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Щ одо П А Т «Азмол»

Фонд державного майна України (далі -  Фонд) розглянув запити 

Пилипенка Олександра Олександровича від 02.09.2019 № ПІ-00635/19, від 

02.09.2019 № ПІ-00636/19 та від 02.09.2019 № ПІ-00637/19 на отримання 

публічної інформації щодо надання відомостей про засоби масової інформації 

та офіційні органи, в яких було повідомлено про проведення аукціонів з 

продажу цілісного майнового комплексу Публічного акціонерного товариства 

«Азовські мастила і оливи» (далі -  ПАТ «Азмол»), щодо надання копій 

протоколів проведення аукціонів з продажу зазначеного майнового комплексу 

та щодо надання інформації щодо того, яким чином та на яких підставах було 

визначено вартість цілісного майнового комплексу ПАТ «Азмол» у розмірі 

156 211 383 гривні 87 копійок, без ПДВ, як сукупність активів підприємства для 

продажу з аукціону, що відбувся 23.08.2016 року 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 відрито 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
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№ 908/3667/13 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого 

Персюка С. В.

- Відповідно до частини 2 статті 41 Закону ліквідатор з дня свого 

призначення здійснює такі повноваження, зокрема, виконує функції з 

управління та розпорядження майном банкрута, проводить інвентаризацію та 

оцінку майна банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) 

банкрута та продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру 

вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом.

Порядок продажу майна банкрута врегульований Розділом IV Закону, 

відповідно до чч. 5, 6 ст. 49 якого замовником аукціону є ліквідатор банкрута, а 

організатором -  визначена в установленому порядку торгуюча організація, яка 

має право на проведення торгів.

Також, відповідно до частини 1 вказаної статті Закону продаж майна 

боржника в провадженні у справі про банкрутство здійснюється шляхом 

проведення торгів у формі аукціону.

Відповідно до статті 43 Закону, майно, яке підлягає реалізації у 

ліквідаційній процедурі, оцінюється ліквідатором. Початковою вартістю 

цілісного майнового комплексу є сукупність визнаних у встановленому цим 

Законом порядку вимог кредиторів. Під час продажу майна банкрута на 

аукціоні вартість майна, що визначається ліквідатором, є початковою вартістю. 

Оцінка майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі 

яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, здійснюється 

обов’язково із залученням суб’єктів оціночної діяльності у порядку, 

визначеному Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні».

Крім того, відповідно до частини 1 статті 58 організатор аукціону не 

пізніше як за 15 робочих днів до дня початку аукціону оприлюднює на веб- 

сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду 

України (при проведенні електронних торгів - також на своєму веб-сайті) 

оголошення про проведення аукціону, а також письмово повідомляє про 

проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених 

замовником.

Інформація, щодо продажу цілісного майнового комплексу

ПАТ «Азмол», є у вільному доступі на веб-сайті Вищого господарського суду 

України та веб-сайті Міністерства юстиції України можливість ознайомлення з 

якою -  за посиланням:

1. Оголошення про проведення аукціону з продажу майна Публічне 

акціонерне товариство «Азовські мастила і оливи», призначеного на 

09.08.2016 - 09.08.2016 (номер публікації 33322) -



http://vgsu.arbitr.gov.Ua/pages/l 58/?d=33322&v=75084c263a&t=7 

http ://old.minjust.gov.ua/46406/?d=33 322&v=75 084c263 a&t=7

2. Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна

Публічне акціонерне товариство «Азовські мастила і оливи»,

призначеного на 09.08.2016 - 09.08.2016 (номер публікації 33628) -  

http://vgsu.arbitr.gov.Ua/pages/l 5 8/?d=33628&v=373cbfaf5d&t=8 

http://old.minjust.gov.ua/46406/?d=33628&v=373cbfaf5d&t=8

3. Оголошення про проведення аукціону з продажу майна Публічне

акціонерне товариство «Азовські мастила і оливи», призначеного на 

23.08.2016 - 23.08.2016 (номер публікації 33815) -

http://vgsu.arbitr.gov.Ua/pages/l 58/?d=33815&v=8025a531be&t=7 

http://old.minjust.gov.ua/46406/?d=33815&v=8025a531be&t=7

4. Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна

Публічне акціонерне товариство «Азовські мастила і оливи»,

призначеного на 23.08.2016 - 23.08.2016 (номер публікації 34707) -  

http://vgsu.arbitr.gov.Ua/pages/l 5 8/?d=34707&v=8c7e407dc7&t=8 

http://old.minjust.gov.ua/46406/?d=34707&v=8c7e407dc7&t=8.
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