Станом на 20.12.2017 у підпорядкуванні регіонального відділення перебувають 2 товариства з
наявною державною часткою у статутному капіталі, по яких порушено провадження у справі про
банкрутство.
По ВАТ "Кінескоп" (код ЄДРПОУ – 20834701, дч – 98,97%)
Дата порушення провадження,

05.03.1999 за заявою Державної податкової інспекції у Личаківському
районі м. Львова Арбітражним судом Львівської області порушено
провадження у справі про банкрутство ВАТ "Кінескоп" (справа № 2/264)

Реєстр вимог кредиторів (із
зазначенням суми у тис.грн.)

Вимоги кредиторів по реєстру на загальну суму 40456,10312 тис.грн., з них:
вимоги першої черги - 4280,27227 тис. грн. (погашені в повному обсязі);
вимоги другої черги - 2774,49153 тис.грн. (погашені в повному обсязі);
вимоги третьої черги - 7496,52199 тис.грн. (погашені в повному обсязі);
вимоги четвертої черги - 25849,81733 грн. (погашені частково на суму
25304,75029грн., залишок непогашеної заборгованості - 545,06704грн.);
вимоги п'ятої черги - 55,000 тис.грн. (не погашені в повному обсязі - 55,000
тис.грн.).
Поточні кредиторські вимоги - 7598,17457 тис.грн. (непогашені).
10.11.1999 Постановою арбітражного суду Львівської області введена
ліквідаційна процедура, яку проводила ліквідаційна комісія, обрана
загальними зборами кредиторів у складі 13 представників кредиторів.
Ухвалою господарського суду Львівської області від 08.05.2002 до
провадження у справі про банкрутство ВАТ застосовано положення Закону
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом," ліквідатором призначено арбітражного керуючого Піщухіна
М.К., якого 04.02.2015 усунуто та призначено ліквідатором Надлонка А.І.
18.01.2016 обрано комітет в новому складі з 3-х голосуючих членів, а саме:

Дата введення
процедури,
ліквідатора

ліквідаційної
призначення

Склад комітету кредиторів із
зазначенням розподілу голосів

- ДПІ у Франківському району ГУ ДФС у Львівській області (голова
комітету кредиторів) - 724 голоси;

- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань відділення виконавчої дирекції фонду у м.Львові
- 5599 голосів;
- ЛКП "Залізничтеплоенерго" - 34 голоси.
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області бере участь в
засіданнях комітету кредиторів з правом дорадчого голосу.
Сума реєстрової кредиторської Сума реєстрової кредиторської заборгованості по реєстру - 40456,10312
заборгованості банкрута із тис.грн., з них непогашені конкурсні вимоги ( непогашені вимоги по старому
зазначенням
найбільших реєстру) становлять 600,06704 тис.грн., з них:
ЛКП
"
кредиторів
Залізничнетеплоенерго" - 34,18821 тис. грн.; ПАТ " Львівгаз" - 80,71280
тис.грн.; ТзОВ ПТФ "Електрон" - 113,36123 тис.грн.; ТзОВ " Крамниця
"Електрон" - 1,944 тис.грн.; ЗАТ ЗВО "Гарант" - 314,86080 тис.грн.;
фізична
особа
Каменська
М.А.
55,000
тис.грн.
- Поточні кредиторські вимоги 7598,17457 тис.грн., з них:
Залізнична ОДШ ГУ ДФС у Львівській області - 723,62251 тис. грн.; Фонд
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань - 6827,57422 тис.грн.; Львівський міський центр
зайнятості - 46,97784 тис.грн.
вважаються погашеними в зв"язку з відсутністю активів банкрута. (Все
майно банкрута реалізовано до 16.04.2009 (до дати затвердження комітетом
кредиторів 16.04.2009 ліквідаційного балансу ВАТ)).
Повноваження з управління корпоративними правами держави ВАТ "Кінескоп" в розмірі 98,975% були
передані Фондом державного майна України до регіонального відділення ФДМУ по Львівській області
відповідно до наказу ФДМУ від 14.07.2004 №1451 за відповідним актом приймання-передачі від 13.09.2004
№ 10/17. На момент даної передачі ВАТ "Кінескоп" вже перебувало в процесі банкрутства на стадії
ліквідації, яка тривала з 10.11.1999 року.
05.03.1999 за заявою Державної податкової інспекції у Личаківському районі м. Львова Арбітражним судом
Львівської області порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ "Кінескоп" (справа № 2/264).
Постановою арбітражного суду Львівської області від 10.11.1999 ВАТ "Кінескоп" визнано банкрутом та
відкрито ліквідаційну процедуру, зобов’язано представників кредиторів визначити ліквідаційну комісію.
02.12.1999 - на загальних зборах кредиторів обрано комітет кредиторів та ліквідаційну комісію в складі 13ти представників кредиторів. Ліквідаційною комісією проведено інвентаризацію майна божника та станом
на 01.02.2000 виявлено майна по первісній балансовій вартості на загальну суму 221484,2тис.грн.,
залишкова балансова вартість – 75969,7тис.грн.;

08.05.2002 - до провадження у справі застосовано положення Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ліквідатором боржника призначено Піщухіна
Миколу Костянтиновича.
30.10.2008 – зупинено провадження у справі з розгляду вимог ДПІ у м.Львові до ВАТ на суму 3878 тис.грн.
до вирішення інших судових справ.
16.04.2009 комітетом кредиторів був затверджений ліквідаційний баланс ВАТ та зобов’язано ліквідатора
Піщухіна надати суду документи, визначені ст.32 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" для прийняття ухвали про ліквідацію ВАТ.
27.11.2009 в судовому засіданні відмічено, що поданий 16.04.2009 до суду ліквідаційний баланс ВАТ не
відображає відомостей про активи і пасиви банкрута на момент введення процедури ліквідації. До даного
балансу не додано документи, що підтверджують показники виявленої ліквідмаси на початок уведення
процедури ліквідації (листопад 1999р.). Відсутність належних відомостей про активи банкрута з початку
уведення ліквідаційної процедури унеможливлює затвердження звіту ліквідатора і ліквідаційного балансу.
Залишаються нерозглянутими кредиторські вимоги до банкрута ДПІ у м.Львові на суму 3878 тис.грн.,
подані до суду у травні 2008р. Суд визначив, що подальший розгляд звіту ліквідатора та ліквід. балансу,
вирішення питання про ліквідацію банкрута і припинення провадження у справі про банкрутство ВАТ
неможливі до завершення розгляду вимог ДПІ у м.Львові та подання до суду всіх док-тів, що
підтверджують ліквідаційний баланс.
27.11.2009 року суд ухвалив:
- в частині розгляду кредиторських вимог – після подання суду доказів, необхідних для поновлення
провадження у справі з розгляду вимог ДПІ у м.Львові до ВАТ про визначення кредитором у сумі 3878
тис.грн.;
- в частині вирішення питання про ліквідацію банкрута та припинення провадження у справі – після
подання суду звіту та ліквідаційного балансу з доданими до нього показниками виявленої ліквідної маси.
10.12.2014 ухвалою Господарського суду Львівської області (представники сторін не викликались)
поновлено провадження у справі 2/264 про банкрутство ВАТ "Кінескоп". Також, до Господарського суду
Львівської області надійшла заява від арбітражного керуючого Надлонка А.І. про призначення його
ліквідатором ВАТ "Кінескоп";
04.02.2015 Господарським судом Львівської області ухвалено:
- усунути від виконання повноважень ліквідатора ВАТ "Кінескоп" Піщухіна М.К. у зв"язку з припиненням
його повноважень, як арбітражного керуючого;
- ліквідатором ВАТ "Кінескоп" призначити арбітражного керуючого Надлонка А.І.;
- зобов"язано Піщухіна М.К. передати Надлонку А.І. по акту приймання-передачі усю наявну фінансовогосподарську документацію підприємства, печатки, штампи, матеріальні цінності.
18.01.2016 відбулись загальні збори кредиторів, якими обрано комітет кредиторів в новому складі в
кількості 3-х голосуючих членів, до якого з правом дорадчого голосу включено представника регіонального
відділення ФДМУ по Львівській області;
18.01.2016 комітетом кредиторів головою комітету кредиторів обрано ДПІ у Франківському районі ГУ
ДФС у Львівській області.
07.07.2017 комітетом кредиторів затверджено та погоджено звіт ліквідатора Надлонка А.І. та ліквідаційний
баланс ВАТ "Кінескоп" станом на 07.07.2017р.
Всі документи ВАТ "Кінескоп" передані в архів на
зберігання. З моменту призначення ліквідатором Надлонка А.І.жодної реалізації активів ВАТ "Кінескоп" не
проводилось. Майнових активів за рахунок яких можна було б провести погашення вимог кредиторів
станом на момент складання ліквідаційного звіту ліквідатором не встановлено.
Незадоволені вимоги кредиторів прийнято вважати погашеними у зв'язку із відсутністю активів банкрута 8198,2 тис.грн. , а саме:
- Конкурсні вимоги: (непогашені вимоги по старому реєстру) 600,06704 тис.грн., з них:
ЛКП " Залізничнетеплоенерго" - 34,18821 тис. грн.; ПАТ « Львівгаз» - 80,71280 тис.грн.; ТзОВ ПТФ"
Електрон" - 113,36123 тис.грн.; ТзОВ « Крамниця «Електрон» - 1,944 тис.грн.; ЗАТ ЗВО « Гарант» 314,86080 тис.грн.; Фізична особа Каменська М.А. - 55,000 тис.грн.
- Поточні кредиторські вимоги - 7598,17457 тис.грн., з них:
Залізнична ОДШ ГУ ДФС у Львівській області - 723,62251 тис. грн.; Фонд соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - 6827,57422 тис.грн.; Львівський
міський центр зайнятості - 46,97784 тис.грн.
Комітетом кредиторів зобов'язано ліквідатора звернутись з відповідним клопотанням до господарського
суду про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ВАТ "Кінескоп", ліквідації ВАТ як
юридичної особи та припинення провадження у справі.
16.05.2017 р. Ухвалою Господарського суду Львівської області до участі у справі про банкрутство ВАТ
"Кінескоп" як учасника провадження у справі про банкрутство залучено Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України. Ухвалою Господарського суду Львівської області від 10.08.2017
провадження у справі № 2/264 про банкрутство ВАТ в частині заяви Прокуратури Львівської області, в
інтересах держави в особі Пустомитівської районної ради Львівської області, про визнання недійсною
біржової угоди від 02.10.02 р. №96-02/5, укладеної між ВАТ "Кінескоп" та ВАТ"Іскра", про купівлюпродаж матеріальних цінностей, а саме: двох станцій катодного захисту та зовнішнього газопроводу ГРС
Винники Д 500в, загальною вартістю згідно оцінки експерта 4 020 840,00 грн. є зупинено в зв'язку з

призначенням у справі за клопотанням ПАТ «Львівгаз» будівельно-технічної експертизи. Матеріали справи
№ 2/264 в частині розгляду заяви про визнання недійсною біржової угоди від 02.10.2002 №96-02/5
направлено до Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.
11.10.2017 в зв'язку з призначенням в ході справи № 2/264 судової експертизи (суддя Морозюк А.Я.)
розгляд даної справи №2/264 про банкрутство (суддя Чорній Л.З.) відкладено на 13.12.2017
31.10.2017 відбулося засідання комітету кредиторів ВАТ, на якому ліквідатором А.Надлонком надано
комітету кредиторів заяву про дострокове увільнення його з посади ліквідатора даного підприємства та
запропоновано визначити кандидатуру арбітражного керуючого для подання даної кандидатури в суд на
затвердження. У зв'язку з відсутністю кандидатури арбітражного керуючого на день проведення комітету
кредиторів, членами комітету кредиторів прийнято рішення визначити дану кандидатуру шляхом
застосування судом автоматизованої системи відбору арбітражних керуючих.
13.12.2017 Ухвалою Господарського суду Львівської області по справі №2/264 задоволено заяву ліквідатора
А.Надлонка і припинено його повноваження як ліквідатора ВАТ "Кінескоп" розгляд справи відкладено на
21.02.2018р.

По ПАТ "Львівська вугільна компанія" (код ЄДРПОУ – 35879807, дч - 37,6%)
Дата
провадження,

порушення

Введення
процедури
розпорядження майном

25.08.2015 за заявою ПАТ "Альфа-Банк", м. Київ Господарським судом
Львівської області порушено справу № 914/2441/15 про банкрутство ПАТ
"ЛВК", визнано вимоги ініціюючого кредитора - ПАТ "Альфа-Банк", м.
Київ, в розмірі 11160,83501 тис.грн., з яких 11160,83501 тис.грн. - безспірні
вимоги
25.08.2015 введено процедуру розпорядження майном

Призначення розпорядника
майна

25.08.2015 розпорядником майна боржника призначено арбітражного
керуючого Шутку Я.С.
13.11.2015 в засіданні ГС задоволено заяву
розпорядника майна-арбітражного керуючого Шутки Я.С. про звільнення
його від виконання повноважень розпорядника майна ПАТ "ЛВК" та заяву
арбітражного керуючого Постоленка В.О. щодо призначення його
розпорядником майна ПАТ.

Дата затвердження реєстру
вимог кредиторів
(із зазначенням суми у
тис.грн.)

Ухвалю Господарського суду Львівської області по справі № 914/2441/15 від
18.03.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів ПАТ "ЛВК"

Дата проведення загальних
зборів кредиторів
обрання
комітету
кредиторів;
дата засідання комітету
кредиторів
та
обрання
голови комітету кредиторів
Склад комітету кредиторів
із зазначенням розподілу
голосів

на загальну суму 190936,53396 тис.грн., з них:
- вимоги першої черги – 135,57602 тис. грн.
- вимоги другої черги – 14688,82618 тис.грн.
- вимоги третьої черги – 35335,26828 тис.грн.
- вимоги четвертої черги – 122794,53553 тис.грн.
- вимоги п'ятої черги – відсутні;
- вимоги шостої черги – 17982,32795 тис.грн.
01.04.2016
01.04.2016
01.04.2016
Склад комітету кредиторів обраний 01.04.2016 з 5-ти голосуючих членів, а
саме:

- ДП "Львіввугілля" - 64063 голоси
- Сокальська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області - 43099 голоси
- ДП "Волиньвугілля" - 12717 голосів (голова комітету кредиторів)
- ДП "Шахта № 1 Нововолинська" - 9349 голосів
- Управління ПФУ у Сокальському районі - 6893 голоси
- Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області ( з дорадчим голосом)
20.07.2015 на розгляд Господарського суду Львівської області (ГС) від ПАТ "Альфа-Банк" м.Київ поступила
заява про порушення справи про банкрутство ПАТ "Львівська вугільна компанія" (далі – ПАТ "ЛВК").
Ухвалою ГС від 22.07.2015 заяву ПАТ "Альфа-банк" прийнято до розгляду.
25.08.2015 Ухвалою ГС порушено справу № 914/2441/15 про банкрутство ПАТ "ЛВК", визнано вимоги
кредитора ПАТ "Альфа-банк" в розмірі 11160,83501 тис.грн., з яких 11160,83501 тис.грн. - безпіпні вимоги,
введено мараторій на задоволення вимог кредиторів боржника та процедуру розпорядження майном
боржника. Розпорядником майна боржника було призначено арбітражного керуючого Шутку Я.С.
07.10.2015р. ГС по справі №914/2441/15 винесено ухвалу про залучення регіонального відділення ФДМУ по
Львівській області учасником провадження у справі про банкрутство ПАТ "Львівська вугільна компанія".

13.11.2015 в засіданні ГС задоволено заяву розпорядника майна-арбітражного керуючого Шутки Я.С. про
звільнення його від виконання повноважень розпорядника майна ПАТ "ЛВК" та заяву арбітражного
керуючого Постоленка В.О. щодо призначення його розпорядником майна ПАТ.
В ході даної справи ухвалою Господарського суду Львівської області від 25.12.2015 відсторонено від посади
керівника ПАТ "ЛВК" Кльосова Г.О. (був призначеним за заочним рішенням Наглядової ради від 02.12.2015,
яке регіональним відділенням оскаржується в судовому порядку) та виконання обов'язків керівника ПАТ
"ЛВК" покладено на розпорядника майна-арбітражного керуючого Постоленка В.О.
Розпорядником майна В. Постоленком сформовано реєстр вимог кредиторів ПАТ "ЛВК", який був
розглянутий в судовому засіданні ГС 18.03.2016.
Ухвалю Господарського суду Львівської області по справі № 914/2441/15 від 18.03.2016:
• затверджено реєстр вимог кредиторів ПАТ "ЛВК":
- вимоги першої черги – 135576,02 грн.
- вимоги другої черги – 14688826,18 грн.
- вимоги третьої черги – 35335268,28 грн.
- вимоги четвертої черги – 122794535,53 грн.
- вимоги п'ятої черги – відсутні;
- вимоги шостої черги – 17982327,95 грн.
• зобов'язано розпорядника майна:
- протягом 10 днів після винесення ухвали повідомити кредиторів та інші сторони про місце та час
проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення;
• визначено дату проведення збрів кредиторів та комітету кредиторів 01.04.2016;
• попереднє засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника, постанову про визнання
боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвали про припинення провадження у справі
про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення
підсумкового засідання суду планувалося на 06.04.2016.
01.04.2016 відбулися збори кредиторів, які обрали комітет кредиторів, до якого з дорадчим голосом включено
представника РВФДМУ. Комітет кредиторів прийняв рішення щодо доцільності введення процедури
санації.
В ході касаційних оскаржень Постановою Вищого Господарського Суду України від 18.10.2016 у справі
914/2441/15 ухвалу Господарського суду Львівської області від 25.08.2015, якою було порушено справу про
банкрутство ПАТ "ЛВК", та Постанову Львівського апеляційного господарського суду від 256.07.2016
року у даній справі скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду Львівської області
на стадію підготовчого засідання в іншому складі суду. Даною Постановою ВСГУ до прийняття в
установленому порядку рішення за результатами підготовчого засідання в.о. розпорядника майна та в.о.
керівника ПАТ "ЛВК" покладено на арбітражного керуючого Постоленка В.О.
Ухвалою ГС Львівської
області від 16.12.2016 у справі № 914/2441/15 підготовче засідання суду було призначено на 07.02.2017.
В зв'язку з оскарженням судових рішень по даній справі в судах вищої інстанції, підготовче засідання на
призначену дату не відбулося.
У зв'язку з поступленням касаційної скарги, супровідним листом
господарського суду Львівської області від 11.04.2017 р. вих. № 914/2441/15/4/17, матеріали справи №
914/2441/15 були надіслані до Львівського апеляційного господарського суду для долучення до касаційної
скарги та подальшого скерування до Вищого господарського суду України. Матеріали справи № 914/2441/15
про банкрутство ПАТ «Львівська вугільна компанія» перебували в судах вищої інстанції. 08.09.2017
матеріали справи були повернуті до ГС Львівської області .
Ухвалою ГС від 18.09.2017 підготовче засідання по даній справі призначено на 17.10.2017.
21.09.2017 одним із кредиторів боржника, яким є первинна профспілкова організація ПАТ "ЛВК", до
апеляційного суду Львівської області подано дві апеляційні скарги щодо скасування ухвал ГС у даній справі,
а саме від 16.10.2015, якою затверджено грошові вимоги Сокальської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, та
від 18.03.2016, якою задоволено грошові вимоги ТзОВ "Новіком".
На адресу регіонального відділення надійшла від ТзОВ "Укр-вуглепром" заява про перегляд постанови ВАСУ
від 18.10.2016 у справі №914/2441/15 за нововиявленими обставинами.
04.12.2017 ВГСУ виніс ухвалу по справі №914/2441/2015, якою касаційну скаргу ПАТ "Львівська вугільна
компанія" на ухвалу Львівського апеляційного господарського суду від 06.10.2017 про відмову у відновленні
пропущеного строку на подання апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду Львівської області від
16.10.2015 та ухвалу Львівського апеляційного господарського суду від 06.10.2017 про повернення
апеляційної скарги Первинної профспілкової організації незалежної профспілки гірників України на ухвалу
господарського суду Львівської області від 16.10.2015 у справі № 914/2441/15 повернути без розгляду.
05.12.2017 ВГСУ виніс ухвалу по справі №914/2441/2015, якою відмовив ТзОВ "Укр-вуглепром" у прийнятті
заяви про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Вищого господарського суду України від
18.10.2016 у справі №914/2441/15.

