства з 1986 по 1995 роки;
- Документи про реорганізацію, перейменування Райагробуду за 19881995 роки;
- штатні розписи за 1986-1995 роки.
Зазначені документи носять цінний характер та містять детальну
інформацію про всю господарську діяльність підприємства за 1986-1995 роки, у
тому числі інформацію про майно підприємства та чому воно не було
розпайовано між працівниками.
У зв’язку з неподанням вказаних документів до архівної установи, було
складено акт про нестачу справ (документів) від 01 грудня 2014 року № 1.
У відповідності до п. 2 ч. 12 ст. 17 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», для державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі
рішення

про

припинення

юридичної

особи,

прийнятого

учасниками

юридичної особи ...після закінчення процедури припинення, але не раніше
закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи:
2) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до
закону підлягають довгостроковому зберіганню.
Таким чином, у зв’язку з не переданням уповноваженими особами ТОВ
«Райагробуд» до Вільнянського міського архіву вище перелічених документів,
які підлягають довгостроковому зберіганню, Довідка архівної установи, яка
була подана для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи ТОВ «Райагробуд» містить недостовірну інформацію, у зв’язку з чим
державна реєстрація проведена з порушенням порядку, визначеного чинним
законодавством та є незаконною.
В зв’язку з зазначеним вище, Прошу Вас, шановний Павле Дмитровичу,
в межах наданих Вам повноважень, розібратись в ситуації що склалась,
провести перевірку законності здійснення державної реєстрації припинення
юридичної особи ТОВ «Райагробуд» від 25.12.2014 та у випадку встановлення

порушень чинного законодавства, скасувати запис про проведення державної
реєстрації.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати
мене та заявника –

Никоненко

Л.Г. за адресою: (вул. 12 квітня, 72, м.

Вільнянськ, Запорізька область).
Додаток: на __ арк.

З повагою
народний депутат України

В. В. Кривохатько
(посв. 286)

