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Фонд державного майна України (далі -  Фонд) розглянув запит 

Пилипенка Олександра Олександровича від 27.08.2019 №  ПІ-00613/19 на 

отримання публічної інформації щодо продажу майнового комплексу 

Публічного акціонерного товариства «Азовські мастила і оливи» (далі -  ПАТ 

«Азмол») та, в межах повноважень, повідомляє таке.

Постановою  Господарського суду Запорізької області від 15.04.2015 у 

справі №  908/3667/13 про банкрутство ПАТ «Азмол» боржника визнано 

банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

При цьому, звертаємо увагу, що відповідно до частини 2 статті 38 Закону 

України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом» (далі -  Закон) з дня прийняття господарським судом постанови про 

визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури 

припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління 

банкрутом та, розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено 

раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством 

підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна 

банкрута.

Ухвалою  Господарського суду Запорізької області від 23.03.2016 у справі 

№ 908/3667/13 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого 

Персю ка С. В.

Відповідно до частини 1 статті 41 Закону ліквідатор -  фізична особа, яка 

відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення 

ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує 

задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку.

Порядок продажу майна банкрута врегульований Розділом IV Закону, 

відповідно до чч. 5, 6 ст. 49 якого замовником аукціону є ліквідатор банкрута, а
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організатором -  визначена в установленому порядку торгую ча організація, яка 

має дозвіл на проведення таких торгів.

Відповідно до частини 1 вказаної статті Закону продаж майна боржника в 

провадженні у справі про банкрутство здійсню ється шляхом проведення торгів 

у формі аукціону.

За інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Вищого 

господарського суду України (номер публікації 34707), організатор аукціону -  

Українська універсальна баржа (код ЄДРПОУ 25158707) повідомив, що 

повторний аукціон з продажу майна, яке належить ПАТ «Азмол», призначений 

на 23.08.2016 за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 23, визнано таким, що 

відбувся. Переможцем аукціону визнано учасника №  1 -  ТОВ «Ультра ОЙЛ» 

(код ЄДРПОУ 39125160), який запропонував найвищ у ціну за 

лот -  101 537 399 грн 47 коп.

Зазначена інформація є у вільному доступі, можливість ознайомлення з 

якою -  за посиланням:

http:/^vgsu.arbitr.gov.ua/pages/158/?d=34707&v=8c7e407dc7& t=8.
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