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та місце проведешя засідашя повідомлеіПшом.

27.12йо18 ;
:
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вш:а:РО#щl:.LГ::ш=~*=#0=lнПй`О:].аЧ=Т=і:::в:Ll=Ьh#Е=Ж
стан ЬОішещ Ьаборг"ності зі сплати страхових внєюків до Пенсійною фоцду УкрШ h
до бкшвqірт1в всі* рівнів ВАТ "АК "Свема"

Прфжід:-:пікрідаційноЇпроцедуриВАТ"АК"Свема".
Про зщрщешя кроцедурй ліюіфф-ВАТ "РоменськиЇ завод АТС".   ± їз,

1. сJІухАли:
РQмарець' В„ " повідошла що за інформафєю, надашою арбікрашнм круючиь: ВА1

«АК  «Свема»  Солдаткіним  І.  (цротокош  засідання  коЩтегу  кредmрів    від  10.12.2ф1§
21.12.`20l8), -gщом   на  о1.12.2018   погашена  кредиторська  заборюванісн  пкршо.і. , чтщ
(заробітНа  пфт3,  аліменти,  коміпенсація  за  несвоєчасно  вішлачену  заробішу  плаіу) ' маі
нв ляд:

ї  цьqІїор Сума реестрового бор Cym сішачеііоЇ Зашшок боргу ),:

(гDп.) заборювапосh (гDн.}
забо'рюhdьзаробітно.і.m 1am 1768121,11 1768121,11 0ф,

іі

Аліменгй  ` 41164,97 17718,40 23446,57

ко-енФщіянесвошаскрзаробіпЬшаку
рІ-аче

755722,28 287496,58 466298,бо

_Іььою
25б5008,36 2075263,19 q~ 489745,17

за інфQрзасідаіішюмібанкруюміс01.12.2018вцрацівників,лподаютьQяогокФуючийвАщацією`ку,кренувалазаищаченояв"не'`лошеішяї(ж«сйдаmкрлошешарбітрашого иqруючою ВАТ {АК «Свема»  Со8,21.12.2018)надкуОщфшшашВАТ<працівіішам.За]шсть,узв'язкузч"ЗМІтаhсцевокутелітівказаDномфимісценаканаіЬ«Телеком-Сфннішшбуловитраненолдаікіна І.  (щр®їо` `
А.г`

ї.'.,а

шюрів   від  10.12.201борюванісmпqредЗ50заборгованість1500впплаченазаборговшівмісцевихдруіюванивема»СОлдаткінІ.узвтрансляціЇоголошешвіжегі"наіелебапе визнаш пщп м :h•,,кАК «Свема», стана~я2000кожче.-h.Арбікер
їо

юЇ гавеш «ПереВіС»(М.ШОК"5119„грн.
).,',

\

(м. шос")розміщеішо а\,,ї`

•ї№,..-'.
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на офіціціюму сайті шосшшської ьdсьmОї раш розміпфашсь оголош&ння щодо ьо,,-заборювакрф  по  заробішій  шаті,  апімешам  та  кошенсаці-  за  несвоєtmсно  `вgплатющг
заробіткущqЇунаВАТ«АК«Свема»(24.04.2018,21.05.20l8,12.09.2018).

КрімтdгР,заВАТ«АК«Св€ма»за7шає"ябе3змінзаборгованісm:
- пфед Пенсійним фондом УкраНш - 92 947Р тис. грн.  (Ш, IV " VI черш

крещорсьщз[ вимог), з Еbих:
1) 3і €цjЇЩ крахових внесків на заmльнообов'mкове державне `пенсйнє єграх

4іІlш75°7Z)Г:АйНЬ;випенсіж_85318ЗтИаГРН.;

З)Ьор?Ьершнихвимоіж-З,4"с.ірн.;
4) чо няукqвих пенсіж -119,О тп€. грн.
-  крєд  дФС  УкраЇни  по  сплаті  єдщого  внеску  на  загальнообоз?язкове

СОфq;:LЇ#ГЇ=вЬ:йfF:&зЕ=;зhформаціюкрбікрашоюкрУЮЧОГОС{

(кроюкфш 'крфашя  комітщr  кредmрів     від  10.12.2018,  21.12.2018)  та  інфор
фа сайті Міністерсmа юстщі1" УфаЇНп, у грудні 2018 -сіші 2019 року до щю-пропонуєфся ` обладііання, вкгіючене до ліюід

аційноЇ маси ВАТ "АК "Свема", а саме: і

ї   "ц._о  -' Початюва mртісф(гІ'н.) •  Афош. • рфл-та.№ф й

а-,;:`ґ

•-- тt  _#ОНюфго9мF
1  160 016,77 12.12.2018 не відбувса

!

рухоф mф ь зфі 1`бо ооо,00 30.11.2018 не відбувся н`іі-ж•!'Y

ПАТ фЬЬмфНанк» •j,

1   2 JІьґ '`, __-

:#оуміо*#од-щ 1159112oзl 07.12.2018 невідбув_ся

іо будівеh 22=? одиішщрухомоюм" 9 272 896,25 26.12.2018 не відбувс
ї;

ЛШіяhолщпрлhнамашиНа,hр6с 17 23б о39,74 06.12.2018 •jі.  517 081р1•ф
)

•і1``,

-ОСноіінізіообиТ    Ґ
8 160 727 73 29.01.2019 ),-252 наймфШ`рухоюю`йайЬ
928 013,42 15.01.2019 ' 'і,чj;

!!і

РQмацець в. по(цроюкощ?фід-Е"понссенl?щрашн-103,ООкрп„Основнадіяор.-500,00
и:#іО#ЬеЩіmршПЇ#іg2oЇ8:Ж:2Г;]8Н)крmУЮіБ:пСщОFйЖ-`,аПММ-З460,05крн.,поіmовівитраш-sЗЗ5ірн.,мобі]іьнийзввшаіюрода-7466,ООкрн.,кащюкрп-З5,00грн.,заправкакартрірн.,відрядження(оп]игапоgлугго"іію)-6ОО,ООгрн.*

'q.:!,•'ік;гі

ро3щеною

вистуІЕш:
Мшаqлепко д., який запропонував:
1-.-д;р-;ЬзЬйувачуюрідіічшЬгосекюруРеііона]іьноговідділешяФоцдудержавноЮ,{

майнаУЬаЕііі[поСумськійобластіЄфіменкуО.:
-ОообнстоКонтроJІЮватипmшшпЄребігуСудОвОгорОзглядумопотщРеhОнаIшф

відділещя ФQцду державного майна УкраЇЕш по Сумській області до юсподарсщф ,су
сумсько.і.`  облані  вй  13.06.2018  №  10ф6-02436  ЦРО  крИШ.еТГh_ТР_:±ТТ_:=Я_:Ї±?LТ!=

гт`

7-і-і-3аоа -h своєdісно  інфо.рмуваш іюлову тимчасовоЇ номБсі1-Реhональпою вітFг_їЕjігІtь    ,, |І,-'-,    -г   ____ ______          І   .е     ,

Фоцду дкржайою майна У]раЇш[ по СумськіЕ області з шаш поішешя заборюваЕюсті.і3
заробішоЇ щащ (грошовою забезпечеЕшя), пенсій, сішендій " ішіш соПаJіьш вшmг тЕч=

№
прнйняте рфQщя;

пфіЖОіЖ=ЖFенСй:йі=Еці%eУL:+ГБАЕЖ=:;;дОкуМе№.-  цодm  "оп-  до  господкрБ"ю  cW  СумсьіюЇ  обhфоіі  цро  крнпh€
арб1траж- круюши[  Солджішм І.  реалізаціЇ маШа ВАТ  «АК  «Свема» до виРішє
ішгаш цро црішшеішя проваджешя у справі про банкруюіво.                    і€g               . `.
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2. Решомендуваш арбікрашому керуючому ВАТ «АК «Свема» Солдщіну І.:   `Lр ;
- ЩОні{фя щдаваш на sасідашя mfчвасоюЇ комісі-1" Регіонафною відділешя Фd

дфжфкрю~ .майа  УкраПш ґ, по  Сумській  облаgh  з  ішіаЕD  поішешя  заборюваносП
>Ф,

саме: кошенфацію за несвоєчасно виплачену заробітну плату та алімеш; кро с"н=:от=#ж
заБобішоЇ ц]ііати (ірошовою забезпечєння), пенсій, сшецдій " і- соціашш вип"
розіпирєну інфррмацію щодо погашешя заборгованості і крги ррєстру щмог кредит?рЦ ?-о

заборгоЬщоіртЄгі зі сплаш скрахових внесків до Пенсійною фоцду УкраЇш
рівнів ВАТ фК «Свема»; також надаваш інформацію щодо продащг облашашя, виіюченою
доліщіщhШЬоЇмасиВАТ"АК"Свема";

`'^                           `             ,

кр+йЇАй#р:кВ±ТЕ»нйрҐйПф=j:йЇі+=Ї#=іЇішІ;і###щ:)оГіВс"=Ї•.

обЛаQН щ;ю в!Щ до м. Шостка з метою вшчеш документів, які  підткрщrюіь здійснені
викращ в ф*:відаційній цроцедурі ВАТ «АК «Свема» спі]шЕо з чпеmш mmоовоЇ коmсії,
Регіона]цшогQ в!дділення ФоцдЄу кржавною майна УфаЇНи по Сумській обласгі з dитщ`
поІЩеШЯ jа$РРГованості і3 зарОбішоЇ плаш (грошовою забезпечення), пеНєій, сгшенEq й,

``19,-"            .      і,

оголощеЦ ҐщОдо в]шJІати ЗабоЬгованоСh по заРОбішій ІШаті, алімешам та компешсацР-
несво€часно виішачену заробіщr плату на ВАТ «АК «Свема» в круковаш ЗМ облdсш

іЕ=

ішшm[ сощQльщ вишіат;
-`з мфю рогашешя заборгованосh І чфш реєкру вимог кредрюрів ,роз

значещqтащобласномутелебаченні.

голо€урАш:
«зф - _5
«црощр - 0

• віріщш:
|.дойзавідувачуюРцд]пгшогосешоруРеііонашшоювідНлеішяФондудеmп?

майщУкраф(прСумськійоблаdЄфіменкуО.:
-ОСОбПфКОНТРОJІЮВ"ШШЯПфебіГУСУдоЮЮРаВГЛЯдУШОП-РеhОНі;

відцілФніЬ фЬцЬ деjжавного майна У±раШ по Сумській облаm до юсподарсркою су
Сумсhоt  обцаф  від  13.06.2018  №  10ф6-02436  кро  пришешя  іроваджеішя  у `сф
№ 7/l36-`.04 Q? 6воєчасно  інформувапі[ юлову ті"часовоЇ іюмБсіЇ РеhОнальною вфлецtпоіш€ш заборговаіюєЦ
заhБіhЬі hаш (ірошового забезпечешя), пенсій, сшендій " і- соціаjіьішх вші]m

:фйшFш=+Zе8#.,2

Фонду дкрікрфаго майна УкраЇЕш по Сумській обі"і з шаііь

прийнят? р1щш;
•-  0цращовувати  спіjіьно  з  арбітражііим  керуюшм  СоJщаткішм  І.  докумеЕт, ` я]

підткрдщщРздйсненівкрашвліюіцаційнійкроцедуріВАТ«АК«Свема»;Тфміншпюнашя:28.ol.2фі
-  цодкр  шопогашя  до`  господкрського  суду  СумськоЇ  Області  цро  прише

арбікражш"  *фуюt"  Солдаткіішм  І.  реапізаці1- майна ВАТ  «АК  «Свема» до  виріше_  ______ _                                            .'г,
ійтаЬячрокришшешяпроваджешяусправіпробанкрутсгво.

Тфмінвпконашя:28:е1.201
2. Рекомєндуваш арбікрашому круючому ВАТ «АК «Свема» Солдагк!ну.І.:        .     „

ЕиШасЬЮЇ номіСіЇ РеГіоНа7шНОГО відЛлеШЯ ФОЦфГ
дфжаві;L;  kdйна ' УкраЇЕш  по  Сумській  області  з  іпггань  поішешя  заборюваноєП`
заробішоЇ ішащ (грошового забезпечєшія), пенсій, сшеНЛй " ішш сQфальш внтп
розіпцрену іЕ[формацію щодо погашеШ ЗабоРюваНОСh І ЧеРШ РеЄкрУ В"ОГ крдЩ?ріВ,-.

- щомісщя надаваш на засідашя

;;дЇ;:- ±ОмЬсн;Ь за несвоєчасно внплачену заробішу плату та аліменш; цро сган поітенНя\пIмІ -,,,-,, о~---ті--т.  _  ___ __ __  _

заборгОваНоСТіЗіСпЛа"СкракоВШвНеСКіВhОНеНСійіОГОфОЦдУУЩТадобЮджеТіВ"k
рівнівВАТ«АК«Свема»;такожнадавашінфQрмаціющодопродащrОбщднашя,вкщеноgр
Ьо ліквідаційноЇ маси ВАТ "АК "ФСВеМаЇ                                   . тфмін шоіРа-28.tg..20l
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- надати перелік вжитих заходів щодо погашення заборгованості і черги реєстру вимог
кредиторів ВАТ «АК «Свема» з підтверджуючими документами (оголошення тощо);

Термін виконання: 28.01.2019
-  повідомляти  Регіональне  відділення  Фонду державного  майна Укра.і.ни  по  Сумській

області про виЇзд до м. Шостка з метою вивчення документів, які   підтверджують здійснені
викрати в ліквідаційній процедурі ВАТ «АК «Свема» спільно з членами тимчасово.і. комісі.і.
Регіонального  відділення  Фонду державного майна Укра.і.ни по  Сумській області з питань
погашення заборгованості і3 заробітно.і. плати (ірошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат;

Термін виконання: 28.01.2019
-  з  метою  погашення  заборгованості  і  черги  реєстру  вимог  кредиторів  розміщувати

оголошення щодо виплати заборгованості по заробітній платі, аліментам та компенсаці.і. за
несвоєчасно виплачену заробітну плату на ВАТ «АК «Свема» в друкованих ЗМІ обласного
значення та на обласному телебаченні.

Термін виконання: 28.01.2019

2. сJІутши:
Ємельянова  Ю.,  який  повідомив,  що  спільно  з  Управлінням  державноЇ  служби

УкраЇни  з  надзвичайних  ситуацій  у  Сумській  області,  департаментом  цивільного  захисту
населення  СумськоЇ  обласно.і.  державно.і.  адміністраціЇ  опрацьовано  процедуру  списання
захисних   споруд   цивільного   захисту.   Арбітражному   керуючому   ВАТ   «АК   «Свема»
Солдаткіну І. направлено відповідного листа і3 зазначенням переліку документів, необхідних
для здійснення процедури списання захисних споруд цивільного захисту.

Єфіменка О., який повідомив про відсутність в ліквідаційній масі ВАТ «АК «Свема»
газорозподільних систем (газопроводів).

виступили:
Михайленко д., який запропонував:
1.   доручити    завідувачу   юридичного   сектору   Регіонального   відділення   Фоцду

державного майна Укра.і.ни по Сумській області Єфіменку О. контролювати питання перебігу
судового розгщду клопотань та апеляційних скарг арбітражного керуючого ВАТ «АК «Свема»
Солдаткіна І. та своєчасно інформувати голову тимчасово.і. комісіЇ Регіонального відділення
Фонду державного майна Укра.і.ни по Сумській області з питань погашення заборгованості і3
заробітно.і. плати (крошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат про
прийняті рішення.

2. Рекомендувати арбітражному керуючому ВАТ «АК «Свема» Солдаткіну І. :
-  опрацювати  лист  Регіонального  відділення  Фонду  державного  майна  Укра.і.ни  по

Сумській області щодо списання захисних споруд цивільного захисту;
- спільно з Управлінням державноЇ служби УкраЇни з надзвичайних ситуацій у. Сумській

області,   департаментом   цивільного   захисту   населення   Сумсько.і.   обласно.і.   державно.і.
адміністраціЇ вжити заходи щодо списання захисних споруд цивільного захисту відповідно до
вимог наказу Міністерства внутрішніх справ Укра.і.ни від о9.07.2018 № 579 «Про затвердження
вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»;

- забезпечити збереження захисних споруд цивільного захисту №J\Г9 68270, 68242, 68239,
68241  та  майстерні  по  ремонту  венти"ційних  установок,  розташованих  за  адресою:  вул.
Гагаріна, 1 , м. Шостка.

голосувАли:
«за» - 5
«проти» - О

вирішили:
1.   доручити   завідувачу   юридичного   сектору   Регіонального   відділення   Фонду

державного майна Укра.і.ни по Сумській області Єфіменку О. контролювати питання перебігу
судового розгляду клопотань та апеляційних скарг арбітражного керуючого ВАТ «АК «Свема»
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Солдаткіна І. та своєчасно інформувати голову тимчасово.і. комісі.і. Регіонального відділення
Фонду державного майна Укра.і.ни по Сумській області з питань погашення заборгованості і3
заробітно.і. плати (ірошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат про
прийняті рішення.

Термін виконання: 28.01.2019
2. Рекомендувати арбітражному керуючому ВАТ «АК «Свема» Солдаткіну І.:
-  опрацювати  лист  Регіонального  відділення  Фонду  державного  майна  УкраЇни  по

Сумській області щодо списання захисних споруд цивільного захисту;
Термін виконання: 28.01.2019

- спільно з Управлінням державно.і. служби УкраЇни з надзвичайних ситуацій у Сумській
області,   департаментом   цивільного   захисту   населення   Сумсько.і.   обласно.і.   державноЇ
адміністраці.і. вжити заходи щодо списання 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»;

Термін виконання: 28.01.2019
- забезпечити 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.

Термін виконання: 28.01.2019

3. СЛУХАЛИ:
Ємельянова  Ю.,  який  інформував,  що  Регіональним  відділенням  Фонду державного

майна Укра.і.ни по Сумській області неодноразово направлялись листи до Роменсько.і. місько.і.
ради   щодо  прийнятгя  рішення  про  надання  згоди  на передачу до  комунально.і. власності
територіально.і.  іромади  міста  Ромни  захисноЇ  споруди  цивільного  захисту  ПРУ  N9  68841.
Станом на 27.12.2018 відповіді не надходили. Зберігання закисно.і. споруди цивільного захисту
забезпечується.

Єфіменка  О.,  який  повідомив,  що  арбітражним  керуючим  ВАТ  «Роменський  завод
автоматичних телефонних  станцій»  Ховріним  Ю.  подано до  господарського  суду Сумсько.і.
області ліквідаційний звіт на затвердження, справу перенесено на 20.01.2019.

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

відділення Фонду державного майна Укра.і.ни по Сумській області Ємельянову Ю. тримати на
контролі звернення до РоменськоЇ місько.і. ради  щодо  прийняпя до комунально.і. власності
територіально.і. громади міста Ромни захисно.і. споруди цивільного захисту ПРУ № 68841  та
своєчасно інформувати голову тимчасово.і. комісіЇ Регіонального відділення Фонду державного
майна УкраЇни по Сумській області з питань погашення заборгованості і3 заробі"о.і. плати
(крошового  забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інішх  соціальних  виплат  про  прийняте
рішенш.

2.   доручити   завідувачу   юридичного   сектору   Регіонального   відділення   Фоцду
державного майна УкраЇни по Сумській області Єфіменку О. у разі надходження к]іопотань від
арбітражного   керуючого   ВАТ   «Роменський   завод   автоматичних   телефонних   станцій»
Ховріна Ю. взяти на контроль питання перебігу судового розгщду отриманих клопотань та
своєчасно інформувати голову тимчасовоЇ комісі.і. Регіонального відділення Фонду державного
майна Укра.і.ни по Сумській області з питань погашення заборгованості і3 заробітно.і. плати
(крошового  забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших  соціальних  виплат  про  прийняті
господарським судом СумськоЇ області рішення.

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.
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jpвщішш:
1. дорjгіщ заDідувачу секгору крнавною і корпорафного управJhннг

кошроі звgРшешя до РоменськоЇ міськоЇ радн щодо прнйш" до томунальноЇ ішафt
"риторі?jЬфрЇ тромадц міста Рmш захпсшоЇ спорущ іфі]шною захнстуLЩУ № 68$41Ф,,---,о,

відді]іецщ фщjрr дфжавною майна У±раПш по Сумській обhасН Ємеjіьшову Ю. тримаш m
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майна уьа*й--по сумській обhасті з ішаш погашешя заборюDшосh і3 заробішь.1.
(кроічовфф  3абFпечення),  пенсій,  сшецдій , та  іЕпш  соціа]іьЕЕих  випшг  про  щ]
р1шещ.
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арбітрашою  керуючого  ВАТ  td'омешський  завод  авгомашнш[  "лефошш  сmнцій»
Ховрфа Ю, ря'(и на контроль іш'ашя перебііу судового розгщду отр"аш мопотф ,"
своєфсьоінфоркуват]];головуmtчасовоїкомісіїрегіональноювіддлешяаюцду.кржавнqіч
майно У*рЩи[ цо Сумській обЛасті з шаш поішеішя заіборгованоаh і3 заробішф" шлй
(гроЦОв?ю  забфпечеЕш),` пенсій,  сшендій  та  іЕшш  соціадшш  іuшат  про  крНйніпіФ_            .     .                                                                                                                                                    ,
іdЬпd-даЬфkйdудомСум-ськоЇФdбластірішешя.

Термін викопашя: 28.01.2019

З. Рєцощендуваш арбікразшюму керуючому ВАТ (фоменський завод авгом,gгпчнщ
телефонщ  фй»  Ховріі]Еу  Ю.  до  прйя"  відовідною  уцравшсьіюго  ріш
йЬ;3.іеіjгЬ[  Збdеkеш  дЬзйавною  майЕа  -  захнсну  споруду  іфільного  зашсіу  ПРУ
№ 68841, роЗqркрвану за адресою: вул. Госшшодвірська, 37 Е/1,_м. Р?ьш.              ^^ ^. ^^. ^`Тфмін вшонаш:•jр
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