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Єдиний державний реєстр судових рішень

Категорія справи № 44/282-б: не визначено.
Надіслано судом: 14.03.2017. Зареєстровано: 15.03.2017. Оприлюднено: 16.03.2017.
Дата набрання законної сили: 02.03.2017

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б
284-18-98

тел.

УХВАЛА
02.03.2017 справа № 44/282-б
За заявою акціонерного страхового товариства "Вексель"
(ідентифікаційний код 20031391)
про

банкрутство
Суддя Пасько М.В.

Представники:
від заявника(боржника) не з'явилися,
В судовому засіданні приймали участь: Посвистак С.М. - предст. за дов. ДПІ у Печерському
районі ГУ ДФС в м. Києві, Тунік Г.В. - предст. за дов. ПАТ "Акціонерний комерційний
промислово - інвестиційний банк", Авдєєв В.В. - предст. за дов. Лавриновича В.О., Кудляк
Є.В. - ліквідатор боржника
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
Боржник звернувся до суду з заявою про порушення справи про визнання боржника
банкрутом, оскільки неспроможний сплатити борг.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.04.10 порушено провадження у справі.
Постановою господарського суду міста Києва від 18.05.10 (ст. 51) визнано боржника банкрутом
та призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Кудляка Є.В.
У зв'язку із закінченням строку повноважень судді господарського суду міста Києва Омельченка
Л.В. справа передана на повторний автоматичний розподіл, в результаті якого, справа
передана судді господарського суду міста Києва Паську М.В.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.12.15, зокрема, продовжено строк ліквідаційної
процедури у справі № 44/282-б та повноваження ліквідатора боржника на два місяці, тобто до
03.02.16.
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Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.03.16 продовжено строк ліквідаційної
процедури у справі № 44/282-б та повноваження ліквідатора боржника на два місяці, тобто до
17.05.16.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.05.16, зокрема, продовжено строк ліквідаційної
процедури у справі № 44/282-б та повноваження ліквідатора боржника на три місяці, тобто до
19.08.16.
07.10.16 від Петренка Г.М. надійшла скарга на ліквідатора боржника.
Враховуючи викладене, розгляд справи призначено на 17.11.16.
17.11.16 від ліквідатора боржника надійшли заперечення на скаргу Петренка Г.М.
17.11.16 від ліквідатора боржника надійшов оновлений реєстр вимог кредиторів.
17.11.16 від ліквідатора боржника надійшло клопотання про продовження строку ліквідаційної
процедури у справі та його повноважень на три місяці.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.11.16 продовжено строк ліквідаційної
процедури у справі № 44/282-б та повноваження ліквідатора боржника на три місяці, тобто до
17.02.17 та відкладено розгляд на 06.12.16.
06.12.16 від ліквідатора боржника надійшли заперечення на скаргу Петренка Г.М.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.12.16 відкладено розгляд справи на 24.01.17.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.01.17 залишено без задоволення скаргу
Петренка Г.М. на ліквідатора боржника та відкладено розгляд справи на 02.03.17.
Ліквідатор боржника, у судовому засіданні, заявив клопотання про продовження строку
ліквідаційної процедури у справі та його повноважень на три місяці та просив суд його
задовольнити.
Розглянувши заявлене клопотання та заслухавши представників сторін, суд встановив
наступне.
Відповідно до ст. 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", строк ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадцяти
місяців. Господарський суду може продовжити цей строк на шість місяців, якщо інше не
передбачене цим Законом.
Враховуючи, що подане клопотання обґрунтоване об'єктивними причинами, суд визнав за
необхідне його задовольнити.
Також, ліквідатор боржника, у судовому засіданні, подав суду заяву (у формі скарги) про
зобов'язання Моторно (транспортного) страхового бюро України вчинити дії та просив суд її
задовольнити.
Розглянувши подану заяву (у формі скарги) та заслухавши представників сторін, суд встановив
наступне.
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Як вбачається з поданої заяви (у формі скарги), 15.06.05 між акціонерним страховим
товариством "Вексель" та Моторним (транспортним) страховим бюро України укладено договір
№ 085 про співпрацю між Моторним (транспортним) страховим бюро України та страховиком
у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів за внутрішніми договорами.
У п. 3.2.4 вказаного договору сторони погодили, що у разі неплатоспроможності (банкрутства)
страховика (після підтвердження такого Уповноваженим органом з регулювання ринків
фінансових послуг) Моторне (транспортне) страхове бюро України зобов'язується здійснювати
виплати страхових відшкодувань за зобов'язаннями страховика згідно з договорами
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів.
Відповідно до п. 20.3 ст. 20 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів", у разі ліквідації страховика за
рішенням визначених Законом органів обов'язки за договорами обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності виконує ліквідаційна комісія. Обов'язки страховика за
такими договорами, для виконання яких у страховика що ліквідується, недостатньо коштів та/
або майна, приймає на себе МТСБУ. Виконання обов'язків у повному обсязі гарантується
коштами відповідного централізованого страхового резервного фонду МТСБУ на умовах,
визначених цим Законом.
Відповідно до п. п. "ґ" п. 41.1 ст. 20 МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих
відшкодовує шкоду на умовах, визначених цим Законом, у разі недостатності коштів та майна
страховика - учасника МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання
його зобов'язань за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
За твердженнями ліквідатора боржника, недостатність коштів у страховика (боржника у справі)
встановлена судом 18.05.10 і обов'язки, які перейшли до Моторного (транспортного)
страхового бюро України включають у себе і врегулювання страхових випадків, і здійснення
страхових виплат, а кошти фонду захисту потерпілих розміщуються ним в банках відповідно до
Положення про порядок розміщення коштів централізованого страхового резервного фонду
захисту потерпілих, затвердженого рішенням Президії Моторного (транспортного) страхового
бюро України за погодженням з Координаційною радою Моторного (транспортного)
страхового бюро України 06.04.05 (протокол № 3).
Також, ліквідатор вказує, що згідно з листом Моторно (транспортного) страхового бюро
України від 20.01.10 № 882/5-41 станом на 31.12.09 частка акціонерного страхового товариства
"Вексель" у фонді захисту потерпілих у сумі 3.012, 80 тис. грн. була розміщена у складі депозиту
Моторно (транспортного) страхового бюро України у відкритому акціонерному товаристві
"Укрексімбанк" терміном дії до 23.04.10 (договір від 11.07.05
№ 28705W70).
Зважаючи на позицію ліквідатора і надані ним пояснення, а також з огляду на наведені
положення законодавства, суд встановив, що з 18.05.10 у Моторно (транспортного) страхового
бюро України виник обов'язок з виконання зобов'язань аакціонерного страхового товариства
"Вексель" за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, що
були укладені боржником з особами, визнаними кредиторами у справі № 44/282-б.
Враховуючи, що подана заява (у формі скарги) обґрунтована об'єктивними причинами, суд
визнав за необхідне її задовольнити.
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Керуючись ст. ст. 22, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд УХВАЛИВ:
1.Задовольнити клопотання ліквідатора акціонерного страхового товариства "Вексель"
(ідентифікаційний код 20031391) про продовження строку ліквідаційної процедури у справі та
його повноважень на три місяці.
2.Продовжити строк ліквідаційної процедури у справі № 44/282-б та повноваження ліквідатора
акціонерного страхового товариства "Вексель"(ідентифікаційний код 20031391) арбітражного
керуючого Кудляка Є.В. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1262 від 25.06.13) на
три місяці, тобто до 02.06.17.
3.Задовольнити заяву (у формі скарги) ліквідатора акціонерного страхового товариства
"Вексель" (ідентифікаційний код 20031391) про зобов'язання Моторно (транспортного)
страхового бюро України вчинити дії.
4.Зобов'язати Моторно (транспортне) страхове бюро України "(ідентифікаційний код 21647131)
надати ліквідатору акціонерного страхового товариства "Вексель" (ідентифікаційний код
20031391) арбітражному керуючому Кудляку Є.В. (свідоцтво про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1262 від
25.06.13) відомості щодо залишку коштів акціонерного страхового товариства "Вексель"
(ідентифікаційний код 20031391) у фонді захисту потерпілих, а також розміру інвестиційного
прибутку, нарахованого за 2010-2017 роки, а також відомості щодо розміру коштів, витрачених
на покриття заборгованості по фондах.
5.Зобов'язати Моторно (транспортне) страхове бюро України "(ідентифікаційний код 21647131)
виконати норми ст. 51.7 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів" у строк до 02.06.17 прийняти від
ліквідатора акціонерного страхового товариства "Вексель" (ідентифікаційний код 20031391)
арбітражного керуючого Кудляка Є.В. (свідоцтво про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1262 від
25.06.13) всі матеріали щодо укладених акціонерним страховим товариством "Вексель"
(ідентифікаційний код 20031391) договорів обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності.
6.Кошти акціонерного страхового товариства "Вексель" (ідентифікаційний код 20031391), які
знаходяться у фонді захисту потерпілих Моторно (транспортного) страхового бюро України"
(ідентифікаційний код 21647131), включити до ліквідаційної маси акціонерного страхового
товариства "Вексель" (ідентифікаційний код 20031391) та направити на погашення вимог
кредиторів.
7.Зобов'язати Моторно (транспортне) страхове бюро України "(ідентифікаційний код 21647131)
у строк до 02.06.17 здійснити виплати третім (потерпілим особам за договорами обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
згідно реєстру вимог кредиторів у справі № 44/282-б.
8.Зобов'язати Моторно (транспортне) страхове бюро України" (ідентифікаційний код 21647131)
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повернути різницю коштів фонду захисту потерпілих на рахунок акціонерного страхового
товариства "Вексель" (ідентифікаційний код 20031391), який використовується у ліквідаційній
процедурі у справі № 44/282-б.
9.Ухвала набирає чинності з дати її прийняття 02.03.2017 року та може бути оскаржена в
установленому законом порядку.
10.Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку встановленому чинним законодавством
України для виконання судових рішень, та може бути пред'явлена до виконання в
передбаченому чинним законодавством порядку протягом трьох років з дати її прийняття.
11.Копію ухвали надіслати ліквідатору боржника, голові комітету кредиторів та Моторно
(транспортному) страховому бюро України.
Суддя
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