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В управлінні регіонального відділення немає акціонерних товариств, по яких 
проводиться реструктуризація. 
              Станом на 01.07.2018 року у сфері управління регіонального відділення 
перебувають  2 акціонерні товариства з державними частками акцій, стосовно яких 
порушено провадження у справі про банкрутство: 
 ПАТ “Рівненський радіотехнічний завод” (визнано банкрутом постановою 
Господарського суду Рівненської області від 05.02.2014 року за заявою приватного 
підприємства-фірми “Інтерекопласт”. Відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором 
призначено арбітражного керуючого Михайловського С.В.  На виконання 
відповідних наказів Господарського суду Рівненської області про примусове 
виконання рішення суду регіональне відділення забезпечило повернення пакета 
акцій ПАТ “Рівненський радіотехнічний завод”  розміром 50%  + 1 акція у державну 
власність. Майно підприємства відсутнє, повністю відчужене (залишилося  лише 2 
верстати і  дебіторська заборгованість ПАТ “Рівневтормет”).  Ухвалою 
господарського суду Рівненської області від 14.07.2016 року справу про 
банкрутство ПАТ“Рівненський радіотехнічний завод” зупинено до розгляду  
Рівненським міським судом кримінальної справи  про обвинувачення Бойка Юрія 
Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення  передбаченого ст. 219 
КК України. Рішенням господарського суду Рівненської області від 24.04.2017 року у 
справі №918/136/17 задоволено позов регіонального відділення до Публічного 
акціонерного товариства “Рівненський радіотехнічний завод”  та Приватного 
підприємства фірми “Інтерекопласт” про визнання недійсними договорів купівлі-
продажу. Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 
05.07.2017 року рішення суду першої нстанції залишено без змін. Постановою 
Вищого господарського суду України від 30.11.2017 року вказані судові рішення 
залишені без змін. Ліквідатором проведено інвентеризацію майна.  
 ВАТ “Рівненська авіакомпанія “Універсал-Авіа” (повноваження з управління 
корпоративними правами передані регіональному відділенню відповідно до наказу 
ФДМУ від 04.04.2014 року № 913). Ухвалою господарського суду Рівненської 
області від 03.08.2016р. звільнено арбітражного керуючого Сторонського А. П. від 
виконання повноважень керуючого санацією ВАТ “Рівненська авіакомпанія 
“Універсал-Авіа” за його заявою. Призначено керуючим санацією арбітражного 
керуючого Михайловського С.В. Комітету кредиторів вказано в строк до 
01.09.2016р. подати суду рішення про застосування наступної судової процедури 
щодо боржника. Відмовлено в задоволенні заяви регіонального відділення про 
визнання неправомірними  дій/бездіяльності керуючого санацією та визнання 
недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута та скарги Рудого С.М. 
на неправомірні дії керуючого санацією при продажу майна банкрута. Постановою 
Рівненського апеляційного господарського суду від 31.08.2016р. ухвалу 
господарського суду Рівненської області скасовано в частині відмови в задоволенні 
заяви регіонального відділення та скарги Рудого С.М.  Визнано неправомірною 
бездіяльність арбітражного керуючого – керуючого санацією щодо незастосування 
наслідків невиконання переможцем аукціону по реалізації майна банкрута обов'язку 
по сплаті ціни. Визнано неправомірними дії керуючого санацією щодо проведення 
аукціону по реалізації майна банкрута з порушенням вимог Закону України “Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. Визнано 
недійсними результати повторного аукціону  та договори купівлі-продажу. 
Постановою Вищого господарського суду  від 21.12.2016 року касаційну скаргу 
ТзОВ “Авіакомпанія “Аеровіз” задоволено частково, справу передано на новий 
розгляд. Ухвалою від 28.03.2017р. заяву регіонального відділення задоволено. 
Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 04.05.2017р. 
ухвалу залишено без змін, апеляційну скаргу ТзОВ “Авіакомпанія “Аеровіз” – без 
задоволення. Постановою ВГСУ ВІД 19 липня 2017 року ухвалу Господарського 



суду Рівненської області від 28 березня 2017 року та постанову Рівненського 
апеляційного господарського суду від 04 травня 2017 року у справі № 8/19 
залишено без змін. Постановою господарського суду Рівіненської області від 
21.11.2017 року ВАТ “Рівненська авіакомпанія “Універсал Авіа” визнано банкрутом, 
відкрито ліквідаційну процедуру , призначено ліквідатором Михайловського С.В.,  
завершено господарську діяльність  боржника. Регіональним відділенням подано 
апеляційну  скаргу на вказану постанову. Постановою Рівненського апеляційного 
господарського суду від 12.02.2018 року року апеляційну скару задоволено та 
справу направлено до суду першої інстанції для розгляду на стадію процедури 
санації. Арбітражним керуючим Михайловським С.В. було подано касаційну скаргу 
на постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 12.02.2018р. 
Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 
29.05.2018 року постанову Рівненського апеляційного господарського суду 
залишено без змін, касаційну скаргу арбітражного керуючого – без задоволення. 
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