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ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10
E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
про визнання банкрутом
"09" жовтня 2019 р.

Справа № 903/426/16

за заявою Публічного акціонерного товариства "Ковельмолоко",
Ковель
про банкрутство
Суддя Кравчук А.М.
Секретар судового засідання Легерко В.Б.

Представники:
розпорядник майна: Куц І.Я.
від кредиторів: ПАТ
"Укрексімбанк" ЛіткевичВ.С., довіреність №0
29.12.2018, ТОВ "Компанія з управління активами "Прайм Тайм" - Тищук І.О.,
довіреність від 11.02.2019, ТОВ "Молочна компанія "Галичина" - Романчук Д.М.,
довіреність від 02.01.2019, ТОВ "Західмолоко" - Богачук Я.О., довіреність від
07.10.2019
від боржника: Молодцова І.В., довіреність від 25.09.2018
встановив: ухвалою Господарського суду Волинської області від 13.07.2016 на
підставі п. 5 ст. 11 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ
"Ковельмолоко", введено процедуру розпорядження майном боржника строком на
сто п’ятнадцять календарних днів до 04.11.2016, розпорядником майна призначено
арбітражного керуючого Куца Ігора Ярославовича, якого зобов'язано зокрема, в
строк до 22.08.2016 подати до господарського суду відомості про результати
розгляду вимог кредиторів, реєстр вимог кредиторів.
Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ
"Ковельмолоко" оприлюднене на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду
України 14.07.2016.
Ухвалою суду від 12.08.2017 провадження у справі № 903/426/16 за заявою
Публічного акціонерного товариства “Ковельмолоко” про банкрутство зупинено до
повернення матеріалів справи Господарському суду Волинської області.
Ухвалою суду від 02.05.2018 провадження у справі № 903/426/16 про
банкрутство Публічного акціонерного товариства "Ковельмолоко" поновлено,
розгляд справи призначено на 30.05.2018 о 14 год. 00 хв.
На адресу суду від розпорядника майна Куца І.Я. надійшли реєстр вимог
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кредиторів боржника станом на 10.05.2018, протоколи сумісного з боржни
розгляду заявлених вимог кредиторів, повідомлення про результати розгляду
грошових вимог кредиторів.
Згідно реєстру у зв'язку з не розглядом боржником грошових ВИМОГ ПАТ
"Укрексімбанк", вимоги розглянуті розпорядником майна одноособово на підставі
поданих документів.
Ухвалою суду від 17.10.2018 замінено кредитора у справі №903/426/16 про
банкрутство Публічного акціонерного товариства "Ковельмолоко" Приватне
підприємство "Агро-Автосервіс" його правонаступником підприємцем Янковою
Євгенією Володимирівною (Луцький р-н., с.Крупа, вул. Сонячна, 26а, ідент. код
2340820102) в сумі 2 756 грн. 00 коп. - перша черга, 310 366 грн. 87 коп. - четверта
черга, 112 025 грн. 80 коп. - шоста черга.
Протокольними ухвалами від 08.11.2018, 28.11.2018, 10.01.2019 розгляд справи
відкладався.
Супровідним листом від 18.02.2019 у зв'язку з надходженням апеляційної скарги
Товариства з обмеженою відповідальністю "Молочна компанія "Галичина" на ухвалу
суду від 09.08.2018 матеріали справи направлені до Північно-західного апеляційного
господарського суду.
Матеріали справи повернуті Господарському суду Волинської області.
Ухвалою суду від 02.05.2019 повідомлено учасників справи про банкрутство
Публічного акціонерного товариства "Ковельмолоко" про призначення судового
засідання у справі на 30 травня 2019 року.
У зв’язку з надходженням до Північно-західного апеляційного господарського
суду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Молочна
компанія "Галичина" на ухвалу Господарського суду Волинської області від
09.08.2018 та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від
11.04.2019 матеріали справи були направлені 11.05.2019 до Верховного Суду для
перегляду в касаційній інстанції.
Через відсутність матеріалів справи судове засідання 30.05.2019 року не
відбулося.
Згідно супровідного листа №01-120/99/19 від 20.08.2019 матеріали справи
повернулися на адресу Господарського суду Волинської області.
Ухвалою суду від 21.08.2019 розгляд справи призначено у судовому засіданні
18.09.2019 о 14 год. 00 хв.
Ухвалами суду від 18.09.2019 визнані грошові вимоги Публічного акціонерного
товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до Публічного
акціонерного товариства "Ковельмолоко" в сумі 2 756 грн. 00 коп. - перша черга, 743
693 343 грн. 11 коп. - перша черга, як вимоги забезпечені заставою майна боржника.
У визнанні грошових вимог Публічного акціонерного товариства "Державний
експортно-імпортний банк України" в сумі 286 182 929 грн. 35 коп. відмовлено.
Замінено кредиторів у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства
"Ковельмолоко": Ковельську об’єднану державну податкову інспекцію Головного
управління ДФС у Волинській області її правонаступником Головним управлінням
ДФС у Волинській області в частині грошових вимог в сумі 2 756 грн. 00 коп. перша черга, 8 560 грн. 65 коп. - третя черга, 20 874 грн. 71 коп. - шоста черга;
Публічне акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень" його
правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Молочна компанія
"Галичина" в частині грошових вимог в сумі 17 070 000 грн. 00 коп. - четверта черга;
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Приватне акціонерне товариство "Галичина" його правонаступником Товариством з
обмеженою відповідальністю "Мідас Інвестиції" в частині грошових вимог в сумі
111 468 887 грн. 25 коп. - четверта черга. Затверджено реєстр вимог кредиторів
Публічного акціонерного товариства "Ковельмолоко", згідно якого визнано вимоги:
- Дочірнього підприємства "Глобал Хім Україна" в сумі 2 756 грн. 00 коп. перша черга, 31 646 грн. 10 коп. - четверта черга, 4 661 грн. 75 коп. - шоста черга.
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергогазрезерв" в сумі
2 756 грн. 00 коп. - перша черга, 478 205 грн. 24 коп. - четверта черга, 108 944 грн.
93 коп. - шоста черга.
- Приватного акціонерного товариства "Фондове агентство "Схід-Інвест" в сумі
2 756 грн. 00 коп. - перша черга (судові витрати), 52 580 грн. 00 коп. - четверта черга.
- Головного управління ДФС у Волинській області в сумі 2 756 грн. 00 коп. перша черга, 8 560 грн. 65 коп. - третя черга, 20 874 грн. 71 коп. - шоста черга.
- Сільськогосподарського виробничого кооперативу "Мрія" в сумі 2 756 грн. 00
коп. - перша черга (судові витрати), 65 624 грн. 53 коп. - четверта черга.
- підприємця Янкової Євгенії Володимирівни в сумі 2 756 грн. 00 коп. - перша
черга, 310 366 грн. 87 коп. - четверта черга, 112 025 грн. 80 коп. - шоста черга.
- Приватного акціонерного товариства "Виробниче підприємство "Твін-Друк" в
сумі 2 756 грн. 00 коп. - перша черга, 48 443 грн. 41 коп. - четверта черга, 3 439 грн.
39 коп. - шоста черга.
- Спільного українсько-німецького підприємства у формі товариства з
обмеженою відповідальністю "ТВП Україна ЛТД" в сумі 2 756 грн. 00 коп. - перша
черга, 153 526 грн. 33 коп. - четверта черга, 14 651 грн. 10 коп. - шоста черга.
- Державного агентства резерву України в сумі 2 756 грн. 00 коп. - перша черга
(судові витрати), 2 376 900 грн. 00 коп. - третя черга.
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Західмолоко" в сумі 2 756 грн. 00
коп. - перша черга, 1 384 556 грн. 01 коп. - четверта черга.
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами
"Прайм Тайм"
в сумі 2 756 грн. 00 коп. - перша черга (судові витрати),
6 310 619 грн. 84 коп. - четверта черга.
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Золотий Екватор" в сумі 2 756
грн. 00 коп. - перша черга (судові витрати), 162 603 грн. 20 коп. - четверта черга.
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Молочна компанія "Галичина" в
сумі 2 756 грн. 00 коп. - перша черга, 20 676 697 грн. 36 коп. - четверта черга.
- Приватного акціонерного товариства "Галичина" в сумі 2 756 грн. 00 коп. перша черга, 85 838 547 грн. 96 коп. - четверта черга.
- Публічного акціонерного товариства "Банк інвестицій та заощаджень" до
публічного акціонерного товариства "Ковельмолоко" в сумі 2 756 грн. 00 коп. перша черга, 1 848 044 грн. 26 коп. - четверта черга.
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідас Інвестиції" в сумі
111 468 887 грн. 25 коп.
- Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк
України" в сумі 2 756 грн. 00 коп. - перша черга.
Окремо внесені вимоги кредиторів, забезпечених заставою майна боржника:
- Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк
України" в сумі 743 693 343 грн. 11 коп.
Визначено збори кредиторів та засідання комітету кредиторів Публічного
акціонерного товариства "Ковельмолоко" провести 07.10.2019. Розгляд справи у

підсумковому засіданні призначено 09.10.2019 о 14:00 год.
Розпорядник майна Куц І .Я. супровідним листом №02-29/143 від 08.10.2019
долучив до матеріалів справи уточнений реєстр вимог кредиторів боржника,
протоколи зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів, аналіз фінансовогосподарської діяльності, наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до
банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності, звіт
розпорядника майна про виконану роботу.
Голова комітету кредиторів ТОВ "Молочна компанія Таличина" у клопотаннях
від 07.10.2019 просить визнати боржника банкрутом, відкрити ліквідаційну
процедуру, ліквідатором призначити арбітражного керуючого Босака О.Є.
Арбітражний керуючий Босак О.Є. подав заяву від 07.10.2019 про згоду на
призначення ліквідатором ПАТ "Ковельмолоко".
У судовому засіданні розпорядник майна, голова комітету кредиторів ТОВ
"Молочна компанія "Галичина", представник боржника клопотання про визнання
боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури підтримали.
Інші учасники справи про банкрутство клопотання не заперечили.
Згідно п. 8 ст. 26 Закону України “Про відновлення платоспроможності
боржник або визнання його банкрутом” до компетенції комітету кредиторів
належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням
про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття
ліквідаційної процедури у випадках, передбачених цим Законом.
Відповідно до п. 2 ст. 27 Закону до закінчення процедури розпорядження
майном боржника збори кредиторів можуть, зокрема подати до господарського суду
клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
07.10.2019 на зборах кредиторів боржника обрано комітет у складі чотирьох
кредиторів - ТОВ "Молочна компанія "Галичина", ПАТ "Галичина", ТОВ "Мідас
Інвестиції", ТОВ "Компанія з управління активами "ГІрайм Тайм". Вирішено
звернутись до господарського суду з клопотанням про визнання боржника
банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури.
07.10.2019 на засіданні комітету кредиторів боржника головою комітету
кредиторів обрано ТОВ "Молочна компанія "Галичина". Звіт розпорядника майна
Куца І.Я. про проведену роботу прийнято до відома, роботу розпорядника майна
визнано такою, що проведена належним чином. Вирішено звернутись з клопотанням
до суду про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури,
призначення ліквідатором боржника арбітражного керуючого Босака О.Є.
Завдання підсумкового засідання суду полягає у з'ясуванні ознак банкрутства та
наявності можливості визначення наступної судової процедури і подальшого
здійснення провадження у справі, виходячи з клопотання комітету кредиторів, однак
остаточна їх оцінка надається господарським судом, який здійснює провадження у
справі про банкрутство.
Згідно з частиною 4 статті 205 Господарського кодексу України, у разі
неспроможності суб'єкта господарювання через недостатність його майна
задовольнити вимоги кредиторів, він може бути оголошений за рішенням суду
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банкрутом. Умови, порядок та наслідки оголошення суб'єктів господарювання
банкрутами встановлюються цим Кодексом та іншими законами.
Отже, боржник визнається банкрутом за умови встановлення господарським
судом його неспроможності відновити свою платоспроможність та задовольнити
визнані вимоги кредиторів інакше, як через застосування ліквідаційної процедури.
Відповідно до частини 1 статті 37 Закону про банкрутство, у випадках,
передбачених цим Законом, господарський суд у судовому засіданні за участю
представників сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і
відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.
За результатами проведеної 08.08.2019 інвентаризації майна боржника
встановлено, що активи ПАТ "Ковельмолоко" складають 309 590 275 грн. 96 коп.
Загальний обсяг кредиторських вимог до боржника складає 975 217 845 грн. 80
коп.
Заяви фізичних осіб та юридичних осіб, які бажають взяти участь у санації
боржника (інвесторів) з пропозиціями щодо санації боржника відповідно до ст. 10
ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
не надходили.
Заборгованість ПАТ "Ковельмолоко" перед фізичними особами по заробітній
платі відсутня.
Згідно аналізу фінансово-господарської діяльності у ПАТ "Ковельмолоко"
наявні ознаки критичної неплатоспроможності, що відповідають фінансовому стану
потенційного банкрутства, оскільки станом на всі дати, що фігурують при
проведенні аналізу має місце поточна неплатоспроможність, а коефіцієнт покриття і
коефіцієнт забезпечення власними засобами за наслідками 2013-2015 років, першого
півріччя 2016 року, 2016 року в цілому та першого кварталу 2017 року менші за їхні
нормативні значення. З врахуванням недостатності суми грошових коштів та активів
товариства для погашення поточних боргів, строк сплати яких настав, перевагу
надати позасудовим заходам відновлення платоспроможності неможливо, тобто
задоволення визнаних судом вимог кредиторів можливе шляхом застосування
ліквідаційної процедури. Економічні ознаки дій з доведення до банкрутства, ознаки
навмисного погіршення фінансово-господарського стану товариства , приховування
банкрутства відсутні.
Відтак, з огляду на період процедури розпорядження майном, завершення її
строків, рішення комітету кредиторів щодо переходу до ліквідаційної процедури,
прийняте за результатами заслуховування звіту розпорядника майна, фактичне
припинення боржником господарської діяльності та відсутність у нього достатньої
кількості активів, за рахунок яких можна було б повністю задовольнити включені до
реєстру вимоги кредиторів, відсутність інвесторів на стадії розпорядження майном, а
також пропозицій щодо укладення мирової угоди, суд дійшов висновку про
можливість відновлення платоспроможності боржника лише через застосування
щодо нього процедури ліквідації.
Перехід до ліквідаційної процедури не позбавляє можливості вжиття заходів
щодо розшуку майна боржника під час проведення ліквідаційних заходів.
Згідно з ч. 1 ст. 40 Закону про банкрутство у постанові про визнання боржника
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банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає
ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Законом, з числа
арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено цим Законом.
Відповідно до ч.І ст. 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" 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.
Згідно заяви від 07.10.2019 арбітражний керуючий Босак О.Є. управління
боржником не здійснював, немає конфлікту інтересів та не є заінтересованою
стосовно боржника та кредиторів особою у відповідності до ЗУ "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Термінів подання
інформації до державного органу з питань банкрутства та господарських судів,
порушень законодавства та ліцензійних умов провадження діяльності арбітражного
керуючого не допускав. Судимості за вчинення корисливих злочинів і заборони
займатись діяльністю арбітражного керуючого немає. Діяльність арбітражного
керуючого застрахована відповідно до договору СТД №3449857 від 28.11.2018.
Забезпечений організаційними та технічними можливостями виконувати
повноваження арбітражного керуючого.
Враховуючи рішення комітету кредиторів про призначення ліквідатором
боржника арбітражного керуючого Босака О.Є., його згоду на участь у даній справі в
якості ліквідатора боржника, відповідність його кандидатури вимогам ЗУ "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", його
незаінтересованість щодо боржника та кредиторів, суд дійшов висновку про
можливість призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Босака О.Є.
Заяви від інших арбітражних керуючих на участь у справі в якості ліквідатора не
надходили.
Крім того, згідно з ч.ч. З, 4 ст. 38 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з метою виявлення
кредиторів з вимогами за зобов’язаннями боржника, визнаного банкрутом, що
виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснюється офіційне
оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття
ліквідаційної процедури. Повідомлення про визнання боржника банкрутом і про
відкриття ліквідаційної процедури має містити: найменування та інші реквізити
боржника, визнаного банкрутом; найменування господарського суду, в провадженні
якого знаходиться справа про банкрутство; дату прийняття господарським судом
постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію).
Відповідно до розділу 3, п. 3.9 Положення "Про порядок офіційного
оприлюднення відомостей про справу про банкрутство" затвердженого постановою
Пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 № 6 відлік строку на
вчинення передбачених законом процесуальних дій починається з дня офіційного
оприлюднення оголошення (повідомлення) на офіційному веб-сайті Вищого
господарського суду України. Першим днем перебігу відповідного строку є день,
наступний за днем офіційного оприлюднення такого оголошення.
Керуючись ст.ст. 37-40, 114, 115 Закону України "Про відновлення

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",
Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, ПОСТАНОВИВ:
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1. Припинити процедуру розпорядження майном Публічного акціонерного
товариства "Ковельмолоко" (м. Ковель, вул. Ватутіна, 114, код ЄДРПОУ
00444636) та повноваження розпорядника майна - арбітражного керуючого Куца
Ігоря Ярославовича.
2. Визнати банкрутом Публічного акціонерного товариства "Ковельмолоко"
(м. Ковель, вул. Ватутіна, 114, код ЄДРПОУ 00444636).
3. Відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 09.10.2020.
4. Скасувати арешти та інші обмеження, накладені на майно Публічного
акціонерного товариства "Ковельмолоко" (м. Ковель, вул. Ватутіна, 114, код
ЄДРПОУ 00444636). Накладення нових арештів або інших обмежень щодо
розпорядження майном ПАТ "Ковельмолоко" не допускається.
5. Ліквідатором ПАТ "Ковельмолоко" призначити арбітражного керуючого
Босака Олега Євгеновича (свідоцтво № ПОЗ від 04.07.2013 року, адреса: вул.
Некрасова, 36, м.Львів, ідентифікаційний код 2962909319).
6. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України
повідомлення про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури
ПАТ "Ковельмолоко", текст якого додається.
7. Припинити повноваження органів управління щодо управління банкрутом та
розпорядження його майном, повноваження власника майна та їх виконання
покласти на ліквідатора. З дня призначення ліквідатора до нього переходять права
керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.
8. Протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора посадовим особам
банкрута передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи,
матеріальні та інші цінності ліквідатору. Попередити, що у разі ухилення від
виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть
відповідальність відповідно до законів України.
9. Зобов’язати ліквідатора:
- під час проведення ліквідаційної процедури використовувати тільки один
рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні
ліквідаційної процедури, закрити. Залишки коштів на цих рахунках перерахувати на
основний рахунок боржника;
- невідкладно прийняти до свого відання майно боржника, забезпечити його
збереження, виконувати функції з управління та розпорядження майном банкрута,
здійснити його інвентаризацію та оцінку, аналіз фінансового становища банкрута,
виконувати повноваження керівника (органів управління), формувати ліквідаційну
масу, реалізовувати майно для задоволення вимог кредиторів у порядку,
передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом", здійснювати інші повноваження, передбачені цим
законом;
- виплати кредиторам з основного рахунку здійснювати у порядку черговості,
визначеному ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом";
- щомісячно подавати господарському суду та комітету кредиторів ПАТ
"Ковельмолоко" звіти про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і

майно боржника, використання коштів боржника;
- на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства
надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури;
- до 09.10.2020 подати на затвердження до господарського суду звіт та
ліквідаційний баланс у відповідності до вимог ст. 46 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Постанова господарського суду набирає законної сили негайно після її
оголошення відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України
Постанова суду підписана 10.10.2019.
Постанова суду може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного
господарського суду відповідно до ст.ст. 255-256, п. 17.5 Перехідних положень ГПК
України.
Суддя
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