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ПРОТОКОЛ № 1

засідання тимчасовоЇ комісі.і. Регіонального відділення ФОнду державного майна УкраЇни
по Сумсь.кій обЛасті з ПИтань погаШення забоРгованоСТі і3 заробітноЇ плати (грошо.вого

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

м. суми

присутні:

ГОлова тимчасовоЇ комісіЇ:

Секретар тимчасовоЇ комісіЇ:

ЧЛеНИ ТИМЧаСОВОЇ КОМіСі.1.:

відсутні:

29.01.2019

Михайленко д.

Романець В.

Ємельянов Ю.
Співакова Л.
Пономаренко С.
Єфіменко О.
сайко л.

Ховрін Ю., Солдаткін І., Сумцов В.,- про час та місце
проведення засідання повідомлені належним шном.

Порядок денний:
1  Про  стан погашення заборгованості першоЇ черги вимог кредиторів  (заборговацість із

виплати заробітно.і. плати, аліментів, компенсаці.і. за несвоєчасно виплачену заробітну плату) та
стан погашення заборгованості зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду Укра.і.ни та
до бюджетів всіх рівнів ВАТ "АК "Свема".

2. Про хід ліквідаційно.і. процедури ВАТ "АК "Свема".
3 . Про завершення процедури ліквідаці'і' ВАТ "Роменський завод АТС"..

1. сл"ли:
Романець В., яка повідомила, що за інформацією, наданою арбітражним керуючим ВАТ

«АК «Свема» Солдаткіним І. (лист від 28.01.2019 № 02-ОІ/1789) станом на о1.01.2019 погашена
кредиторсь.ка   заборгованість   першо.і.   черги   (заробітна   плата,   аліменти,   компенсація   за
несвоєчасно виплачену заробітну плату) має наступний вигляд:

кредитор Сума реєстрового бор Сума сплачено.і. Залишок боргу (грн.)
(грн.) заборгованості (грн.)

Заборгованість              ізаробітноЇішати 1768121,11 1768121,11 0

Аліменти 41164,97 17718,40 23446,57
Компенсація               знесвоєчасновиплачезаробітнуплату 766518,8 294152,21 461570,07

Всього 2575804,88 2079991,72 485016,64

Арбітражний керуючий  ВАТ  «АК  «Свема»  Солдаткін  І.  не надав .інформацію  за січень
2019   року   про   вжиті   заходи   щодо   погашення   заборгованості   і   черги   із   наданням
підтверджуючих документів.

Крім того,  за ВАТ  «АК  «Свема»  заjіишається  бе3  зїмін  заборгованість  (лист Головного
управління  Пенсійного  фонду  УкраЇни  в  Сумській  області  від  15.01.2019  №  433/05.1-16)
перед   Пенсійним   фондом   Украі.ни   -92947,9   тис.   грн.   (Ш,   IV   та  VI   черги  реєстру

„    кредиторсь.ких вимог), з них:
1) зі  сплати  страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування -

7 507,2 тис. грн.;
2) по пільгових пенсіях -85 318,3 тис. грн.;
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3) по реіресивних вимогах -З,4 тис. грн.;
4) по наукових пенсіях -119,О тис. грн.
Перед дФС УкраЇни по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язковє державне соціальне

страхування заборгованість становить 1 688,2 тис. грн.
РОманець В. повідомила, що згідно з інформацією арбітражного керуючого Со]щаткіна І.

станом   на   29.01.2019   реалізовано   майна   на   суму   11066826,94   ірн.   За   інформацією,
розміщеною на сайті Міністерства юстиці.і. Укра.і.ни, у січні 2019 року до продажу пропонується
обладнання, вк]почене до ліквідаційно.і. маси ВАТ "АК "Свема", а саме:

майно Початкова вартість(грн.) Аукціон Результат аущіону

основні засоби(нерухомість,транспортнізасоби,будівельніматеріалитощо) 8160 727,73 29.01.2019

Єфіменка  О.,  який  повідомив,  що  ним  подано  клопотання  до  господарського  суду
СумськоЇ області про припинення арбітражним керуючим Солдаткіним І. реалізаці.і. майна ВАТ
«АК «Свема» до вирішення питання про припинення провадження у справі про банкрутство, а
також  заяву  про  забезпечення  клопотання  про  припинення  провадження  у  справі  про
банкрутство.

У зв'язку з  перебуванням  арбітражного  керуючого  Солдаткіна І.  у відпустці  спільний
виЇзд до м,  Шостка з  метою  вивчення документів, які   підтверджують здійснені витраіи в
ліюідаційній процедурі ВАТ «АК «Свема» не здійснювався.

ВИСТЗ7ШЛИ:
Михайленко д., який запропонував:                                                                   .
1. доруtшти завідувачу юридичного сектору Регіонального відділення Фонду державного

майна УкраЇни по Сумській області Єфіменку О.:
- особисто контрошовати питання перебігу судового розг]іяду ктіопоташія Регіона]ьного

відділення. Фонду державного  майна УкраЇни  по  Сумській  області  до  господарськоіо  суду
СумськоЇ  області   від   13.06.2018   №   10-06-02436   про   припинення  провадження  у   справі
№  7/136-04  та  своєчасно  інформувати  голову  тимчасово.і.  комісі.і.  Регіонального  відділення
Фонду державного майна Украі.ни по Сумській області з питань погашення заборгованості і3
заробітно.і. плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та іншіх соціальних виплат про
прийняте рішення;

-   опрацьовувати   спітіьно  з   арбітражним  керуючим   Солдаткіним  І.  документи,  які
підтверджують здійснені витрати в ліквідаційній процедурі ВАТ «АК «Свема» .

2. Рекомєндувати арбітражному керуючому ВАТ «АК «Свема» Соjідаткіну І. :
-  щомісяця надавати  на засідання тимчасово.і. комісі.і. Регіонального  відділення  Фонду

державного  майна  Украі.ни  по   Сумській  області  з  питань  поі`ашення  заборгованості  і3
заробітно.і. плати  (грошового  забезпечення),  пенсій,  стипендій  та ініш;[  соціальних виплат
розширену інформацію щодо погашення заборгованості і черги реєстру вимог кредиторів, а
саме: компенсацію за несвоєчасно виплачену заробітну плату та аліменти; про стан погашення
заборгованості зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду УкраЇни та до бюджетів всіх
рівнів ВАТ «АК «Свема»; також надавати інформацію щодо продажу обладнання, вкjіюченогd
до ліквідац.ійно.і. маси ВАТ "АК "Свема";

-  щомісяця  надавати  перелік  вжитих  заходів  щодо  погашення  заборгованості  і  черги
реєстру в"ог кредиторів ВАТ «АК «Свема» з підтверджуючими документами (оголошення
тощо);

-  повідомляти  Регіональне  відділення  Фонду держаБного  майна Украі.ни  по  Сумській
області про виЇзд до м. Шостка з метою вивчення документів, які   підтверджують здійснені
витрати в ліквідаЦійНій процедурі  ВАТ  «АК  «Свема»  спільнО  З  Членами тимчасово.1- КОмісі.1."  Регіонального  відділешя  Фонду державного  майна Укра'і'ни  по  Сумській  області з  питань
погашення заборгованості і3 заробітноЇ плати (крошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціа]іьних виплат;
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-  звернутися  до  господарського  суду  Сумсько.і.  області  з  метою  вирішення  питання
черговості погашення заборгованості та можливості погашення заборгованості ІІ черіи.

голосувАли:
«за» - 6
«проти» - О

виріШили:
1. доручити завідувачу юридишого сектору Регіонального відділення Фонду державного

майна УкраЇни по Сумській області Єфіменку О. :
- особисто контролювати питання перебігу судового розгляду клопотання Регіонального

відділення  Фонду державного  майна УкраЇни  по  Сумській  області до  господарського  суду
СумськоЇ  області   від   13.06.2018   №   10-06-02436   про   припинення  провадження  у  справі
№  7/136-04  та  своєчасно  інформувати  голову  тимчасово.і.  комісіЇ  Регіонального  відділення
Фонду державного майна УкраЇни по Сумській області з питань погашення заборгованості і3
заробітно.і. плати (ірошового забезпечення), пенсій, стипендій та ініііих соціальних виплат про
прийняте рішення;

Термін .виконання: 28.02.2019
-  опрацьовувати  спільно  з  арбітраяшим  керуючим   Солдаткіним  І.  документи,  які

підтверджують здійснені витрати в ліквідаційній процедурі ВАТ «АК «Свема»;
Термін виконання: 28.02.2019

2. Рекомендувати арбітражному керуючому ВАТ «АК «Свема» Солдаткіну І.:
- щомісяця надавати на засідання тимчасово.і. комісіЇ Регіонального  відділення  Фонду

державного  майна  УкраЇни  по  Сумській  області  з  питань  погашення  заборгованості  і3
заробітноЇ плати  (грошового  забезпечення),  пенсій,  стипендій та інших  соціальних виплат
розширену інформацію щодо погашення заборгованості і черги реєстру в"ог кредит6рів, а
саме: компенсацію за несвоєчасно виплачену 3аробітну плату та аjііменти; про стан погашення
заборгованості зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду Укра.і.ни та до бюджетів всіх
рівнів ВАТ «АК «Свема»; також надавати інформацію щодо продажу обладнання, вкjпоченого
до ліквідаційноЇ маси ВАТ "АК "Свема";

Термін виконання: 28.02.2019
-  щомісяця  надавати  перелік  вжитих  заходів  щодо  погашення  заборгованості  і  черги

реєстру вимог кредиторів ВАТ «АК «Свема» з підтверджуючими документами (оголошення
тощо);

Термін виконання: 28.02.2019
-  повідомляти  Регіональне  відділення  Фонду державного  майна УкраЇни  по  Сумській

області про ви.і.зд до м. Шостка з`метою вивчення документів, які   підтверджують здійснені
витрати в ліквідаційній процедурі ВАТ «АК «Свема» спільно з членами тимчасовоЇ комісіЇ
Регіонального  відділення  Фонду державного  майна Украі.ни по  Сумській  області з  питань
погашення заборгованості і3 заробітноЇ плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціалі,них виплат;

Термін виконання: 28.02.2019
-  звернутися  до  господарського  суду  СумськоЇ  області  з  метою  вирішення  питання

черговості погашення заборгованосТі та можливості погашення заборгованості ІІ черги.
Термін виконання: 28.02.2019

2. сJІухАли:
Ємельянова Ю., який повідомив,  що  після спільного  опрацювання з Управлінням

державноЇ  служби  УкраЇни  з  надзвичайних  ситуацій  у tСумській  обл.асті,  департаментом
цивільного захисту населення СумськоЇ обласноЇ державно.і' адміністраці.і. процедури списання
захисних   споруд   цивільного    захисту,    арбітражному   керуючому   ВАТ   «АК   «Свема»

`,  Солдаткіну  І.   був   направлений  відповідний  лист  і3  зазначенням  переліку  документів,
необхідних для здійснення процедури списання захисних споруд цивільного захисту. У зв'язку
з перебуванням арбітражного керуючого Солдаткіна І. у відпустці відповіді до Регіонального
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відділення. Фонду державного майна Украі.ни по  Сумській області про  вжиті заходи' щодо
списання захисних споруд не надходило.

виступили:
Михайленко д., який запропонував:

1.    доручити   завідувачу   юридичного    сектору   Регіонального    відділення    Фонду
державного майна Украі.ни по Сумській області Єфіменку О. контролювати питання перебігу
судового розгляду клопотань та апеляційних скарг арбітражного керуючого ВАТ «АК «Свема»
Солдаткіна І. та своєчасно інформувати голову тимчасовоЇ комісіЇ Регіонального відділення
Фонду державного майна УкраЇни по Сумській області з питань погашення заборгованості і3
заробітноЇ плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат про
прийняті рішення.

2. Рекомендувати арбітражному керуючому ВАТ «АК «Свема» Солдаткіну І.:
- надати інформацію до Регіонального відділення Фонду державного майна УкраЇни по

Сумській  області  щодо  вжитих  заходів  по  списанню  захисних  споруд  цивільного  захисту
відповідно до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ УкраЇни від о9.07.2018 № 579 «Про
затвердження  вимог  з  питань  використання та  обліку  фонду  захисних  споруд  цивільного
захисту»;

-забезпешти збереження захисних споруд цивільного захисту N"g 68270, 68242, 68239,
68241  та  майстерні  по  ремонту  вентиляційних  установок,  розташованих  за  адресою:  вул.
Гагаріна, 1 , м. Шостка.

голосувАли:
«за» - 6
«проти» - 0

вирішили:
1.   доручити   завідувачу   юридичного    сектору   Регіонального    відділення    Фонду

державного майна УкраЇни по Сумській області Єфіменку О. контроjшовати питання перебігу
судового розгщду клопотань та апеляційних скарг арбітражного керуючого ВАТ «АК «Свема»
Солдаткіна І. та своєчасно інформувати голову тимчасовоЇ комісіЇ Регіонального відділення
Фонду державного майна УкраЇни по Сумській області з питань погашення заборгованості і3
заробітноЇ Їілати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних вип]іат про
прийняті рішєння.

Термін виконання: 28.02.2019
2. Рекомендувати арбітражному керуючому ВАТ «АК «Свема» Солдаткіну І.:
- надати інформацію до Регіонального відділення Фонду державного майна УкраЇни по

Сумській  області  щодо  вжитих  заходів  по  списанню  захисних  споруд цивішного  захисту
відіювідно до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ Украі.ни від о9.07.2018 № 579 «Про
затвердження  вимог  з  питань  використання та  обліку  фонду  захисних  споруд  циві]іьного
захисту»;

Термін виконання: 28.02.2019
-забезпечити збереження захисних споруд цивільного захисту №№. 68270, 68242, 68239,

68241  та  майстерні  по  ремонту  веЇітиляційних  установок,  розташованих  за  адресою:  вул.
Гагаріна, 1 , м. Шостка.

Термін виконання: 28.02.2019

3. СЛУХАЛИ:
Ємеjіьянова Ю., який інформував, що Регіональне відділення Фонду державного майна

УкраЇни  по  Сумській  області  листами  від  19.07.2018,  08.10.2018,  21.11.2018  зверта]юсь  до
РоменськоЇ  міськоЇ  ради  щодо  прийняпя  рішення  про  надання  згоди  на  передачу  до

:L.  комунальноЇ  власності  територіально.і.  іромади  міста  Ромни  захисно.і.  споруди  цивільного
захисту  ПРУ  №  68841.  Станом  на  29.01.2019  відповіді  не  надходило.  Зберігання  захисно.і.
споруди  цивільноі`о  захисту  забезпечується,  але  о8.02.2019  закінчується термін  ді.і. договору
зберігання майна з ТОВ «Славутич-тіюкс1 ».
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Повідомив, що від представників управління державноЇ служби УкраЇни з надзвичайішх
ситуацій у Сумській області надійшла пропозиція щодо звернення Регіонального відділення
Фонду   державного    майна   УкраЇни   по    Сумській    області   до    Сумського    окружного
адміністративного  суду з питання щодо  передачі захисноЇ споруди цивільного захисту ПРУ
№ 68 841 до комунальноЇ власності територіальноЇ громади міста Ромни.

Єфіменка  О.,  який  повідомив,  що  арбітражним  керуючим  ВАТ  «Роменський  завод
автоматиtших телефонних  станцій»  Ховріним Ю.  подано до  господарського  суду  СумськоЇ
області ліквідаційний звіт на затвердження, у зв'язку і3  зміною  складу  суду розг]іяд справи
перенесено на ЗО.01.2019.

Сайко  Л.,  яка  повідомила,  що  станом  на  о1,01.2019   (лист  Головного  управління
Пенсійногd  фонду Украі.ни  в  Сумській  області  від  15.01.2019  № 433/05.1-1б)  заборгованість
ВАТ "Роменський завод АТС"  перед Пенсійним фондом Украі.ни становить 1367,7 тис. грн.

1) зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування -
552,8 тис. грн.;

2) заборгованість по пільговим пенсіям -808,О тис. грн.;
3) заборгованість по реірес ним вимогам - 6,9 тис. грн.

виступили:
Михайленко д„ який запропонував:
1. доручити завідувачу сектору державного і корпоративного управління Регіонального

відділення Фонду державного майна УкраЇни по Сумській області Ємельянову Ю.:
-  підготувати  повторне  звернення  до  Роменсько.і. місько.і. ради  щодо  прийняпя  до

комунальноЇ  власності  територіально-і.  іромади  міста  Ромни  захисноЇ  споруди  цивільного
захисту ПРУ № 68841, тримати на контролі вищезазначене питання та своєчасно інформувати
голову  тимчасовоЇ  комісі.і. Регіонального  відділення  Фонду державного  майна Украі.ни  по
Сумській   .області   з   питань   погашення   заборгованості   і3   заробітно.і.  плати   (іроіі±ового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат про прийняте рішення;

- вирішити питання укладення нового договору зберігання захисно.і. споруди цивіjіьного
захисту ПРУ № 68841 з  ТОВ «Славутич-їпокс1».

2.   доручити   завідувачу   юридишого   сектору   Регіонального   відділення   Фонду
державного майна Укра.і.ни по Сумській області Єфіменку О. :

-  у разі надходження клопотань від арбітражного керуючого ВАТ «Роменський завод
автоматичних телефонних станцій» Ховріна Ю. взяти на контроль питання перебігу судового
розгляду   окриманих   клопотань   та   своєчасно   інформувати   голову   тимчасовоЇ   комісі.і.
Регіонаjьного  відділення  Фонду державного  майна УкраЇни  по  Сумській  області з питань
погашення заборгованості і3 заробітно.і. плати (грошового забезпечення),. пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат про прийняті господарським судом Сумсько.і. області рішення;

-     розгjіянути     питання     можливості     звернення     до     Сумського     окружного
адміністративного  суду в окремому позовному провадженні щодо зобов'язання Роменсько.і.
місько.і. ради прийняти у комунальну власність територіально.і. іромади міста Ромни заїисноЇ
споруди цивіjіьного захисту ПРУ № 68841

3.  Рекомендувати  арбітражному  керуючому  ВАТ  «Роменський  завод  автоматишіих
телефонних   станцій»   Ховріну  Ю.   до   прийнятгя   відповідного   управлінського  рішення
забезпечити  збереження  державного  майна  -  захисну  споруду  цивільного  захисту  ПРУ
№ 68841, розташовану за адресою: вул. Гостиннодвірська, 37 Е/1, м. Ромни.

голо сувАли:                                             *
«за» - 6
«проти» - О

вирішили:
1. доручити завідувачу сектору державного і корпоративного управління Регіонального

відділення Фонду державного майна УкраЇни по Сумській області Ємельянову Ю.:
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-  підготувати  повторне  звернення  до  Роменсько.і.  міськоЇ  ради  щодо  прийнятія  до
комунальноЇ  власності  територіальноЇ  громади  міста  Ромни  захисно.і.  споруди  циві]іьного
захисту ПРУ № 68841, тримати на контролі вшцезазначене питання та своєчасно інформува"
голову тищасово.і.  комісі.і. Регіонального  відділення  Фонду  державного  майна УкраЇни  по
Сумській   області   з   питань   погашення   заборгованості   і3   заробітноЇ  плати   (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат про прийняте рішення;

Термін виконання: 28.02.2019
- вирішити питання укладення нового договору зберігання захисно.і. споруди цивільного

захисту ПРУ № 68841 з  ТОВ «Славутич-тіюкс1».
Термін виконання: 28.02.2019

2.   доручити   завідувачу   юридичного   сектору   Регіонального   відділення   Фонду
державного майна Укра.і.ни по Сумській області Єфіменку О. :

-  у разі надходження клопотань від арбітражного керуючого ВАТ «Роменський завод
автоматичних телефонних станцій» Ховріна Ю. взяти на контроль питання перебігу судового
розгляду   отриманих   клопотань   та   своєчасно   інформувати   голову.  тимчасовоЇ   комісі.і.
Регіонатіьного  відділення  Фонду державного  майна УкраЇни  по  Сумській  області з  питань
погашення заборгованості і3 заробітноЇ плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних випjіат про прийняті господарським судом Сумсько.і. області рішення;

Термін виконання: 28.02.2019
-     розглянути     питання     можливості     звернення     до     Сумського     окружного

адміністративного  суду в  окремому позовному провадженні щодо зобов'язання РоменсБкоЇ
місЬКО.і. ради прийняти у КОМУНальну власнісТЬ терИторіалЬно.і. ІрОМади міста Ромни заХИСНО.1.
споруди цивільного захисту ПРУ № 68 841

Термін виконання: 28.02.2019
3.  Рекомендувати  арбітражному  керуючому  ВАТ  «Роменський  завод  автоматиших

телефонних   станцій»   Ховріну   Ю.   до   прийняті`я   відповідного   уііравлінського   ріfпення
забезпечити  збереження  державного  майна  -  захисну  споруду  циві]іьного  захисту  ПРУ
№ 68841, розташовану за адресою: вул. Гостиннодвірська, 37 Е/1, м. Ромни.

Термін виконання: 28.02.2019

ГОЛОВаТИМЧаСОВО.1.КОМіСі1.

Секр етар тимчасовоЇ комісі.і.

•`:`:--:`--.-`-.;---,-.

д.NшхАйлЕнко

в.ромАшць


