Справа № 909/1137/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про визнання боржника банкрутом

07.06.2022 м. Івано-Франківськ
Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Шкіндер П.А., секретар судового
засідання Попович Л. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу
за заявою Товариство з обмеженою відповідальністю "Кіровограднасінняпром",
до Товариство з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл Київ", 76003, ІваноФранківська обл., Івано-Франківський р-н, м. Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, буд. 30Д,
Приміщення 182,
про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл Київ"
(ідентифікаційний код 32597058),
за участю: розпорядника майном арбітражного керуючого Ведмедєва С.С
в с т а н о в и в:
ТОВ "Кіровограднасінняпром" звернулось до Господарського суду Івано-Франківської області із
заявою про відкриття справи про банкрутство ТОВ "Хокейний клуб "Сокіл Київ" на підставі
статей 8, 34 Кодексу України з процедур банкрутства.
Ухвалою суду від 09.03.2021 в підготовчому засіданні, господарський суд відкрив провадження у
справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл Київ",
здійснив оприлюднення оголошення про відкриття справи про банкрутство на веб-сайті Судової
влади України (ВГСУ), призначив розпорядником майна арбітражного керуючого Ведмедєва С.С.,
зобов`язав розпорядника майна надати суду відомості про результат розгляду вимог кредиторів,
зобов"язав проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника та призначив дату
проведення попереднього засідання суду.
Оголошення про відкриття справи про банкрутство Товариства з обмеженою
відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл Київ" було опубліковано 04.02.2022 за № 68241.
Ухвалою попереднього засідання Господарського суду Івано-Франківської області від
15.03.2022 визнано вимоги конкурсних кредиторів; підсумкове засідання призначено на
15.03.2022; вирішено інші процедурні питання у справі.

Ухвалою від 03.05.2022 суд призначив підсумкове засідання суду, на якому буде винесено
ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття
ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.
06.06.2022 розпорядник майна подав до суду на затвердження звіт розпорядника майна за
результатами проведення процедури розпорядження майном боржника та подав до суду
клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
У судовому засіданні розпорядник майном Ведмевєв С.С. надав усні пояснення щодо
процедури розпорядження майном боржника.
Як вбачається із Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю
"Кіровограднасінняпром" змінило найменування на ТОВ «Вестмайн».
Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне змінити назву відповідача по справі з ТОВ
"Кіровограднасінняпром" на ТОВ «Вестмайн».
20.05.2022 проведено збори кредиторів ТОВ "Хокейний клуб "Сокіл Київ"». та прийнято
рішення звернутись до Господарського судуІвано-Франківської області з клопотанням про
визнання боржника ТОВ "Хокейний клуб "Сокіл Київ" банкрутом, відкриття ліквідаційної
процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Ведмедєва С.С. від
якого надійшла заява про участь у справі.
Згідно з положеннями ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому
засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної
судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі.
Відповідно до ч.2 ст.49 Кодексу України з процедур банкрутства до закінчення процедури
розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень:
схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури
санації і затвердження плану санації;
подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття
ліквідаційної процедури.
Частиною 3 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що у підсумковому
засіданні господарський суд ухвалює одне з таких рішень:
- ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних
строків, визначених цим Кодексом;
- ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення
плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в
порядку, встановленому цим Кодексом;
- постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
- ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.
Відповідно до положень ст. 58 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках,
передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює
постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Суд визначає
строк, протягом якого ліквідатор зобов`язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може
перевищувати 12 місяців.

Відповідно до ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвали господарським
судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:
господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з
виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що
мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у
належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його
продажу у процедурі ліквідації тощо;
строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута вважається таким, що настав;
у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань, у тому числі зі сплати податків і
зборів (обов`язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням
ліквідаційної процедури;
припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних
санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;
відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи
становити комерційну таємницю;
продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Кодексом;
скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші
обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших
обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;
припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та
розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу
(керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також
припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна
банкрута.
Протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута
зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші
цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні
посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. Ліквідатор має право
замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.
Таким чином, оскільки зборами кредиторів було ухвалено рішення про перехід до
ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором боржника арбітражного керуючого
Ведмедєва С.С.. та подано відповідне клопотання до суду, то відповідно до положень ч. 3 ст. 49
Кодексу України з процедур банкрутства за результатами підсумкового засідання суд ухвалює
постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, визнаного
банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, господарський суд здійснює
офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної
процедури на офіційному вебпорталі судової влади України.
Відповідно до ч. 4, 5 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства постанова про
визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури набирає законної сили з
моменту її прийняття, оскарження постанови не зупиняє провадження у справі про банкрутство.
Керуючись ст.ст. 49, 58, 59, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 74, 232, 235
Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:
1. Припинити процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю
"Хокейний клуб "Сокіл Київ" (ідентифікаційний код 32597058),
2. Припинити повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю
"Хокейний клуб "Сокіл Київ", 76003, м. Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, буд. 30Д,
Приміщення 182, (ідентифікаційний код 32597058),
3. Визнати банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл Київ",
76003, м. Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, буд. 30Д, Приміщення 182, (ідентифікаційний код
32597058),
4. Відкрити ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 07.06.2023.
5. Призначити ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл
Київ", 76003, м. Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, буд. 30Д, Приміщення 182,
(ідентифікаційний код 32597058), арбітражного керуючого Ведмедєва С.С (свідоцтво №1795 від
19.06.17, адреса м.Київ, а/с 116, 01001, svedmedev@ukr.net)
6. Підприємницьку діяльність банкрута завершити.
7. Строк виконання всіх грошових зобов`язань вважати таким, що настав 07.06.2022
8. Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за
всіма видами заборгованості банкрута.
9. Оприлюднити на веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання Товариства з
обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл Київ" (ідентифікаційний код 32597058)
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
10. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та
розпорядження його майном з 06.07.2022
11. Ліквідатору:
- забезпечити виконання повноважень ліквідатора банкрута в порядку, визначеному ст.61 Кодексу
України з процедур банкрутства та належне виконання заходів, передбачених ст.ст. 62-64 Кодексу
України з процедур банкрутства, спрямованих на задоволення вимог кредиторів;
- здійснювати продаж майна з неухильним дотриманням норм Кодексу України з процедур
банкрутства;
- за результатами проведеної роботи, згідно з ст. 65 Кодексу України з процедур
банкрутства, подати ліквідаційний баланс, звіт про проведену роботу та інші матеріали, що
свідчать про виконання ліквідатором покладених на нього обов`язків (докази, що свідчать про
відсутність ліквідаційної маси; реєстр вимог кредиторів з зазначенням сум, які є неможливими до
погашення; пояснювальну записку ліквідатора до ліквідаційного балансу, тощо).
12. Зобов`язати відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ІваноФранківської міської ради внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб підприємців запис про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та
відомості про ліквідатора банкрута.
13. Відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства з дня прийняття господарським судом
постанови про визнання боржника банкрутом скасовується арешт, накладений на майно боржника,

визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника.
Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не
допускається.
14. Замінити у справі назву ініціюючого кредитора з ТОВ "Кіровограднасінняпром " на ТОВ
""Вестмайн" .
Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи у строки передбачені ст. 256
Господарського процесуального кодексу України та в порядку, передбаченому ст. 257
Господарського процесуального кодексу України з урахуванням п. 17.5 ч. 1 розділу ХІ Перехідних
положень цього Кодексу.
У підсумковому засіданні 07.06.2022 оголошено та підписано вступну та резолютивну
частини постанови. Повний текст постанови складено та підписано 07.06.2022
Суддя

Шкіндер П.А.

Копію постанови направити сторонам, ліквідатору, органу державної податкової служби, органу
державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника та державному реєстратору за
місцезнаходження боржника для виконання.

