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Текст лекції
1. Поняття банкрутства.
Неплатоспроможність – неспроможність боржника виконати після
настання встановленого строку грошові зобов’язання перед кредиторами не
інакше, як через відновлення його платоспроможності.
Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність
боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур
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санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим
Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування
ліквідаційної процедури.
Грошове зобов’язання – зобов’язання боржника сплатити кредитору
певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину
(договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України.
Боржник – юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності або
фізична особа за зобов’язаннями, які виникли у фізичної особи у зв’язку зі
здійсненням нею підприємницької діяльності, неспроможний виконати
протягом трьох місяців свої грошові зобов’язання після настання
встановленого строку їх виконання, які підтверджені судовим рішенням, що
набрало законної сили, та постановою про відкриття виконавчого
провадження.
Кредитор – юридична або фізична особа, а також органи доходів і
зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому
порядку документами вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника;
Конкурсні кредитори – кредитори за вимогами до боржника, які
виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання
яких не забезпечено заставою майна боржника;
Поточні кредитори – кредитори за вимогами до боржника, які
виникли після порушення провадження у справі про банкрутство;
Забезпечені кредитори – кредитори, вимоги яких забезпечені
заставою майна боржника (майнового поручителя).
Засновники (учасники, акціонери) боржника, власник майна (орган,
уповноважений управляти майном) боржника, центральні органи
виконавчої влади, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування в межах своїх повноважень зобов’язані вживати своєчасних
заходів для запобігання банкрутству боржника.
У разі виникнення ознак банкрутства керівник боржника зобов’язаний
надіслати засновникам (учасникам, акціонерам) боржника, власнику майна
(органу, уповноваженому управляти майном) боржника відомості щодо
наявності ознак банкрутства.
2. Провадження у справах про банкрутство.
Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо
безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять
не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були
задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх
погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.
Безспірні вимоги кредиторів – грошові вимоги кредиторів,
підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою
про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до
законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До
складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов’язкових
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платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові
санкції.
1. Встановлення факту неплатоспроможності боржника та
безспірності вимог кредитора (кредиторів).
2. Виявлення усіх можливих кредиторів і санаторів.
3. Розпорядження майном боржника.
4. Санація (коли остання можлива).
5. Визнання боржника банкрутом.
6. Задоволення вимог кредиторів за рахунок ліквідації майнових
активів банкрута.
Учасники у справі про банкрутство – боржник, кредитор
(кредитори), забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган,
уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань
банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу
місцевого
самоврядування,
представник
працівників
боржника,
уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника.
Державний орган з питань банкрутства – Міністерство юстиції
України
Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника
1) розпорядження майном боржника;
2) санація (відновлення платоспроможності) боржника;
3) ліквідаційна процедура;
4) мирова угода.
1. Під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо
нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з
метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових
активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також
визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи
ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.
Розпорядник майна – фізична особа, яка відповідно до судового
рішення господарського суду забезпечує здійснення процедури
розпорядження майном.
Після призначення розпорядника майна і до припинення процедури
розпорядження майном органи управління боржника не мають права без
згоди розпорядника майна приймати рішення про:
- реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) і ліквідацію боржника;
- створення юридичних осіб або про участь в інших юридичних
особах;
- створення філій та представництв;
- виплату дивідендів;
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- проведення боржником емісії цінних паперів;
- вихід зі складу учасників боржника юридичної особи,
придбання в акціонерів раніше випущених акцій боржника.
У підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном
боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури
санації, ліквідації, мирової угоди) або припиняється провадження у справі.
2. Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час
провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню
боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення
фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в
повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації
підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та
виробничої структури боржника.
Господарський суд за клопотанням комітету кредиторів виносить
ухвалу про введення процедури санації строком на шість місяців.
Керуючий санацією боржника призначається господарським судом.
З моменту винесення ухвали про введення процедури санації:
- керівник боржника звільняється з посади у порядку,
визначеному законодавством;
- управління боржником переходить до керуючого санацією;
- зупиняються повноваження органів управління боржника –
юридичної особи щодо управління та розпорядження майном
боржника, повноваження органів управління передаються
керуючому санацією, за винятком повноважень, передбачених
планом санації.
Органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття
рішення про введення процедури санації та призначення керуючого
санацією зобов’язані здійснити передачу керуючому санацією
бухгалтерської та іншої документації боржника, його печаток, штампів,
матеріальних та інших цінностей.
Арешт на майно боржника та інші обмеження його дій щодо
розпорядження майном можуть бути накладені виключно у межах
процедури санації та у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану
санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів.
Господарський суд за заявою керуючого санацією знімає арешт з
майна боржника чи інші обмеження щодо розпорядження його майном у
разі, якщо такі арешти чи обмеження перешкоджають виконанню плану
санації, господарській діяльності боржника та відновленню його
платоспроможності.
Офіційне оприлюднення повідомлення про введення процедури
санації здійснюється на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду
України в мережі Інтернет.
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Керуючий санацією у тримісячний строк з дня прийняття рішення про
санацію має право відмовитися від правочинів (договорів) боржника,
вчинених до порушення провадження у справі про банкрутство, не
виконаних повністю або частково, якщо:
- виконання правочину (договору) завдає збитків боржнику;
- правочин (договір) є довгостроковим (понад один рік) або
розрахованим на одержання позитивних результатів для
боржника в довгостроковій перспективі, крім випадків випуску
продукції з технологічним циклом, більшим за строки санації
боржника;
- виконання правочину (договору) створює умови, що
перешкоджають відновленню платоспроможності боржника.
За п’ятнадцять днів до закінчення строку проведення процедури
санації, визначеного планом санації, а також за наявності підстав для
дострокового припинення процедури санації керуючий санацією
зобов’язаний надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити
членів комітету кредиторів про час і місце проведення засідання комітету
кредиторів.
За наслідками розгляду звіту керуючого санацією комітет кредиторів
приймає рішення про звернення до господарського суду з клопотанням
щодо:
- припинення процедури санації у зв’язку з виконанням плану
санації і відновленням платоспроможності боржника;
- припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і
відкриття ліквідаційної процедури;
- припинення або продовження процедури санації та укладення
мирової угоди.
3. У випадках, передбачених Законом, господарський суд у судовому
засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника
банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять
місяців.
Банкрут – боржник, неспроможність якого виконати свої грошові
зобов’язання встановлена господарським судом.
1. Ліквідаційна процедура.
З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:
- господарська діяльність банкрута завершується закінченням
технологічного циклу з виготовлення продукції у разі
можливості її продажу за виключенням укладення та виконання
договорів, що мають на меті захист майна банкрута або
забезпечення його збереження (підтримання) у належному
стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не
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використовується, на період до його продажу в процедурі
ліквідації тощо;
- строк виконання всіх грошових зобов’язань банкрута
вважається таким, що настав;
- у банкрута не виникає жодних додаткових зобов’язань (у тому
числі зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)), крім
витрат, безпосередньо пов’язаних із здійсненням ліквідаційної
процедури;
- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів
та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості
банкрута;
- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути
конфіденційними чи становити комерційну таємницю;
- продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому
цим Законом;
- скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного
банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном
такого боржника. Накладення нових арештів або інших
обмежень щодо розпорядження майном банкрута не
допускається;
- вимоги за зобов’язаннями боржника, визнаного банкрутом, що
виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть
пред’являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом
двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про
визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної
процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не
підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення
строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не
є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в
ліквідаційній процедурі.
З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов’язаннями
боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур
банкрутства, здійснюється офіційне оприлюднення повідомлення про
визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на
офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі
Інтернет.
Усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які
належать йому на праві власності або господарського відання на дату
відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної
процедури, включаються до складу ліквідаційної маси.
Майно банкрута, що є предметом забезпечення, не включається до
складу ліквідаційної маси і використовується виключно для задоволення
вимог кредитора за зобов’язаннями, які воно забезпечує.
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Черговість задоволення вимог кредиторів:
1. Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на
задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цією статтею. При
цьому:
1) у першу чергу задовольняються:
вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед
працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації
за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки
працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв’язку з
оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини
працівника, гарантії на час виконання державних або громадських
обов’язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для
працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для
донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до
медичного закладу, соціальні виплати у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної
допомоги, належної працівникам у зв’язку з припиненням трудових
відносин та нарахованих на ці суми страхових внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне
страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі:
- вимоги кредиторів за договорами страхування;
- витрати, пов’язані з провадженням у справі про банкрутство в
господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому
числі:
- витрати на оплату судового збору;
- витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит
проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх
коштів;
- витрати заявника на публікацію оголошення про порушення
справи про банкрутство, введення процедури санації, визнання
боржника банкрутом;
- витрати на публікацію в офіційних друкованих органах
інформації про порядок продажу майна банкрута;
- витрати на публікацію в засобах масової інформації про
поновлення провадження у справі про банкрутство у зв’язку з
визнанням мирової угоди недійсною;
- вимоги щодо виплати основної грошової винагороди
арбітражному керуючому;
- вимоги щодо відшкодування витрат арбітражного керуючого,
пов’язаних з виконанням ним повноважень розпорядника
майна, керуючого санацією боржника або ліквідатора банкрута;
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- витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна,
керуючого санацією, ліквідатора), пов’язані з утриманням і
збереженням майнових активів банкрута;
- витрати Гарантійного фонду виконання зобов’язань за
складськими документами на зерно, пов’язані з набуттям ним
права регресної вимоги щодо зернового складу, – у розмірі всієї
виплаченої ним суми відшкодування вартості зерна;
2) у другу чергу задовольняються:
- вимоги із зобов’язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди
життю та здоров’ю громадян, шляхом капіталізації у
ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до
Фонду соціального страхування України за громадян, які
застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України, зобов’язань із сплати страхових
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених
позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду
соціального страхування України, а також вимоги громадян –
довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших
суб’єктів підприємницької діяльності, які залучали майно
(кошти) довірителів (вкладників);
3) у третю чергу задовольняються:
- вимоги щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
- вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює
управління державним резервом;
4) у четверту чергу задовольняються:
- вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і
вимоги кредиторів, що виникли із зобов’язань у процедурі
розпорядження майном боржника чи в процедурі санації
боржника;
5) у п’яту чергу задовольняються:
- вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до
статутного капіталу підприємства;
- вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди
керуючому санацією або ліквідатору у частині 5 відсотків
обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення
грошових коштів, майна, майнових прав), які на дату
порушення провадження у справі про банкрутство перебували у
третіх осіб;
- вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди
керуючому санацією або ліквідатору у частині 3 відсотків
обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів, які підлягають
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позачерговому задоволенню та віднесені до конкурсних згідно з
цим Законом;
6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.
2. Вимоги кожної наступної черги задовольняються у міру
надходження на рахунок коштів від продажу майна банкрута після повного
задоволення вимог попередньої черги, крім випадків, установлених цим
Законом.
3. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна
банкрута, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги
задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному
кредиторові однієї черги.
4) Під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється
домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та/або
розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника,
яка оформляється шляхом укладення угоди між сторонами.
Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у
справі про банкрутство. У процедурі розпорядження майном боржника
мирову угоду може бути укладено лише після виявлення всіх кредиторів і
затвердження господарським судом реєстру вимог кредиторів.
Мирова угода може бути укладена тільки щодо вимог, забезпечених
заставою, вимог другої та наступних черг задоволення вимог кредиторів,
визначених цим Законом.
Мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає
затвердженню господарським судом, про що зазначається в ухвалі
господарського суду про припинення провадження у справі про
банкрутство.
Мирова угода повинна містити положення про:
- розміри, порядок і строки виконання зобов’язань боржника;
- відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх
частини.
Крім того, мирова угода може містити умови щодо:
- виконання зобов’язань боржника третіми особами;
- задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не
суперечать закону.
Затвердження господарським судом мирової угоди є підставою для
припинення провадження у справі про банкрутство.
Припинення провадження у справі про банкрутство
1. Господарський суд припиняє провадження у справі про
банкрутство, якщо:
1) боржник – юридична особа не внесена до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
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2) юридичну особу, яка є боржником, припинено в установленому
законодавством порядку, про що є відповідний запис в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
3) у провадженні господарського суду є справа про банкрутство того
ж боржника;
4) затверджений звіт керуючого санацією боржника в порядку,
передбаченому цим Законом;
5) затверджена мирова угода в порядку, передбаченому цим Законом;
6) затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим
Законом;
7) боржник виконав усі зобов’язання перед кредиторами;
8) до боржника після офіційного оприлюднення оголошення про
порушення провадження у справі про його банкрутство не висунуто вимог;
9) згідно із законом справа не підлягає розгляду в господарських
судах України;
11) господарським судом не встановлені ознаки неплатоспроможності
боржника.
Про припинення провадження у справі про банкрутство виноситься
ухвала.

