
 

                                ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                                    61022, м.Харків, пр.Леніна, 5    

ПОСТАНОВА   

ПРО ВИЗНАННЯ  БОРЖНИКА БАНКРУТОМ 

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ 

08.12.2015р.                                                                         Справа № 905/3004/15  

за заявою боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЛЬОДОВИЙ КОМПЛЕКС, 
м.Маріуполь Донецької області (код ЄДРПОУ 34372822)  

про визнання банкрутом на підставі ст.95 Закону України Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом 

Суддя       Попов О.В. 

Представники:  

від боржника: ОСОБА_2 голова ліквідаційної комісії  

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЛЬОДОВИЙ КОМПЛЕКС, м.Маріуполь Донецької 
області звернулося до господарського суду Донецької області із заявою про порушення справи про 
банкрутство на підставі ст.95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом, яка передбачає особливості застосування процедури банкрутства до 
боржника, що ліквідується власником. 

Ухвалою господарського суду Донецької області від 10.11.15р. заяву ОСОБА_1 з обмеженою 
відповідальністю ЛЬОДОВИЙ КОМПЛЕКС, м.Маріуполь Донецької області про порушення 
справи про банкрутство прийнято до розгляду, підготовче засідання суду призначено на 24.11.15р. 

За результатами підготовчого засідання 24.11.15р. порушено провадження у справі за заявою 
ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЛЬОДОВИЙ КОМПЛЕКС, м.Маріуполь Донецької 
області про визнання боржника банкрутом, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, 
розгляд справи призначено в судовому засіданні на 08.12.15р. 

Розглянувши в судовому засіданні 08.12.15р. матеріали справи, заслухавши пояснення голови 
ліквідаційної комісії суд встановив: 

Згідно частини першої статті 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого 
прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична 
особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин 
ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобовязаний звернутися до господарського суду із заявою про 
порушення справи про банкрутство такої юридичної особи. 



23.03.15р. загальними зборами учасників ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЛЬОДОВИЙ 
КОМПЛЕКС було прийнято рішення про припинення діяльності юридичної особи шляхом 
ліквідації та призначення головою ліквідаційної комісії ОСОБА_2 (протокол №1/15). 

Обовязковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про 
банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до 
законодавства України. 

Ліквідатором проведені заходи, передбачені чинним законодавством, так: 

31.03.15р. проведено запис про внесення відомостей про припинення підприємницької діяльності 
товариства за рішенням засновників, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 09.11.15р. 

Виходячи з ч.1 ст. 22 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців інформація про проведення державної реєстрації юридичної особи, про прийняття 
засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення 
юридичної особи тощо підлягає обовязковому опублікуванню в спеціалізованому друкованому 
засобі масової інформації. 

Відповідно до вимог ст.105 Цивільного кодексу України здійснено оприлюднення відомостей про 
прийняття засновниками рішення про припинення юридичної особи ОСОБА_1 з обмеженою 
відповідальністю ЛЬОДОВИЙ КОМПЛЕКС (Бюлетень державної реєстрації №314 від 06.04.15р.). 

В передбачений законом строк із заявами про визнання кредиторських вимог до боржника 
звернулись: ПАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Торгтехніка», Маріупольська ОДПІ у Донецькій 
області, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України, ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», ПАТ 
«Укртелеком», ПАТ КБ «Приватбанк», Третій державний пожежно-рятувальний загін Головного 
управління ДСНС України у Донецькій області, КП «Комунальник», ПАТ «Маріупольгаз», ТОВ 
«Істерн Беверідж Трейдінг», ОСОБА_3, ОСОБА_4, Маріупольська міська рада, ОСОБА_5, 
ОСОБА_6, ОСОБА_7, ПАТ «Альфа-Банк». 

За результатами розгляду поданих заяв кредиторів боржником визнані вимоги на загальну суму 
901 724 350,08грн. 

Ліквідаційною комісією проведена інвентаризація майнових активів ОСОБА_1 з обмеженою 
відповідальністю ЛЬОДОВИЙ КОМПЛЕКС, в результаті якої встановлена наявність: основних 
засобів, інших необоротних активів, нематеріальних активів загальною первинною вартістю 18 
015 988,91грн. та основних засобів, інших необоротних активів, матеріальних активів, які зношені, 
розбиті, зіпсовані поламані, розібрані на запчастини загальною первинною вартістю 224   
795,27грн.  

На виконання вимог ч.11 ст.111 Цивільного кодексу України після закінчення строку для 
предявлення вимог кредиторів ліквідаційною комісією складений проміжний ліквідаційний баланс 
станом на 30.09.15р., який затверджений загальними зборами учасників ОСОБА_1 з обмеженою 
відповідальністю ЛЬОДОВИЙ КОМПЛЕКС (протокол №4/15 від 05.10.15р.).  

Згідно з відомостями наданими боржником та доданими до заяви документами, фінансовий стан 
характеризується неплатоспроможністю, кредиторська заборгованість, що не оспорюється, 
складає 900  095  548,10грн. 

Відповідно ст.1 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом банкрутство це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити 
свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через 
застосування ліквідаційної процедури. 



На підставі вищевикладеного в судовому засіданні встановлена наявність ознак 
неплатоспроможності боржника. 

Частина 4 ст.205 Господарського кодексу України передбачає, що у разі неспроможності субєкта 
господарювання через недостатність його майна задовольнити вимоги кредиторів він може бути 
оголошений за рішенням суду банкрутом. 

Додержання боржником порядку добровільної (досудової) ліквідації, визначеної ст.ст. 105, 110, 
111 ЦК України та ст.ст. 33-34 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців досліджено та встановлено в ухвалі суду від 28.10.15р. про порушення 
провадження у справі №905/3004/15 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю 
ЛЬОДОВИЙ КОМПЛЕКС, яка набрала законної сили та є чинною. 

В силу ч.2 ст.95  Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство 
юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд 
визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає 
ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. 
Обовязки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) 
незалежно від наявності в нього статусу арбітражного керуючого. 

Частинами 1, 2 ст. 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом передбачено, що кандидатура арбітражного керуючого (розпорядника 
майна, керуючого санацією, ліквідатора) для виконання повноважень розпорядника майна 
визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених 
до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 
ліквідаторів) України. 

Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна 
господарським судом у справах про банкрутство затверджується Пленумом Вищого 
господарського суду України за погодженням з державним органом з питань банкрутства. 

Під час прийняття заяви про порушення справи про банкрутство суд в ухвалі зобов'язує 
визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого (розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора) надати заяву на участь у даній справі. 

У разі якщо від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), 
визначеного автоматизованою системою, не надійшла заява про згоду стати розпорядником майна 
в цій справі, то розпорядника майна призначає суд без застосування автоматизованої системи з 
числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих 
санацією, ліквідаторів) України. 

Кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або 
ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого 
клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом. 

Під час призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) господарський 
суд не пов'язаний з кандидатурами арбітражних керуючих, запропонованими комітетом 
кредиторів, та має право призначити арбітражного керуючого самостійно. 

До арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які 
призначаються на державні підприємства та підприємства, у статутному капіталі яких частка 
державної власності перевищує 50 відсотків, а також на підприємства, до яких у Національної 
акціонерної компанії "Нафтогаз України" та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало 
постачання природного газу на підставі ліцензії, виникли вимоги щодо сплати заборгованості за 



поставлений/спожитий природний газ, Кабінет Міністрів України може встановлювати додаткові 
вимоги. 

Відхилення господарським судом запропонованих кандидатур арбітражного керуючого 
(керуючого санацією, ліквідатора) та призначення іншого арбітражного керуючого повинно бути 
вмотивованим. 

Розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором не можуть бути призначені арбітражні 
керуючі: 

1) які є заінтересованими у цій справі; 

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з 
дня усунення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; 

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для 
виконання обов'язків, покладених цим Законом; 

4) які мають конфлікт інтересів (особи, у яких виникає суперечність між власними чи їх близьких 
осіб майновими, немайновими інтересами та повноваженнями арбітражного керуючого). 

До призначення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, 
ліквідатором) особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не 
належить до жодної категорії вищезазначених осіб. 

Пунктом 4.12.2. Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення 
арбітражного керуючого у справах про банкрутство, затвердженого постановою Пленуму Вищого 
господарського суду України від 16.01.13р. №1 визначено, що арбітражний керуючий, визначений 
автоматизованою системою, протягом трьох днів з дня отримання ухвали про прийняття заяви про 
порушення справи про банкрутство зобов'язаний надати господарському суду заяву про його 
участь у справі з повідомленням про те, що він не належить до жодної з категорії осіб, зазначених 
у частині другій статті 114 Закону, на паперовому носії та/або в електронній формі на адресу 
електронної пошти, з якої він отримав відповідну ухвалу. 

Відповідно до вимог ст.114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом та Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на 
призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, затвердженого постановою 
Пленуму Вищого господарського суду України від 16.01.13р. №1 судом здійснено електронний 
запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого. 

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у 
справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих 
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено ОСОБА_8 (довідка 
щодо кандидатури арбітражного керуючого від 09.11.15р.). 

Станом на 08.12.15р. заява арбітражного керуючого ОСОБА_8 про згоду на участь у справі суду 
не надана. 

У звязку з відсутністю згоди арбітражного керуючого ОСОБА_8 визначеного автоматизованою 
системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про 
банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників 
майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, суд визнає за можливе покладання обовязків 
ліквідатора на голову ліквідаційної комісії ОСОБА_2. 

З огляду на зазначене та приймаючи до уваги дотримання заявником порядку ліквідації юридичної 
особи у відповідності з вимогами ст.ст.105, 110, 111 ЦК України та ст. ст. 33-34 Закону України 



Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, наявність кредиторської 
заборгованості та недостатність майнових активів для її задоволення, наявність ознак 
неплатоспроможності, господарський суд дійшов до висновку про необхідність визнання 
ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЛЬОДОВИЙ КОМПЛЕКС банкрутом та відкриття 
ліквідаційної процедури строком на 6 місяців.  

Враховуючи викладене та керуючись ст.1, ч.1 ст.2, ст.ст.37-41, 95 Закону України Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст.ст.4-1, 43 Господарського 
процесуального кодексу України, господарський суд 

ПОСТАНОВИВ: 

Визнати боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю  ЛЬОДОВИЙ КОМПЛЕКС, 
м.Маріуполь Донецької області (код ЄДРПОУ 34372822) банкрутом. 

Відкрити ліквідаційну процедуру строком на 6 місяців. 

Покласти обовязок ліквідатора ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЛЬОДОВИЙ 
КОМПЛЕКС, м.Маріуполь Донецької області на голову ліквідаційної комісії ОСОБА_2 (87535, 
АДРЕСА_1; ідентифікаційний номер НОМЕР_1). 

Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про 
визнання банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю 
ЛЬОДОВИЙ КОМПЛЕКС, м.Маріуполь Донецької області (код ЄДРПОУ 34372822; адреса: 
87535, Донецька область, Іллічівський район, м.Маріуполь, площа Машинобудівельників, будинок 
1). 

Ліквідатору по закінченні ліквідаційної процедури представити суду звіт про проведену роботу, 
ліквідаційний баланс банкрута та документи, передбачені ст.46 Закону України Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. 

Суддя                                                                                               О.В. Попов  


