
протокол л! 5
засiдання тимчасовоi KoMicii

директор ПАТ (Науково технlчнии комплекс
(Електронприлад) - Перевера Максим МихаЙлович;

доповiдачi:
фiнансовий

начдIьник планово-економiчного вiддiлу.ЩI <<Елекгронмаш) - Хр)лдький
.Щмитро Анатолiйович;

директор ,ЩI з питань поводження з вiдходами
<Укрекоресурси> - Сокол-Кiтаев Олег Васильович;

головний бу<галтер ,щп з питань поводження з вiдходами як вторинною
сировиною <Укрекоресурси>> - Трубенок Олена МиколаiЪна;

в.о. першого заступника.ЩI <<Водних шляхiв <Укрводrrrлях> - Баннiков
олександр Вiкторович;

головний бухгалтер ДI (Центр-Сервiс> - Красуля Тетяна Анатолiiвна;

як вторинною сировиною

в.о. директора Комунального некомерцiйного
венерологiчниЙ диспансер Nq 4> виконавчого органу
(КиiЪськоi MicbKoT державноТ адмiнiстрацiil -
Михайлович;

пiдприемства <Шкiрно-
КиiЪськоi MicbKoi ради
Чернишов Олександр

з питtlнь погашенIrя заборгованостi iз заробiтноТ плати (грошового
забезпечення), пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних випл;т в м. киевi

м. Киiв 20 iравня 202l року

головчвала на засiданнi; Устименко Свiтлана Миколаiвна - засryпник
директора Департаменту соцiа.льноi лолiтики виконавчого органу КиiЪськоi
Micbkoi ради (киiъськоi MicbkoT державноi адмiнiстрачii) - заступник голови
тимчасовоi KoMicii з питань погашення заборгованостi iз заробiтноi плати
(грошового забезпечення), пенсiй, стипендiй та iнших соцiа,rьних виплат в
м, Кисвi.

прцсчтнi: члени тимчасовоi koMicii та запрошенi у кiлькостi 42 особи за
списком. вiдповiдно до Додатку.

Порядок деннпй:

l. Про стан погашення заборгованостi iз виплати заробiтноi плати, BHecKiBдо Пенсiйного фонду Украiъи та зi сплати единого внеску на
загальнообов'язкове державне соцiальне страх}ъання на пiлприсмствах, в
установах та органiзацiях MicTa Киева та заходи, що вживitються з метою
прискорення погашення заборгованостi та недопуrлення ii зростання.



фiнансовий
Анатолiйович;

директор ТОВ
Вiталiйович;

диреIсгор ТОВ

(Укра'tнський

2

<Атонмаш>> -

бiзнес ХАБ>-

Чайковський flцитро

Чеповий Володимир

генеральний директор ТОВ <Авiацiйна компанiя <Елерон> - Кiшинський
Андрiй Вололимирович.

Затверджусться регламент роботи:
,Щля виступу основних доповiдачiв - до 5 хв.
Обговорення-до5хв.

З вступним словом виступиJIа заступник директора Департаменту
соцiальноi полiтики виконilвчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) Устименко С., яка поiнформувала присутнiх
про стан погаrцення заборгованостi iз виплати заробiтноi плати в MicTi Киевi за
попереднiми статистичними дzlними на 01 травня 2021 року.

Вона зазначила, що завдякИ вжитим спiльним зiжодzlм. протягом квiтня ц.р.
року в повному обсязi погасили борги iз заробiтноi плати 28 пiдприсмств на
заг{rльну суму 21,7 млн грн, на 33 пiдприемствах MicTa вiдбулося зменlцення
заборгованостi назагальну сluу 5,9 млн грн.

в той же час, на 59 пiдприемствах-боржниках заборгованiсть зросла на
загаJIьну суму 38,6 лdлн грн, а також на 29 пiдприемствах виникли борги на
заг:rльну суму l0,2 млн грн.

Згiдно попереднiх статистичних д!lних на 01,05.2021 заборmванiсть iз
виплати заробiтноi плати в MicTi Киевi склала 459,9 млн грн, що на 4,8Оlо
(21,1 млн грн) бiльше порiвняно з 01.04.2021 (у порiвняннi до 01.01.202l
зростання боргу склало 51,3% (156,0 млн грн)).

На 01.05.2021 борг iз заробiтноi плати мав мiсце на lЗ9 столичних
пiдприемствах, а саме на: 40 державних пiдприемствах BiH склав 361,3 млн грн
або 78,5Yо вiд загального обсяry борry; на 99 недержавних пiдприсмстваi -
майже 98,7 млн грн або 21,5 О/о вiд загальноi суми.

У MicTi Киевi вiдсlтня прострочена заборгованiсть iз виплати заробiтноi
плати в бюджетних ycтaнoBilx, якi фiнансlтоться з бюджету MicTa Киева та на
комlrrальних пiдприемствах.

За оперативними д {ими протягом першоi половини TpaBIUl ц.р,
(20.05.202l) пiдприемствами MicTa, якi згiдно попереднiх статистичних даних
на 01.05.202l значились в перелiкУ боржникiв, було виплачено l3,2 млн грн
простроченоi заборгованоi заробiтноi плати (за березень 2021 року та попереднi
перiоди).

Вона також оюлосила порядок денний та реглirмент роботи засiдання, а
також звернулася ло присlтнiх з прохirяням активiзувати в межах компетенцii
робоry та докласти спiльних зусиль з метою сприяння прискоренню погашення
заборгованостi iз виплати заробiтноi плати та забезпечення ii свосчасноi
виплати на столичних пiдприсмствах, установах та органiзацiях.



СЛУХАЛИ:

Перевера М. повiдомив, що заборгованiсть iз виплати заробiтноi плати
перед працiвниками ПАТ <Науково - техпiчний комплекс <<Електронприлад>>
(понад l5,0 млн грн) шlануеться логасити до кiнця ц.р. згiдно скJIаденого
графiку за рахунок коштiв, отриманих вiд реалiзацii непрофiльних активiв
товариства.

Красуля Т. повйомила, що 15.04.2021 пiдписано доmвiр купiвлi-продажу
,ЩП <Щентр-Сервiс>, Заборгованiсть iз виплати заробiтноТ плати перед
працiвниками пiдприсмства (415,9 тис, грн) бу,ле погашена новим власником
протягом б мiсяцiв з моменту набуття права власностi, наразi завершуються
роботи щодо пiдписання акту прийошtу-переlачi;

Хруцький .Щ. повiдомив, що вiдносно .ЩI <Електронмаш), прийнято
рiшення щодо його приватизацii, проведення аукцiону заплановано на червень-
серпень ц.р. Погашення заборгованостi iз заробiтноi плати (3,8 млн грн), зi
сплати сдиного соцiального внеску (795,1 тис. грн) та з платежiв до Пенсiйного
фонду УкраiЪи (66,6 тис. грн) буле здiйснюватись новим iнвестором-покупцем
пlдприемства;

Трубенок О. повiдомила, що ДП з питань поводження з вiдходами як
вторинною сировиною <<Укрекоресурси>> з 2015 рок призупинило свою
дiяльнiсть через втрату основного джерела доходу, що призвело до скорочення
штатноi чисельностi працiвникiв та прrчиною виникнення заборгованостi iз
виплати заробiтноi плати перед звiльненими працiвниками. Пiдприемство
вкJlючено до перелiку об'ектiв державноi власностi, що лiдлягають
приватизацii. Погашення заборгованостi iз виплати заробiтноi плати (270,8 тис.
грн - борг перед звiльненими працiвниками за 2015-20lб рр.) та зi сплати
единого соцiального внеску (73,0 тис. грн) можливе пiсля приватизацii
пiдприсмства;

baHHlKoB U. повlдомив, що основною причиною виникнення на
ДI (Водних шляхiв <<Укрводшлях> заборгованостi iз заробiтноi плати (l1,4 млн

Баннiков о. повlдомив,

грн) та зi сплати сдиного соцiального внеску (83б,3 тис, грн) е виведення
профiльних активiв пiдприсмства в процесi його реорганiзацiТ без компенсацii
витрат на ix покриття (на суму близько 79 млн грн). Вiдсутнtсть належного
фiнансування пiдприсмства за вiдповiдною держirвною програмою покрив:tло
липе 70Yо витрат на заробiтну плаry працiвникам та 300% витрат на оплаry
електроенергiТ. На початку червня 202l року очiкуеться надходження
бюджетних коштiв за вiдповiдною державною програмою, якi буде направлено
на проведення поточних платежiв та часткове погашення iсн}rочих боргiв,'iх
остаточне погашення плануеться здiйснити до 01.01.2022;



чернишов о. повiдомив, що погашення заборгованостi iз заробiтнот
плати) працiвникам Комунального некомерцiйного пiдприемства <Шкiрно-
венерологiчний диспансер Л! 4>l виконавчого орп ry КиiЪськоТ MicbKoi рали
(Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii) за KBiTeHb (342,9 тис. грн), буде
погашено в повному обсязi до 01.0б.2021;

Чайковський ,Щ. повiдомив, що причинами виникнення заборгованостi iз
заробiтноi плати працiвникам ТОВ <Атонмаш>> (2,1 млн грн) с сезонний спад
продажiв у зимово-весняний перiод. Погашення заборгованостi у повному
обсязi плануеться здiйснити до 01,09.202l;

Чеповий В. повiдомив, що ТОВ <УкраiЪський бiзнес ХАБ), бюдх(ет якого
перевiDкно формусться за рахунок розмiщення peKJraMHиx матерiалiв у виланнi
<Бiзнес>> та продажу передплати на це видання, через карантиннi обмеження
в,Фатило майже 900/о доходу, що стаJIо причиною виникнення заборговыrостi iз
заробiтноi плати (1,8 млн грн) та зi сплати единого соцiмьного вЕеску
(282,7 тис. грн). Наразi товариство дiяльнiсть не здiйснюе, майхе Bci
працiвники звiльненi. Термiни погашення iснуючих боргiв залежить вiд
результатiв переговорiв власника зi стратегiчним iHBecTopoM, якi загцанованi на
15.06.202l. Графiк погашення заборгованостi буде складено до 01.07.20211'

Кiшинський А. повiдомив, що погаrrення заборгованостi iз заробiтноi
плати працiвникам ТОВ <Авiацiйна компанiя <<Елерон>> (349,8 тис. грн)
плануеться здiйснити до 0 1.0б.202 1.

ВИСТУIIИJIИ:

директор .Щепартаменту фiнансiв Фонду державного майна Украiни
Проценко Олег Валерiйович;

державний експерт експертноi групи з реформування рiчкового транспорту
.Щиректораry реформування морськоТ та рiчковоi гшrузi MiHicTepcTBa
iнфраструктури УкраiЪи Ребенок Олександр Сергiйович;

начальник управлiння соцiального зllхисту населення ,Щарницькоi районноi
в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ Соя Тетяна МиколаiЪна;

начальник управлiння соцiальною захисту населенIuI Печерськоi районноi
в MicTi Киевi державноi алмiнiстрацii Мозгова Ольга BiKTopiBHa.

Проценко О. повiдомив, що питання погацення боргiв на пiдприсмствах-
боржниках, що вiдносяться до сфери управлiння Фонду державного майна
УкраlЪи знаходяться на постiйному контролi, а також зазначив, що:

на ПАТ (Науково - технiчний комплекс <<Електронприлад>) погашення
заборюваностi iз заробiтноТ плати плану€ться здiйснити до кiнця ц.р. згiдно
розробленого графiка за рахунок коштiв о,гриманих вiл ремiзацiТ непрофiльних
активiв та вiд здачi в оренду примiщень. Наразi також проводиться робота щодо
пошуку замовникiв на роботи та послуги, якi надаються товарисtвом;



новим власником протягом б мiсяцiв з моменту набуття права власностi, що €

обов'язковою )мовою його приватизацii;
на.ЩI <Електронмаш) погашеннJt iснуючих боргiв буде проводитись пiсля

приватизацii пiдприсмства новим власником протягом б мiсяцiв з моменту
набугтя права власностi, проведення аукцiону заплановано на червень-серпень
202l року;

,ЩI з питань поводження з вiдходами як вторинною сировиною
<Укрекоресурси>> е в планах приватизацii у поточному роцi, погашення
iснуючих на пiдприсмствi боргiв новим власником також вкJIючено до
об'язкових умов його приватизацii;

директор ,ЩI дорожньою зв'язку
автоматики <<Укрдорзв'язок> вiдсутнiй

s

на ,ЩI кЩентр-Сервiс>r погашення заборгованостi вiдбувасться з
випереджен}uIм складеного графiку, i1 остаточне погашення буде злiйснено

iнформацiйного забезпечення та
на засйаннi KoMiciT у зв'язку з

перебуванням на судовому засiданнi у м. Житомир. Пiдприсмство не здiйснюе
господарськоi дiяльностi, погашення iсн}rочих боргiв iз виплати заробiтноi
плати (50,0 тис. грн) та зi стrлати единого соцiального внеску (2,5 млн грн)
можJlиве пiсля його приватизацiТ за рахунок коштiв iHBecTopiB. На 2021 piK до
плану приватизацii пiдприемство не вкJIючено,

Ребенок О, повiдомив, що у поточному роцi планусться вiдновлення
обсягiв перевезень ,ЩП <Водних шляхiв <<Укрводцulях) та е рiшення щодо
перерозподiлу коштiв на фiнансування пiдприемства за вiдповiдно бюджетною
програмою, що дозволить до кiнчя ц.р, вирiшити проблему погашенIul
iсrr}rочих на пiдприемствi боргiв;

Соя Т. повiдомила, що за iнформацiею керiвника ПрАТ <Броварський
завод пластмас) BiH взяти участь у засiданнi не може у зв'язку з хворобою.
Погашення заборгованiсть iз виплати заробiтноТ плати працiвникам товариства
(579,0 тис. грн) плануеться здiйснити через органи державноi виконавчоi
служби ло 01,07.202l. Заборгованiсть зi сплати €диного соцiального внеску
(81,0 тис. грн) та платежiв до Пенсiйного фояду УкраiЪи (2,6 млн грн) буде
погашатись поступово за pzrxyнoк надходженrrя коштiв вiд дебiторiв;

Мозгова О, повiдомила, що директор ТОВ <Буйфiш Холдiнс> вiдмовився
брати участь у засiданнi тимчасовоТ KoMiciI. За його iнформацiсю товариство
Hapa}i не проводить господарську дiяльнiсть, а кiнцевi термiни погашення
заборгованостi iз заробiтноi тшати (531,8 тис. грн) залежить вiд рiшень судових
iнстанцiй у вiдповiдних справах.

ВИРIШИЛИ:

l. IнформацiТ доповiдачiв та виступаючих з питань порядку денного взяти
до вiдома.
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2. Рекомендувати MiHicTepcTBy iнфраструктlри Украiни та Фонду
державного майна УкраlЪи з урахуванням доручення Прем'ер-мiнiстра УкраiЪи

Д. Шмигаля ьiд 29,|2,2020 Ns 51169/2/1-20 та пункту б витяry з Протоколу
Ns 54 засiдання Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 21.04.202l, вжити невiдкпадни)(

дiевих заходiв з метою недопущення виникнення новоi заборюваностi iз
заробiтноi плати та прискорення погашення iснуючих боргiв з Hei на
пiдпорядкованих столичних державних пiдприсмствах, а також забезпечення

розроблення (оновлення), погодження та виконання графiкiв погашення у
202l роцi iснуючоi заборгованостi iз виплати заробiтноi плати, подання цих
графiкiв на затверлження до районних в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй за
мrсцем державно1 реестрацll пlдпри€мств.

Про вжитi заходи та результати
виконавчий орган Киiвськоi MicbKoi
адмiнiстрацiю) до 01.08.2021.

3. Головному управлiнню [ерхпраrri у Киiвськiй областi з ).paxyBaHIяM
cTaTTi б Закону УкраiЪи <Про ocHoBKi засади державного нагляду (контролю)

у сферi господарськоi дiяльностi> провести у червнi-липнi 202l
lнспекцlинl вlдвlдування пlдприемств-ооржникlв lз зарооlтно1 плати, якl за

даними органiв статистики на 01.05.202l значились у перелiку боржникiв
м. Киева (з урахуванням листа .Щепарта,rенry
органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд
l9,05.2021 М 051-6634-014) в першу черry на
заборгованiсть виникла у KBiTHi ц.р та на яких спостерiгаеться ii зростання,
зокрема: ТОВ <Буйфiш Холдiнс>,

,гов

ПрАТ <Сулноплавна компанiя <Укрiчфлот>l та ,ЩП <УкраТнський державний
геологорозвiдува-,rьний iнститутl>

Про результати проведеноi роботи поiнформувати виконавчий орган
Киiвськоi MicbKoi ради (КиlЪську MicbKy державну алмiнiстрацiю) до 05.08.2021.

4. Керiвникам пiдприемств-боржникiв, якi були запрошенi на засiданнi
KoMicii забезпечити:

- не}хиJIьне викоItанЕя взятих зобов'язань щодо пог пенЕя
заборгованостi iз виплати заробiтноi плати, зi сплати единого соцiального
внеску та з платежiв до Пенсiйного фонду Украiни, а такох сво€часну виплату
поточноi заробiтноi плати та недопущення зростання (виникненrrя) боргiв;

- активiзацiю претензiйно - позовноi роботи з дебiторами та реалiзаuiю
вiдповiдних заходiв щодо оптимiзацii виробничих витрат;

- складання (перегляд) графiкiв погашення заборгованостi iз заробiтноi
плати на 202l piK з урах}ъанням фiнансових можливостей (прогнозних
показникiв отримання та використання фiнансових peclpciB у т.ч. виIuIати
поточноi заробiтноi плати), погодивши ii з трудовим колективом
(профспiлкою), а тако)r< поданЕя 1х ва затвердження до районних в MicTi Киевi
державних адмiнiстрацiй за мiсцем державноi ресстрацii;

- HapaxyвaнH-,l та виплату працiвникам компенсацii у зв'язку з
несво€часною виплатою заробiтноi плати.

проведеноi роботи поiнформрати
ради (Киiвську MicbKy державну
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5. Районним в MicTi Киевi державним адмiнiстрацЬм:
- довести цей протокол до вiдома керiвникiв пiдприемств-боржникiв

району, якi були запрошенi на засiдання KoMicii та забезпечити контроль цодо
виконанtш керiвниками пiдприемств-боржникiв взятих зобов'язань та доручень,
визначених у протоколi;

- з метою забезпечення виконання пункту б витяry з Протоколу Nл 54

засiдання Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 21.04.202l (доручення виконавчого
органу КиiЪськоi MicbKoT ради (Ки'rЪськоТ MicbKy державноi адмiнiстрацii) вiд
27.04.202l Nэ l51l7), активiзувати робоry районних тимчасових комiсiй з

питань погашення заборгованостi iз заробiтноi плати, пенсiй, стипендiй та
iнших соцiальних виплат, у т.ч. проведення'lx засiдань в онлайн-режимi не

рiдше одного рщу на мiсяць;
- активiзувати проведеIrня вiдповiдноi роботи з метою забезпечення

виконаннJI дорrrення Прем'ср-мiнiстра УкраiЪи ,Щ. Шмигмя вiд 29.12.2020
Ns 5l169/2/1-20 (доруrення виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKy державноi адмiнiстрацii) вiд 29.12,2020 Л! 45575).

6. lIленам KoMiciI, районним в MicTi Киевi дерхавним адмiнiстрацим
забезпечити реа,T iзацiю завдань згiдно з Планом заходiв щодо сприяння
погашенню заборгованостi iз виплати заробiтноi плати, зi сплати плате)dв до
Пенсiйного фонду УкраiЪи та зi сплати €диного внеску на зага-rrьнообов'язкове

державне соцlальне 1дприсмствах, в чстановах та органiзачiяхдержавне соцlальне страхування на пlдприсмствах, в установах та органrзацrях
MicTa Кисва на 2021 piK з метою максимальttого скороченttя вiдповiдних боргiв

на п1

до кlнця ц.р.

7. Головному управлiнню ,Щержавноi податковоi служби у м. Киевi,
Головному управлiнню Пенсiйного фонлу Украiни в м. Кисвi та Головному

управлiнню ,Щерхпрацi у Киiвськiй областi до 01.0б.202l надати ,Щепартаменry
соцiмьноi полiтики виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoT державноi адмiнiстрацii) пропозицii щодо представникiв для включеннJr

до складу районних тимчасови)( комiсiй з питань погашення заборгованостi iз з
пит!шь погашення заборгованостi iз заробiтноi плати (грошового забезпечення),
пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних виплат.

Засryпник голови тимчасовоiкомiсii Свiтлана УСТИМЕНКо

Секретар тимчасовоiкомiсii вiталiй Соя

с"78


