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Категорія справи № 910/22074/15: Господарські справи (до 01.01.2019); Справи про банкрутство;
Банкрутство.
Надіслано судом: 12.11.2019. Зареєстровано: 12.11.2019. Оприлюднено: 13.11.2019.
Дата набрання законної сили: 05.11.2019
Номер судового провадження: не визначено

  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-
mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

05.11.2019Справа №  910/22074/15

За заявою Компанії "Вальмонт пропертиз ЛТД" (Valemont properties LTD)

до  Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" (код ЄДРПОУ 35996101)

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники: не викликалися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про порушення  провадження у справі про
банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" (код ЄДРПОУ 35996101),
оскільки останнє має кредиторську заборгованість у сумі 239                  696 830 грн. 27 коп. і неспроможне її
погасити.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.08.2015 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче
засідання на 23.09.2015, зобов`язано арбітражного керуючого Білого Владислава Валерійовича (свідоцтво на
право здійснення діяльності арбітражного керуючого №  639 від 21.01.2014), визначеного автоматизованою
системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 18.09.2015 надати до суду заяву про участь у
справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.09.2015 порушено провадження у справі № 910/22074/15 про
банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой", визнано розмір безспірних вимог
ініціюючого кредитора - Компанії "Вальмонт пропертиз ЛТД" (Valemont properties LTD) на суму 239                
696 830 грн. 27 коп., введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна боржника
призначено арбітражного керуючого Білого В.В. Попереднє засідання призначено на 02.12.2015.

Оголошення про порушення провадження у справі № 910/22074/15 про банкрутство Товариства з обмеженою
відповідальністю "Комстрой" опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України
02.10.2015 за № 23470.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.12.2015 задоволено клопотання боржника та відкладено розгляд
справи на 16.12.2015 у зв`язку з необхідністю витребування нових доказів.
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Ухвалою попереднього засіданні від 08.02.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою
відповідальністю "Комстрой" на загальну суму 1                319 573                551 грн. 49 коп. Підсумкове
засідання призначено на 21.03.2016.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.03.2016 задоволено клопотання Адвокатського об`єднання
"Вячеслав Лич та партнери" та відкладено розгляд справи на 11.04.2016 у зв`язку з необхідністю витребування
нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.04.2016 припинено процедуру розпорядження майном та
повноваження розпорядника майна, відкрито процедуру санації боржника, керуючим санацією Товариства з
обмеженою відповідальністю "Комстрой" призначено арбітражного керуючого Білого В.В.

Повідомлення про введення процедури санації було офіційно оприлюднено на веб сайті Вищого
господарського суду України 14.04.2016 за № 30443.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.08.2016 задоволено клопотання керуючого санацією боржника
арбітражного керуючого Білого Владислава Валерійовича та затверджено план санації Товариства з
обмеженою відповідальністю "Комстрой".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.12.2016 задоволено клопотання керуючого санацією Товариства
з обмеженою відповідальністю "Комстрой" арбітражного керуючого Білого В.В. про продовження строку
процедури санації на дванадцять місяців, до 11.10.2017.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.12.2017 задоволено клопотання керуючого санацією боржника
арбітражного керуючого Білого В.В. та відкладено розгляд справи на 24.01.2018.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.01.2018 задоволено клопотання Адвокатського об`єднання
"В`ячеслав Лич та Партнери" та відкладено розгляд справи на 19.02.2018.

Постановою Господарського суду м. Києва від 19.02.2018 припинено процедуру санації Товариства з
обмеженою відповідальністю "Комстрой" визнано  банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором
банкрута призначено арбітражного керуючого Білого В.В.

Повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" банкрутом
оприлюднено  на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 07.03.2018 за № 49830.

02.04.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Рябчуна Р.О. про згоду на
участь у справі, в якій зокрема зазначено що наказом Міністерства юстиції України від 13.03.2018 за № 688/5
було анульовано свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого Білого В.В.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.04.2018 розгляд справи призначено на 16.05.2018.

03.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло заява арбітражного керуючого Реверука П.К. про згоду
на участь у справі.

04.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло заява арбітражного керуючого Кравченка Р.М. про згоду
на участь у справі.

10.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло заява арбітражного керуючого Бєлкіна Д.Ю. про згоду
на участь у справі.

15.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшли заяви Компанії "Пі Ві солюшинс лімітед", Компанії
"Амтек груп ЛТД", Компанії "Сімплекс ЛТД" про заміну кредитора.

16.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута Білого В.В.  про
відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.05.2018 розгляд справи відкладено на 18.06.2018.
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18.06.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Нестеренка С.С. на
участь у справі.

18.06.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов на затвердження звіт ліквідатора банкрута арбітражного
керуючого Білого В.В. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат.

Судове засідання призначене на 18.06.2018 не відбулось.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.06.2018 розгляд справи призначено на 25.07.2018.

Ухвалами Господарського суду м. Києва від 25.07.2018 замінено Компанію "Симпекс ЛТД" та Компанію "Пі Ві
Солюшинс Лімітед" їх правонаступником - Компанією "Амтек Груп ЛТД".

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.07.2018 припинено повноваження
ліквідатора  Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" арбітражного керуючого Білого В.В. та
призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Нестеренка С.С.

З огляду на викладене, що 18.06.2018 до суду надійшов на затвердження звіт арбітражного керуючого Білого
В.В. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного
керуючого ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.07.2018 розгляд справи призначено на 03.09.2018.

29.08.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора банкрута арбітражного керуючого
Нестеренка С.С. про затвердження мирової угоди у справі.

У судових засіданнях 03.09.2018, 10.09.2018, 01.10.2018 оголошувались перерви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2018 звіт про нарахування та виплату грошової
винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого Білого В.В. затверджено частково за
період з 23.05.2015 по 19.02.2018 в розмірі 130                595 грн. 09 коп.; затверджено мирову угоду від 28
серпня 2018 року, укладену між кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" в особі
голови комітету кредиторів - Компанії "Амтек Груп ЛТД" та боржником; провадження у справі №
910/22074/15 за заявою Компанії "Вальмонт пропертиз ЛТД" (Valemont properties LTD) про банкрутство
Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" закрито; дію мораторію припинено

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 01.04.2019 апеляційну скаргу ОСОБА_1
задоволено частково, апеляційну скаргу ПАТ "НАК "Нафтогаз України" задоволено, пункти 2, 3 ухвали
Господарського суду міста Києва від 03.10.2018 скасовано, в іншій частині оскаржувану ухвалу залишено без
змін.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №  910/22074/15 передано на
новий розгляд судді Івченко А.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2019 прийнято справу №  910/22074/15  до свого
провадження, призначено розгляд справи на 05.06.19.

04.06.2019 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про зобов`язання колишнього директора ТОВ
"Комстрой" ОСОБА_3 передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні
та інші цінності банкрута ліквідатору Нестеренку С.С. , зобов`язати реєстратора за місцем знаходження
боржника внести запис до ЄДР про знаходження ТОВ "Комстрой" в процедурі припинення та про
призначення ліквідатором арбітражного керуючого Нестеренка С.С. відповідно до ухвали господарського суду
міста Києва від 25.07.2018 та постанови Північного апеляційного господарського суду від 01.04.2019 у справі
№ 910/22074/15, продовжити строк ліквідаційної процедури на 6 місяців.

04.06.2019 від ОСОБА_1 надійшли пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.06.2019 зобов`язано колишнього директора ТОВ "Комстрой"
Соколова I.A. передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші
цінності банкрута ліквідатору банкрута Нестеренку С.С.; зобов`язано Полтавську обласну державну
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адміністрацію відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, внести
відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про
знаходження ТОВ "Комстрой" (37600, Полтавська обл., м. Миргород, вулиця Я.Усика, будинок 18, код
ЄДРПОУ 35996101) в процедурі припинення та про призначення ліквідатором арбітражного керуючого
Нестеренка С.С. відповідно до ухвали господарського суду м. Києва від 25.07.18 року та Постанови
Північного апеляційного господарського суду від 01.04.19 року по справі № 910/22074/15; доведено до відома,
що відповідно до ст. 326 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали
законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними
договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання
судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом; продовжено строк ліквідаційної
процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" (код ЄДРПОУ 35996101) на 6 місяців, по
05.12.2019; продовжено повноваження ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Нестеренка С.С. на 6
місяців, по 05.12.2019; зобов`язано ліквідатора надати суду ліквідаційний баланс банкрута та звіт ліквідатора
до 05.12.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.07.2019 зобов`язано виконавчий комітет Миргородської
міської ради відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, внести відповідний
запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про знаходження ТОВ
"Комстрой" (37600, Полтавська обл., м. Миргород, вулиця Я.Усика, будинок 18, код ЄДРПОУ 35996101) в
процедурі припинення та про призначення ліквідатором арбітражного керуючого Нестеренка С.С. відповідно
до ухвали господарського суду м. Києва від 25.07.18 року та Постанови Північного апеляційного
господарського суду від 01.04.19 року по справі № 910/22074/15.

08.10.2019 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання зняття арешту.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.10.2019 призначено клопотання ліквідатора банкрута про
зняття арешту на 27.11.19.

27.11.2019 судове засідання не відбудеться у зв`язку із відпусткою судді Івченка А.М.

Враховуючи вищезазначене, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського
процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва -

У Х В А Л И В:

1.           Призначити клопотання ліквідатора банкрута про зняття арешту на  18.12.19  о 12:15 год. Засідання
відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького,
44- Б, зал №  16.

2. Запропонувати учасникам провадження у справі надати суду письмові обґрунтовані пояснення.

3.           Копію ухвали направити учасникам провадження у справі про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським
процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду
апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального
кодексу України.

Суддя                                                                                                                   А.М.Івченко    
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