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протягом 2015 року 
 

Повноваження регіонального відділення стосовно участі у процедурах 

банкрутства підприємств-боржників, регламентуються вимогами абз. «д» п. п. 1 п. 1 ст. 7 

Закону України «Про управління об’єктами державної власності», абз. 16 ч. 1 ст. 1,  п. 1 

ст. 26, ст. 96 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом». 

Регіональне відділення захищає державні інтереси як учасник провадження по 

справах про банкрутство  господарських товариств, на балансі яких перебуває державне 

майно, що не увійшло до їх статутного капіталу під час приватизації..  

Враховуючи, що в разі ліквідації підприємств-банкрутів об’єкти державного 

майна, які перебувають на їх балансі, можуть залишитися безхазяйними, регіональне 

відділення контролює недопущення завершення ліквідаційної процедури до реалізації 

управлінських рішень щодо державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів 

господарських товариств. 

Крім того, представники регіонального відділення за дорученням представляють 

інтереси Фонду державного майна України у судових справах про банкрутство та на 

засіданнях комітетів кредиторів підприємств. 

Так, протягом 2015 року, з метою захисту інтересів держави, представники 

регіонального відділення взяли участь у 84 судових засіданнях по 12 справам про 

банкрутство, та у 5 засіданнях комітетів кредиторів по даним справам.  

На підставі довіреностей, виданих Фондом державного майна України, 

працівники регіонального відділення брали участь в судових засіданнях у справах про 

банкрутство Державного підприємства «Виробниче об’єднання «Знамя» та ВАТ 

«Полтавський завод ГРЛ»,  які на даний час знаходяться в процедурі санації. 

На сьогодні, функції з управління єдиним майновим комплексом державного 

підприємства «Виробниче об’єднання «Знамя» від Фонду державного майна України 

передано регіональному відділенню ФДМУ по Полтавській області. 

Враховуючи, що обидва підприємства на даний час не працюють, є відсутніми 

будь-які економічні трудові та виробничі можливості для ведення ними господарської 

діяльності та економічна ситуація на цих підприємствах характеризується як кризова, 

комітетом кредиторів  ДП ВО «Знамя» та комітетом кредиторів  ВАТ «Полтавський завод 

ГРЛ» неодноразово заявлялися  клопотання про перехід до ліквідаційної процедури, які 

відхилялися господарським судом.  

На сьогоднішній день, комітетами кредиторів вищезазначених підприємств-

банкрутів знову прийнято рішення звернутися до господарського суду Полтавської 

області з клопотанням про перехід до ліквідаційної процедури. 

У засіданнях комітетів кредиторів даних державних підприємств-банкрутів 

регіональне відділення приймає участь з правом дорадчого голосу. 

Протягом звітного періоду господарським судом Полтавської області не 

порушувалися провадження у справі про банкрутство підприємств, що знаходяться в 

сфері управління регіонального відділення. 


