
ПРОТОКОЛ № 2
засіданнятимчасово.1.комісі.І.РегіОнальноговіддіjІенняФондудержавногомайнаУкра.1.ни
поСумськійобластізпитаньпогашеннязаборгованостіі3заробітно.і.плати(грошового

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

м. суми

пІ)исутні,

Головатимчасово.і.комісі.і.:

Секретартимчасово.і.комісі.і.:

Члени тимчасово.і' комісі.і.:

відсутні:

Запрошені:

ПОРЯдоК деННИй:

27.02.2019

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 чином.

ЧРИТУла д,    -  головний державний ревізор-інспекторвідділу   організованого   стягнення   боргу  управління
погашення боргу ГУ дФС у Сумській області.

1  Про  стан  погашення з.аборгованості  першо.і. черги  вимог кредиторів  (заборгованість  із
виплати заробітнО.1. ПлатИ, ал1м?Нтів, комПенсаці.1. за несвоєчасно виплачену заробітну плату) та
стан погап:ення заборгованост1 31 сплати страхових внесків до Пенсійного фонду Укра.1.ни та
до бюджетів всіх рівнів ВАТ "АК "Свема".

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

1. СЛУХАЛИ:
РОманець В., яка говідомила, що за інформацією, наданою арбітражним керуючим ВАТ

«АК «Свема» Солдаткіним І.  (протокол засідання комітету кредиторів від 20.02.2019, лист від
26.02.2019 № 02-01/1806) .станом на о1.02.2019 погашена кредиторська заборгованість першо.і.
черги (заробітна плата, аліменти, компенсація за несвоєчасно виплачену заробітну плату) має
наступний вигляд:

!               кредитор Сума реєстрового боргу Сума сплаченоЇ Залишок боргу (грн.)
(гн. забо  гованості  г  н

Заборгованість                ]заобітно'і.платиА. ]  768121,11 1768121,11 0

ліменти 17718,40 23446,57
ІЕ,L    І-                  .омпенсащя                  знесвоєчасновиплачен'3аоб.ітнуплату 766518,8 306545,58 459973,22

LВсього 2575804,88 2092385  09 483419  79
Арбітражним   керуючтм   ВАТ   «АК   « Свема»   Солдаткіним   І.   надано   підтверджуючідокументищодовитратзасічень2019року.

Крім  того,  за  ВАТ  «АК  «Свема»  залишається  бе3  змін  заборгованість  (лист  Головного
управління  Пенсійного  фонду  УкраЇни  в  Сумській  області  від   11.02.2019  №   1339/05.1-16)
перед   Пенсійним   фондом   Укра.і.ни   -92947,9   тис.   грн.   (ІП,   IV   та   VI   черги   реєстру
кредиторських вимог), з них:
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1)  зі  сплати  страхових  внесків  на загальнообов'язкове державне пенсійне  страхування ~
7 507,2 тис. грн.;

2) ntt пільгових пенсіях -85 318,З тис. грн.;
З) по регресивних вимогах -3,4 тис. грн.;
4) по наукових пенсіях ~ 119,О тис. грн.
Перед дФС Укра.і.ги по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування заборгованість становить 1 688,2 тис. грн.
РОман:ць В. порідомила, що згідно з інформацією арбітражного керуючого Солдаткіна І.

та інформацією, розміщеною на сайті Міністерства юстиці.і. Укра.і.ни, у січні-лютому 2019 року
до  продаж,\  пропонувалось обладнання, включене до ліквідаційно.і. маси ВАТ "АК "Свема", а
саме:

майно ПОчаткова вартість(гн.) Аукціон Результат аукціону

1 О будівель, 228найменуваньрухомогоІмайна(дугіповтоні)1- 1  лот -8160 727,73 29.01.2019 667684,53

.52 наименуваннярухомогомаина(дугіповторні) 2 лот ~ 742410,73 29.01.2019 66816,72

12 будівеjіь, 68найменуваньрухомогомайна(пеші) 1  лот -3881390,50 22.02.2019 не відбулись

12 будівель, 68інайменуваньрухомого(майш(повторні) 1  лот - 3105 ] 12,40 1 1.03 .2019 не відбулись€

Станом на о1.02.2019 реалізовано майна банкрута на загальну суму 11801000,00 грн. СумакоштівнарозрахунковомурахункуВАТ«АК«Свема»становить6764000,00грн.Витрати,понесеніліквідаторомвпроцедурліквідаці.і.ВАТ«АК«Свема»загрудень2018-счень20]9рокустановлять:ПММ-7732,97грн.,поштовівитрати-931,5грн.,канцтовари~133,00грн.,мобільнийзв'язок-207,00грн.,ремонтпринтера,заправкакартриджів-950,00грн„винагородатііквідатора-15792,00грн.

Єфіменка .0.,  який  повідомив,  що  ним  подано  клопотання  до  господарського  суду
Сумсько1. 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
банкрутстро. На даний час справа знаходиться у Північному апеляційному господарському суді
у зв'язку і3 зверненням з апеляційною скаргою одного з кредиторів. Питання знаходиться на
контролі.

Інформація про  звернення  арбітражного керуючого ВАТ  «АК  «Свема»  Солдаткіна І.  до
господарського  суду  СумськоЇ  області  з  метою  вирішення  питання  черговості  погашення
заборгованості та можливості  погашення заборгованості ІІ черги до регіонального відділення
Фонду державного майна УкраЇни по Сумській області не надходила.

Притулу  д.,  який  повідомив,  що  на  останньому  засіданні  комітету  кредиторів  від
20.02.2.019  розглядалося  питання  черговості  погашення  заборгованості,  ГУ дФС  у  Сумській
області планує звернутися до суду з питання щодо можливості резерваці.і. коштів на заробітну
плату та можливості розпочати погашення заборгованості П черги.

виступили:
Михайленко д„  який запропонував:
1. доручити завідувачу юридичного сектору Регіонального відділення Фонду державного

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

відділення  ФОнду  державного  майна  Укра.і.ни  по  Сумській  області  до  господарського  суду
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Сумсько.і.   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 Укра.і.ни по Сумській області з питань погашення заборгованості із
3аробітноЇ гілати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат про
прийняте рішення;

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

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

державного  майна  Укра.і.ни  по  Сумській  області  з  питань  погашення  заборгованості  і3
заробітно.і.  плати  (грошового  забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших  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 Укра.і.ни та до бюджетів всіх
рівнів ВАТ «АК «Свема»; також надавати інформацію щодо продажу обладнання, включеногd
до  ліквідаційноЇ маси  ВАТ  "АК  "Свема";  інформацію  щодо  витрат  пов'язаних  з  цивільно-
правовими угодами;

-  щомісяця  надавати  перелік  вжитих  заходів  щодо  погашення  заборгованості  і  черги
реєстр.v  вимог кредиторів ВАТ «АК «Свема»  з підтверджуючими документами (оголошення
тощ(,).

3. Рекомендувати членам комітету кредиторів ВАТ «АК «Свема»:
-  звернутися  до  господарського  суду  Сумсько.і.  області  з  метою  вирішення  питання

черговості  погашення заборгованості та можливості розпочати погашення заборгованості ІІ
черги.

голосувАли:                                                                                        J
«за» - 6
«проти» - О

вирішили:
1. доручити завідувачу юридичного сектору Регіонального відділення Фонду державного

майна Укра.і.ни по Сумській області Єфіменку О.:
- Особисто контролювати питання перебігу судового розгляду клопотання Регіонального

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

Термін виконання: 29.03.2019
-   опрацьовувати   спільно   з   арбітражним   керуючим   Солдаткіним   І.   документи,   які

підтверджують здійснені витрати в ліквідаційній процедурі ВАТ «АК «Свема».
Термін виконання: 29.03.2019

2. Рекомендувати арбітражному керуючому ВАТ «АК «Свема» Солдаткіну І.:
~  щомісяця  надавати  на засідання тимчасовоЇ комісіЇ Регіонального віщілення  Фонду

державного  майна  Укра.і.ни  по   Сумській  області  з  питань  погашення  заборгованості  і3
заробітно.1.  плати  (грошОвого  забезпечення),  пенСій,  стипендій  та  інших  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
рівпів ВАТ «АК ttС`вема»; також надавати інформацію щодо продажу обладнання, включеного
до  ліквідаційноЇ  маси  ВАТ  "АК  "Свема";  інформацію  щодо  витрат  пов'язаних  з  цивільно-
правовими угодами;

Термін виконання: 29.03.2019
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-  щомісяця  надавати  перелік  вжитих  заходів  щодо  погашення  заборгованості  і  черги
вимог кредиторів ВАТ «АК «Свема» з підтверджуючими докумеітами (оголошеіняреєстру

тощо).
Термін виконання: 29.03.2019

3. Рекомендувати членам комітету кредиторів ВАТ «АК «Свема»:
-  звернутися  до  господарського  суду  Сумсько.і.  області  з  метою  вирішення  питання

черговості  погашення заборгованості та можливості розпочати погашення заборгованості  П
черги.

Термін виконання: 29.03.2019

2. СЛУХАЛИ:
Ємельянова Ю., який повідомив, що станом на 27.02.2019 до Регіонального відділення

Фонд}'  державного  майна  Укра.і.ни  по  Сумській  області  інформаці.і. про  вжиті  заходи  щодо
списання  захисних  споруд  від  арбітражного  керуючого  ВАТ  «АК  «Свема»  Солдаткіна І.  не
н.адходило.  Арбітражному керуючому ВАТ «АК «Свема»  Солдаткіну І.  необхідно прийняти
ріш:ння про створення комісі'і., скласти акт обстеження і подати документи до департаменту
цивільного захисту населення СумськоЇ обласноЇ державно.і. адміністраці.і.. Об'єкт, що знятий з
обліку - це майстерня, списується відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни
від  о8  листопада 2007  р.  №  1314  «Про  затвердження Порядку списання об'єктів державно.і.
власності».

виступили:
Михайленко д., який запропонував:

1.    доручити    завідувачу    юридичного    сектору    Регіонального    відділення    Фонду
державного майна УкраЇни 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 тимчасово.і. комісі.і. Регіонального вішілення
ФоіL`і}' державного майна Укра.і.ни по Сумській області з питань погашення заборгованості із
'3аробітно'і. плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат про
прийняті рішення.

2. Рекомендувати арбітражному керуючому ВАТ «АК «Свема» Солдаткіну І.:
-. забезпечити  проведення  заходів  по  списанню  захисних  споруд  цивільного  захисту

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни від о8 листопада 2007 р. №  1314
«Про  г3атвердження  Порядку  списання  об'єктів  державно.1.  ВлаСноСті»,  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»;

- надати інформацію до Регіонального відділення Фонду державного майна Укра.і.ни по
Сумській області щодо вжитих заходів по списанню захисних споруд цивільного захисту;

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

голосувАли:
«за»  -  6
«проти» -О

вирішили:
1.    доручити    завідувачу    юридичного    сектору   Регіонального    вішілення    Фонду

державного майна УкраЇни 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 тимчасово.і. комісі.і. Регіонального відділення
Фонду державного майна Укра.і.ни по Сумській області з питань погашення заборгованості і3
заробітно.і. плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших dОціальних виплат про
прийняті рішення,

Термін виконання: 29.03.2019
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2. Рекомендувати арбітражному керуючому ВАТ «АК «Свема» Солдаткіну І.:
-  забезпечити  проведення  заходів  по  списанню  захисних  споруд  цивільного  захисту

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни від о8 листопада 2007 р. № 1314
«Про  затвердження  Порядку  списання  об'єктів  державноЇ  власності»,  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»;

Термін виконання: 29.03 .2019
- надати інформацію до Регіонального відділення Фонду державного майна Укра.і.ни по

Сумській області щодо вжитих заходів по списанню захисних споруд цивільного захисту;
Термін виконання: 29.03.2019

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

Термін виконання: 29.03.2019

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

УкраЇни   по   Сумській   області   листами   від    19.07.2018,   08.10.2018,   21.11.2018,   25.02.2019
зверталось до Роменсько.і. міськоЇ ради щодо прийняття рішення про надання згоди на передачу
до  комунально.1.  власності  територіальноЇ громади  міста Ромни  Захисно.1. Споруди  цивільногО
'3ахис`т}J  ПРУ  №  68841.  Станом  на  27.02.2019  відповіді  не  надходило.  Термін  ді.і.  договору
'3берігання    захисноЇ   споруди    цивільного   захисту   з    ТОВ    «Славутич-люкс1»   закінчився

о8.02.2019. новий договір зберігання не укладено.
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, у зв'язку з перебуванням судді у відпустці рЗозгляд
справи перенесено, про час розгляду справи буде повідомлено додатково.

Крім    того    повідомив    про    можливість    звернення    до    Сумського    окружного
адміністративного  суду  в  окремому позовному провадженні  щодо  зобов'язання Роменсько.1.
місько.і. ради прийняти у комунальну власність територіально.і. громади міста Ромни захисно.і.
споруди цивільного захисту ПРУ № 68841 за наявності фінансування.

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  питання  прийняття  до  комунальноЇ  власності  територіально.і.

громади  міста  Ромни  захисноЇ  споруди  цивільного  захисту  ПРУ  №  68841   та  своєчасно
інформувати  голову  тимчасово.1.  комісі.1. Регіонального  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  прийняте
рішення.

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   тимчасово.і.   комісі.і.
Регіонального  відцілення  Фонду  державного  майна  Укра.і.ни  по  Сумській  області  з  питань
погашення заборгованості і3 заробітноЇ плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат про прийняті господарським судом Сумсько.і. області рішення.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6
«проти» -О

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

відділенняФондудержавного.майнаУкра.і.нипоСумськійобластіЄмельяновуЮ.:
-  тртмати  на  контролі  питання  прийняття  до  комунальноЇ власності  територіальноЇ

громади  міста  Ромни  захисноЇ  споруди  цивільного  захисту  ПРУ  №  68841   та  своєчасно
інформувати  голову  тимчасово.і. комісіЇ Регіонального  відділення  Фонду державного  майна
Уі{раЇни   по   Сумській   області   з   питань   погашення   заборгованості   і3   заробітно.і.   плати
(грошового   забезпечення),   пенсій,   стипендій  та  інших  соціальних  виплат  про  прийняте
рішення.

Термін виконання: 29.03.2019
2.   доручити   завідувачу   юридичного   сектору   Регіонального   відділення   Фонду

державного майна УкраЇни 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
розг.tіяд}'   отриманих    клопотань   та   своєчасно   інформувати   голову   тимчасово.і.   комісі.і.
Регіонального  вішілення  Фонду  державного  майна  Укра.і.ни  по  Сумській  області  з  питань

гогашенні заборгованості і3 заробітноЇ плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та1нших соЦ1альних виПлаТ прО пРийняті гОсПодарсьКиМ СудоМ Сумсько.1. області Рішення.

Термін виконання: 29.03Ї2019
3.  Рекомендувати  арбітражному  керуючому  ВАТ  «Роменський  завод  автоматичних

телефонних   станцій»   ХОвріну   Ю.   до   прийняття   відповідного   управлінського   рішення
забезпечити   збереження  державного   майна  -   захисну  споруду   цивільного  захисту  ПРУ
№ 68841 ` розташовану за адресою: вул. Гостиннодвірська, 37 Е/1, м. Ромни.

Термін виконання: 29.03.2019

ГОЛОВаТИМЧаСОВО.І.КОМіСі.1.

Сєкретар тимчасово.і. комісі.і.

:: ,---,!ї_v                 -
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д.михАйлЕнко

--_      в. р омАнЕць


