
 1 

Тема 1.4.  Припинення господарської діяльноті та ліквідація суб’єкта господарювання через 

процедуру банкрутства  

 

Практичне заняття 2 

Тема заняття: Розв’язання ситуацій щдо провадженн у справах про банкрутство   

 

Мета заняття: засвоїти основні поняття, форми і підстави  припиненя господарської 

діяльності; порядок та стадії провадження у справах про банкрутство (особливості банкрутства 

фізичної особи-підприєця); правовий статутс арбітражного керуючого, боржника і кредитора, 

комітету кредиторів та інших учасників процедури банкрутства;  сформувати уміння та навички 

щодо оформлення заяви та інших документів при провадженні у справах про банкрутство.    

Студенти повинні:  

Знати: процедуру ( стадії) провадження у справах про банкрутство; повноваження сторін та 

учасників процедур банкрутства; вимоги до форми і змісту документів; правові наслідки ліквідації 

суб’єкта господарювання, в т.ч. через процедуру банкрутства.  

Вміти: оформити заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство та інші 

документи, пов’язані з розглядом справ про банкрутство.        

 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами і доповненнями) 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV(із змінами і доповненнями) 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV (із змінами і доповненнями) 

4. Кодекс України з процедур банкрутства від  18.10.2018. № 2597-VIII(із змінами і доповненнями) 

5. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» від 15.05.2003. №755-IV(із змінами і доповненнями). 

6. Зразки документів. 

 

Інтернет - ресурси: 
1. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України. 

2. http://www.nau.ua  Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ). 

3. http://pgp-journal.kiev.ua/. Підприємництво, господарство і право : загальноукраїнський 

науково-практичний господарсько-правовий журнал : офіційний сайт [Електронний ресурс]. 

4. Електронні послуги Міністерства юстиції України https://online.minjust.gov.ua 

5. Единий Державний портал адміністративних послуг poslugy.gov.ua 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Хто має право ініціювати процедуру банкрутства фізичної особи-підприємця? 

2. Визначте підстави відкриття провадження у справі про банкрутство ФОП. 

3. За яких підстав може бути відмовлено у відкритті провадження у справі про банкрутство ФОП?  

4. Яка функція арбітражного керуючого у справі про банкрутство? 

5. Визначте повноваження комітету кредиторів. 

6. Що таке «реструктуризація боргів» у справі про банкрутство? 

7. Які правові наслідки ліквідації фізичної особи-підприємця? 

8. Яка інформація містится в ЄДРПОУ у разі ліквідації суб’єкта господарювання? 

 

Вирішення ситуаційних завдань 

 

 

http://www.minjust.gov.ua/
http://www.nau.ua/
https://online.minjust.gov.ua/
https://poslugy.gov.ua/
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Методичні рекомендації 

Для вирішення ситуаційних завдань потрібно ознайомитись з нормами Господарського 

кодексу України ( Глава 23), Кодексу України з процедур банкрутства від  18.10.2018. № 2597-VIII. 

Особливу увагу слід звернути на Книгу 4, Розділ I цього Кодексу, який називається «Відновлення 

платоспроможності фізичних осіб». Умови відкриття провадження про неплатоспроможність 

фізичної особи-підприємця: 1) розмір прострочених зобов`язань боржника перед кредитором 

(кредиторами) становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати; 2) боржник припинив 

погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних 

платежів за кожним з кредитних та інших зобов`язань упродовж двох місяців; 3) ухвалено постанову 

у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено 

стягнення; 4) існують інші обставини, що свідчать про загрозу неплатоспроможності.   

В процедурі банкрутства фізичної особи-підприємця є дві стадії: 1) реструктуризація боргів 

та 2)визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів, яка розпочинається, 

якщо план реструктуризації боргів боржника не було затверджено кредиторами або вони вирішили 

перейти до процедури погашення боргів боржника. Крім того, Кодекс містить низку обмежень щодо 

фізичних осіб, які визнані банкрутом. Так, повторно не можна відкривати справу про банкрутство 

фізичної особи за її заявою протягом п`яти років після визнання її банкрутом, за винятком коли 

боржник погасив всі борги в повному обсязі. 

Ситуація № 1 

У травні 2020 року ТОВ «Крістал» звернулося до господарського суду Дніпропетровської області 

із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство фізичної особи-підприємця Назаренко 

Н.О. Заява була обґрунтована тим, що боржник не виконав зобов’язання за договором поставки від 

01.09.2018р. №87 на суму 450000 грн. Строк виконання договору закінчився 30.03.2019р. Крім того, 

до заяви були надані докази, що боржник має майно і грошові кошти на банківському рахунку.   

Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити:   

1. Чи є правові підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство ФОП Назаренко 

Н.О.? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на правові норми. 

2. Які заходи для забезпечення вимог кредиторів можуть бути вжиті  у справі про 

банкрутство?  

3. Які процесуальні дії має вчинити суддя, згідно умов ситуації? 

 

Ситуація № 2 

 Громадянин Лавриненко О.Д. з 10.02.2013р. зареєстрований в ЄДРПОУ як фізична особа-

підприємець. (місцезнаходження: 51200, м.Новомосковськ, вул. Лугова, 34; код ЄДРПОУ 

4566387634, розрахунковий рахунок №78907654321189 в ПАТ «Приватбанк» м.Новомосковськ, 

МФО 305125). Але 25.12.2019. звернувся до Господарського суду Київської області із заявою «про 
відкриття провадження у справі про неплатоспроможність». Заява обґрунтована тим, що протягом 12 

місяців від не виконує грошові зобов’язання перед кредиторами в повному обсязі. Станом на дату 

звернення до суду заборгованість перед кредиторами склала 775000 грн.; власне майно відсутне. Крім 

того, на виконанні в органах державної виконавчої служби знаходится судове рішення від 27.05.2018р. 

№267/2018 «про стягнення заборгованості» на  суму 50000 грн.  

Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити 

1. Чи обґрунтована заява ФОП Лавриненка О.Д.? Відповідь обґрунтуйте.  

2. Які документи (докази) можуть підтвердити неплатоспроможність фізичної особи? 

3. Що передбачає реструктуризація боргу у справі про банкрутство?  

4. Які правові наслідки визнання фізичної особи-підприємця банкрутом? 

Оформіть заяву «про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність», згідно умов 

ситуації. (Відсутні дані визначте самостійно). 

 

Ситуація № 3 

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.12.2019р. №2876/2019 відкрито 

провадження у справі про визнання неплатоспроможним фізичної особи-підприємця Кравченко Н.О. 

і введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Відносно ФОП Кравченко 23.01.2019р. 
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відділом державої виконавчої служби відкрито виконавче провадження на підставі рішення 

Новомосковського міськрайоного суду «про стягнення аліментів».   

Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити:   

1. Що передбачає процедура «мораторія» у справах про банкрутство і на який строк він 

встановлюється? 

2. На які зобов’язання (кредиторські вимоги) розповсюджується дія мораторія? 

3. Чи розповсюджується дія мораторія на заборгованість зі сплати аліментів? 

4. Коли припиняється дія мораторія? 

 

 

 

Домашнє  завдання 
Завершіть оформлення документів, згідно умов ситуацій. 
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Додаток №1 

 

 

 

 вих. № ____ дата _________  

 

Господарський суд Кіровоградської області м. Кропивницький, вул. В'ячеслава  

Чорновола, 29/32, 25022  

Боржник: ___________________________  

( ім’я боржника, його місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

та номер паспорта, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти)  

 

 

 

Заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність 

______________________________________________________________________________  

(виклад обставин, що стали підставою для звернення до суду) 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Керуючись ст.ст. 2, 116 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 4, 12 Господарського 

процесуального кодексу України,  

ПРОШУ: 

- Прийняти заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.  

- Відкрити провадження у справі про банкрутство ___________________________________________.  

                                                                                         (повне найменування боржника). 

 

 

Додатки:  

- довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано 

представником;  

- документи, що підтверджують наявність (відсутність) у боржника статусу фізичної особи-

підприємця;  

- конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми грошових вимог 

кредиторів (боржників), а також щодо кожного кредитора (боржника) – його імені або найменування, 

його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та номера паспорта, суми грошових вимог 

(загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов’язанням та суми неустойки 

(штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов’язань, а також строку їх виконання згідно із 

законом або договором;  

- опис майна боржника, що належить йому на праві власності, із зазначенням місцезнаходження або 

місця зберігання майна;  

- копії документів, що підтверджують право власності боржника на майно;  

- перелік майна, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб, його місцезнаходження; 

вартість, а також інформація про кожного кредитора, на користь якого вчинено обтяження майна 

боржника, - ім’я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код 

юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорта, сума 

грошових вимог, підстава виникнення зобов’язань, а також строк їх виконання згідно із законом або 

договором;  
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- копії документів про вчинені боржником (протягом року до дня подання заяви про відкриття 

провадження у справі про неплатоспроможність) правочини щодо належного йому нерухомого майна, 

цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів та угоди на суму не менше 30 

розмірів мінімальної заробітної плати;  

- відомості про всі наявні рахунки боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших 

фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном, їх реквізити, із зазначенням сум грошових 

коштів на таких рахунках;  

- копія трудової книжки (за наявності);  

- відомості про роботодавця (роботодавців) боржника;  

- декларація про майновий стан боржника за формою, затвердженою державним органом з питань 

банкрутства;  

- докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією 

за три місяці виконання повноважень;  

- інформація про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини.  

 

Дата ______________                                                                         Підпис ПІБ _____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИТЯГ (Кодекс України з процедур банкрутства) 
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таття 116. Заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність 

1. Заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність подається боржником за 

наявності підстав, передбачених цим Кодексом. 

2. У заяві про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зазначаються: 

1) найменування господарського суду, до якого подається заява; 

2) ім’я боржника, його місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про 

це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), номер засобу зв’язку боржника, 

його адреса електронної пошти (за наявності); 

3) виклад обставин, що стали підставою для звернення до суду; 

4) перелік документів, що додаються до заяви. 

3. До заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додаються: 

1) довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву 

підписано представником; 

2) документи, що підтверджують наявність (відсутність) у боржника статусу фізичної особи - 

підприємця; 

3) конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми грошових 

вимог кредиторів (боржників), а також щодо кожного кредитора (боржника) - його імені або 

найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної 

особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків та номера паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), суми грошових вимог (загальної суми 

заборгованості, заборгованості за основним зобов’язанням та суми неустойки (штрафу, пені) 

окремо), підстав виникнення зобов’язань, а також строку їх виконання згідно із законом або 

договором; 

4) опис майна боржника, що належить йому на праві власності, із зазначенням місцезнаходження 

або місця зберігання майна; 

5) копії документів, що підтверджують право власності боржника на майно; 

6) перелік майна, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб, його 

місцезнаходження, вартість, а також інформація про кожного кредитора, на користь якого вчинено 

обтяження майна боржника, - ім’я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, 

ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків 

та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), сума грошових вимог, підстава 

виникнення зобов’язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором; 

7) копії документів про вчинені боржником (протягом року до дня подання заяви про відкриття 

провадження у справі про неплатоспроможність) правочини щодо належного йому нерухомого 

майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів та угоди на суму не менше 

30 розмірів мінімальної заробітної плати; 

8) відомості про всі наявні рахунки боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в 

банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном, їх реквізити, із 

зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках; 
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9) копія трудової книжки (за наявності); 

10) відомості про роботодавця (роботодавців) боржника; 

11) декларація про майновий стан боржника за формою, затвердженою державним органом з 

питань банкрутства; 

12) докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому 

реструктуризацією за три місяці виконання повноважень; 

13) інформація про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини; 

14) інші документи, що підтверджують наявність підстав, визначених статтею 115 цього 

Кодексу. 

4. Разом із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржник 

зобов’язаний подати пропозиції щодо реструктуризації боргів (проект плану реструктуризації 

боргів). 

5. Декларація про майновий стан подається боржником за три роки (за кожен рік окремо), що 

передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. 

Декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів його сім’ї, 

що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати. 

До членів сім’ї боржника належать особи, які перебувають у шлюбі з боржником (у тому числі 

якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації), а також їхні діти, у тому 

числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням боржника, інші особи, 

які спільно з ним проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім 

осіб, взаємні права та обов’язки яких з боржником не мають характеру сімейних), у тому числі особи, 

які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. 

Стаття 117. Прийняття заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність 

1. У разі відсутності підстав для відмови у прийнятті заяви про відкриття провадження у справі 

про неплатоспроможність або для повернення такої заяви господарський суд не пізніше п’яти днів з 

дня надходження заяви постановляє ухвалу про прийняття заяви до розгляду, в якій зазначаються: 

1) дата підготовчого засідання, яке має відбутися не пізніше 15 робочих днів з дня 

постановлення ухвали; 

2) прізвище, ім’я та по батькові арбітражних керуючих, визначених автоматизованим відбором 

для призначення керуючого реструктуризацією. 

2. Ухвалою про прийняття заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність 

боржника до розгляду господарський суд має право вирішити питання про: 

1) зобов’язання заявника, боржника та інших осіб подати до суду додаткові відомості, необхідні 

для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; 

2) вжиття заходів для забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику відчужувати 

майно. 

3. Ухвала про прийняття заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність 

боржника до розгляду надсилається сторонам, арбітражним керуючим, визначеним автоматизованим 

відбором, до органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю, у якого виконавче 

провадження перебуває на виконанні, до контролюючого органу, визначеного Податковим кодексом 

України за місцем проживання боржника, до державного органу з питань банкрутства. 

Стаття 118. Забезпечення вимог кредиторів 

1. Господарський суд має право за вмотивованим клопотанням сторін у справі про 

неплатоспроможність чи за своєю ініціативою вжити заходів для забезпечення вимог кредиторів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#n1475
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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Заходи для забезпечення вимог кредиторів вживаються господарським судом у порядку та на 

умовах, визначених у Книзі третій цього Кодексу. 

2. До заходів для забезпечення вимог кредиторів належать, зокрема: 

заборона боржнику укладати правочини (договори); 

зобов’язання боржника передати майно, інші цінності на зберігання третім особам; 

вчинення або утримання від вчинення певних дій; 

заборона боржнику розпоряджатися його нерухомим майном та цінними паперами; 

накладення арешту на конкретне майно боржника; 

інші заходи для збереження майна боржника; 

заборона виїзду боржника за кордон. 

Стаття 119. Відкриття провадження у справі про неплатоспроможність 

1. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, з’ясовує наявність 

підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, а також вирішує інші 

питання, пов’язані з розглядом заяви. 

2. Підготовче засідання проводиться у порядку, передбаченому цим Кодексом. 

3. За наслідками підготовчого засідання господарський суд постановляє ухвалу про відкриття 

провадження у справі про неплатоспроможність або про відмову у відкритті провадження у справі 

про неплатоспроможність. 

4. Господарський суд постановляє ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі про 

неплатоспроможність, якщо: 

1) відсутні підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; 

2) боржник виконав зобов’язання перед кредитором (кредиторами) у повному обсязі до 

підготовчого засідання суду; 

3) боржника притягнуто до адміністративної або кримінальної відповідальності за неправомірні 

дії, пов’язані з неплатоспроможністю; 

4) боржника визнано банкрутом протягом попередніх п’яти років. 

5. В ухвалі про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника 

господарський суд зазначає про: 

1) відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника; 

2) введення процедури реструктуризації боргів боржника; 

3) введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; 

4) призначення керуючого реструктуризацією; 

5) вжиття заходів для забезпечення вимог кредиторів; 

6) строк подання арбітражним керуючим до господарського суду відомостей про результати 

розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати 30 днів з дня проведення підготовчого 

засідання суду; 

7) проведення арбітражним керуючим виявлення, складання опису майна боржника (проведення 

інвентаризації) та визначення його вартості; 

8) строк підготовки та подання до господарського суду плану реструктуризації боргів боржника, 

який не може перевищувати трьох місяців з дня проведення підготовчого засідання суду;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#n456


 9 

9) зобов’язання контролюючого органу, визначеного Податковим кодексом України, надати 

керуючому реструктуризацією та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім’ї і про 

майно, задеклароване такими особами при перетині кордону; 

10) зобов’язання органу державної прикордонної служби надати керуючому реструктуризацією 

та суду інформацію про перетинання боржником та членами його сім’ї державного кордону за 

останні три роки; 

11) зобов’язання банків надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок 

коштів на рахунках боржника. 

6. З метою виявлення всіх кредиторів здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про 

відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника у порядку, визначеному цим 

Кодексом. 

7. Ухвала про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність не пізніше трьох днів з 

дня її постановлення надсилається боржнику до контролюючого органу, визначеного Податковим 

кодексом України, та інших органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю 

справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне та інше соціальне страхування, до місцевих судів загальної юрисдикції та органу 

державної виконавчої служби, приватному виконавцю, у якого перебуває виконавче провадження на 

виконанні, до органу державної прикордонної служби, державного органу з питань банкрутства, а 

також іншим учасникам справи та особам, які мають право взяти участь у такій справі. 

У разі вжиття заходів для забезпечення вимог кредиторів копія ухвали надсилається також 

установам, що здійснюють облік нерухомого та рухомого майна, органам державної автомобільної 

інспекції за місцем проживання боржника, установам банків, що обслуговують рахунки боржника, 

депозитарним установам, які ведуть облік прав на цінні папери, що належать боржнику, а також 

органам державної прикордонної служби. 

8. Ухвала про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника набирає 

законної сили з моменту її постановлення. 

Стаття 120. Наслідки відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника 

1. З моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника: 

1) пред’явлення кредиторами вимог до боржника та задоволення таких вимог може відбуватися 

лише в межах провадження у справі про неплатоспроможність та у порядку, передбаченому цим 

Кодексом; 

2) арешт майна боржника та інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому 

майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у справі про 

неплатоспроможність, а попередньо накладені арешти та обмеження можуть бути зняті на підставі 

ухвали господарського суду; 

3) припиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій, а також відсотків за 

зобов’язаннями боржника; 

4) здійснення корпоративних прав боржника та реалізація майнових прав відбуваються з 

урахуванням обмежень, встановлених цим Кодексом; 

5) вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів; 

6) строк виконання всіх грошових зобов’язань боржника вважається таким, що настав; 

7) будь-яке відчуження та розпорядження майном боржника здійснюються виключно в порядку, 

передбаченому цим Кодексом. 

2. Господарський суд за клопотанням арбітражного керуючого або з власної ініціативи може 

прийняти рішення про тимчасову заборону боржнику без дозволу суду виїжджати за кордон на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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період здійснення провадження у справі про неплатоспроможність, якщо боржник вчиняє дії, 

спрямовані на перешкоджання проведенню стосовно нього процедур, передбачених цим Кодексом. 

Стаття 121. Мораторій на задоволення вимог кредиторів 

1. Мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться строком на 120 днів, з моменту 

відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Ухвала про відкриття провадження у 

справі про неплатоспроможність є підставою для зупинення вчинення виконавчих дій стосовно 

боржника. 

2. Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів: 

1) зупиняється виконання боржником грошових зобов’язань, у тому числі зобов’язань щодо 

сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), термін виконання яких настав до відкриття 

провадження у справі про неплатоспроможність; 

2) зупиняється стягнення з боржника за всіма виконавчими документами, крім виконавчих 

документів за вимогами про стягнення аліментів чи про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, 

іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, а також крім випадків перебування 

виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум, у тому числі 

одержаних від продажу майна боржника, або перебування майна на стадії продажу з моменту 

оприлюднення інформації про продаж; 

3) не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за 

невиконання чи неналежне виконання зобов’язань із задоволення вимог, на які поширюється 

мораторій; 

4) зупиняється перебіг позовної давності щодо вимог до боржника; 

5) не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошових зобов’язань 

боржника. 

3. Мораторій не поширюється на: 

1) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної 

особи; 

2) виплату та стягнення аліментів; 

3) виконання вимог за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов’язують 

боржника вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення; 

4) задоволення вимог кредиторів у процедурі реструктуризації боргів боржника відповідно до 

затвердженого плану та у процедурі погашення боргів боржника відповідно до цього Кодексу. 

4. Задоволення вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, 

допускається лише в межах провадження у справі про неплатоспроможність, крім випадків 

перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум, у 

тому числі одержаних від продажу майна боржника, або перебування майна на стадії продажу з 

моменту оприлюднення інформації про продаж. 

5. Дія мораторію припиняється з дня закриття провадження у справі про неплатоспроможність.  

Дія мораторію щодо задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, 

яке є предметом забезпечення, припиняється після спливу 120 днів з дня відкриття провадження у 

справі про неплатоспроможність, якщо господарський суд протягом цього часу не ухвалив постанову 

про визнання боржника банкрутом або постановив ухвалу про затвердження плану реструктуризації 

боргів. 

Стаття 122. Виявлення кредиторів та попереднє засідання суду 
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1. Подання кредиторами грошових вимог до боржника та їх розгляд керуючим 

реструктуризацією здійснюються в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб. 

2. Попереднє засідання суду проводиться не пізніше 60 днів з дня відкриття провадження у 

справі про неплатоспроможність. 

3. Керуючий реструктуризацією не пізніше ніж за 10 днів до дня попереднього засідання суду 

зобов’язаний направити суду, кредиторам та боржнику звіт про результати перевірки декларації 

боржника. 

4. В ухвалі за результатами попереднього засідання суду, зокрема, зазначаються: 

1) обов’язок керуючого реструктуризацією провести збори кредиторів, які мають відбутися не 

пізніше 14 днів з дня постановлення такої ухвали; 

2) дата засідання господарського суду, яке має відбутися не пізніше 60 днів з дня постановлення 

такої ухвали, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або 

прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у 

справі. 

Розділ III. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БОРГІВ БОРЖНИКА 

Стаття 124. План реструктуризації боргів 

1. План реструктуризації боргів боржника розробляється з метою відновлення 

платоспроможності боржника. 

2. У плані реструктуризації боргів боржника зазначаються: 

1) обставини, які спричинили неплатоспроможність боржника; 

2) інформація про визнані судом вимоги кредиторів із зазначенням їх розміру та черговості 

задоволення; 

3) інформація про майновий стан боржника за результатами проведених заходів з виявлення та 

складання опису майна боржника (проведення інвентаризації); 

4) інформація про всі доходи боржника, у тому числі доходи, які боржник розраховує отримати 

протягом процедури реструктуризації боргів; 

5) розмір суми, яка щомісяця буде виділятися для погашення вимог кредиторів; 

6) вимоги кредиторів до боржника, які будуть прощені (списані) у разі виконання плану 

реструктуризації боргів; 

7) розмір суми, яка щомісяця залишатиметься боржнику на задоволення побутових потреб, у 

розмірі не менше одного прожиткового мінімуму на боржника та на кожну особу, яка перебуває на 

його утриманні. 

3. План реструктуризації боргів боржника може містити положення про: 

1) реалізацію в процедурі реструктуризації боргів частини майна боржника, у тому числі того, 

що є предметом забезпечення, черговість, строки реалізації такого майна та кошти, які планується 

отримати від його реалізації; 

2) зміну способу та порядку виконання зобов’язань, у тому числі розміру та строків погашення 

боргів; 

3) відстрочення чи розстрочення або прощення (списання) боргів чи їх частини; 

4) виконання зобов’язань боржника третіми особами, зокрема шляхом укладення договору 

поруки, гарантії та інших правочинів згідно з цивільним законодавством; 
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5) інші заходи, спрямовані на покращення майнового стану боржника та задоволення вимог 

кредиторів (перекваліфікація, працевлаштування тощо). 

4. Задоволення вимог кредиторів здійснюється арбітражним керуючим пропорційно за рахунок 

коштів, отриманих від виконання плану реструктуризації боргів, у черговості, визначеній цим 

Кодексом. 

У разі реалізації в процедурі реструктуризації боргів майна боржника, яке є предметом 

забезпечення, план реструктуризації боргів має передбачати позачергове задоволення вимог 

кредитора за зобов’язаннями, які таке майно забезпечує. 

Кошти, що залишилися після реалізації майна боржника, яке є предметом забезпечення, 

спрямовуються на задоволення вимог кредиторів згідно із затвердженим господарським судом 

планом реструктуризації боргів у черговості, визначеній цим Кодексом. 

5. Особа, яка виявила бажання взяти участь у плані реструктуризації боргів боржника як 

поручитель (гарант), має право брати участь в обговоренні умов реструктуризації боргів такого 

боржника. 

6. Строк виконання плану реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність 

не може перевищувати п’ять років. 

У разі погашення боргів за кредитами, отриманими боржником на придбання житла, строк 

виконання плану реструктуризації боргів боржника не може перевищувати 10 років. 

За вмотивованим клопотанням боржника та за умови погашення понад 80 відсотків вимог 

кредиторів господарський суд може продовжити строк виконання плану реструктуризації боргів 

боржника понад граничний строк. 

Стаття 125. Борги, що не підлягають реструктуризації 

1. Не підлягають реструктуризації борги боржника щодо сплати аліментів, відшкодування 

шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, щодо сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та щодо сплати інших 

обов’язкових платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

2. Податковий борг, що виник протягом трьох років до дня постановлення ухвали про відкриття 

провадження у справі про неплатоспроможність боржника, визнається безнадійним та списується у 

процедурі реструктуризації боргів боржника. 

3. План реструктуризації боргів боржника затверджується господарським судом лише після 

повного погашення боргів боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, щодо сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та щодо сплати інших обов’язкових платежів 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, якщо така заборгованість існує. 

Стаття 126. Затвердження плану реструктуризації боргів боржника 

1. Керуючий реструктуризацією протягом трьох днів з дня схвалення зборами кредиторів 

погодженого з боржником плану реструктуризації боргів подає до господарського суду заяву про 

затвердження плану реструктуризації боргів. 

2. До заяви про затвердження плану реструктуризації боргів боржника додаються: 

1) план реструктуризації боргів боржника; 

2) протокол засідання зборів кредиторів; 

3) письмові заперечення кредиторів, які не брали участі в голосуванні чи проголосували проти 

схвалення плану реструктуризації боргів боржника (за наявності). 
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3. Господарський суд розглядає заяву про затвердження плану реструктуризації боргів боржника 

протягом 10 днів з дня її отримання. 

Про дату розгляду заяви про затвердження плану реструктуризації боргів господарський суд 

повідомляє боржника, кредиторів, керуючого реструктуризацією, а також третіх осіб, якщо план 

реструктуризації передбачає виконання зобов’язань боржника такими особами. 

4. Господарський суд заслуховує кожного присутнього на засіданні кредитора, який має 

заперечення щодо плану реструктуризації боргів. 

5. Явка кредиторів, які не брали участі в голосуванні чи проголосували проти схвалення плану 

реструктуризації боргів боржника, а також третіх осіб, якщо план реструктуризації передбачає 

виконання зобов’язань боржника такими особами, є обов’язковою. 

У разі відсутності зазначених у цій частині кредиторів господарський суд призначає нове 

засідання суду для затвердження плану реструктуризації боргів боржника. 

Повторна неявка в судове засідання кредиторів, які не брали участі в голосуванні чи 

проголосували проти схвалення плану реструктуризації боргів боржника, а також третіх осіб, якщо 

план реструктуризації передбачає виконання зобов’язань боржника такими особами, не перешкоджає 

розгляду справи. 

6. Неявка в судове засідання належно повідомлених про таке засідання боржника, кредиторів, які 

схвалили план реструктуризації боргів, або керуючого реструктуризацією не перешкоджає розгляду 

справи. 

7. Господарський суд зобов’язаний затвердити план реструктуризації боргів боржника, якщо 

такий план схвалений кредиторами та боржником. 

Господарський суд має право за вмотивованим клопотанням боржника чи кредитора змінити 

план погашення боргів у частині збільшення чи зменшення строку його виконання або розміру суми, 

яка щомісяця буде виділятися для погашення вимог кредиторів, чи суми, яка щомісяця залишається 

боржнику на задоволення побутових потреб (не менше розміру, встановленого статтею 124 цього 

Кодексу). 

8. Господарський суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні плану реструктуризації 

боргів боржника у справі про неплатоспроможність, якщо: 

1) порушено порядок розроблення та погодження плану реструктуризації боргів, встановлений 

цим Кодексом; 

2) умови реструктуризації боргів суперечать законодавству; 

3) при схваленні плану реструктуризації боргів були допущені порушення законодавства, що 

вплинули на результат голосування; 

4) кредитор, який не брав участі в голосуванні чи проголосував проти схвалення плану 

реструктуризації боргів, доведе, що в разі визнання боржника банкрутом у порядку, визначеному 

цим Кодексом, його вимоги були б задоволені у розмірі, що перевищує розмір вимог, які будуть 

задоволені відповідно до умов плану реструктуризації боргів; 

5) боржник не погасив борги щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, 

іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, сплати страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування до початку виконання плану 

реструктуризації боргів боржника; 

6) боржник вчиняє дії, спрямовані на перешкоджання проведенню стосовно нього процедур, 

передбачених цим Кодексом; 

7) план реструктуризації боргів не погоджено боржником. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#n1616
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9. Постановлення ухвали про відмову у затвердженні плану реструктуризації боргів боржника не 

є перешкодою для повторного звернення до суду із заявою про затвердження плану реструктуризації 

боргів боржника у разі усунення обставин, які перешкоджали його затвердженню судом. 

10. У разі постановлення господарським судом ухвали про відмову у затвердженні плану 

реструктуризації боргів боржник, збори кредиторів мають право звернутися до суду з клопотанням 

про визнання боржника банкрутом або про закриття провадження у справі про неплатоспроможність. 

11. Якщо протягом трьох місяців з дня постановлення ухвали про відкриття провадження у 

справі про неплатоспроможність і введення процедури реструктуризації боргів боржника до 

господарського суду не поданий погоджений боржником і схвалений кредиторами план 

реструктуризації боргів боржника, господарський суд має право прийняти рішення про визнання 

боржника банкрутом і відкриття процедури погашення боргів боржника відповідно до цього Кодексу 

або про закриття провадження у справі про неплатоспроможність. 

Стаття 127. Наслідки затвердження плану реструктуризації боргів боржника 

1. План реструктуризації боргів боржника набирає чинності з дня його затвердження 

господарським судом і є обов’язковим для боржника та кредиторів. 

2. З дня затвердження судом плану реструктуризації боргів боржника вимоги, включені до 

такого плану, можуть бути задоволені лише у порядку і спосіб, визначені в плані реструктуризації 

боргів боржника. 

3. Крім договорів, які передбачені планом реструктуризації боргів, боржник протягом 

реструктуризації не має права: 

1) здійснювати правочини щодо відчуження або обтяження нерухомого та рухомого майна 

боржника, включаючи майнові і немайнові об’єкти, цінні папери тощо, вартість яких перевищує 10 

розмірів мінімальної заробітної плати; 

2) укладати договори позики, довічного утримання, уступки вимоги, переведення боргу, передачі 

в довірче управління майна боржника; 

3) виступати поручителем за зобов’язаннями інших осіб. 

4. Протягом дії плану реструктуризації боргів боржник повинен повідомляти кредиторів, 

включених до плану реструктуризації боргів, про істотні зміни у своєму майновому стані, а також 

про отримання позик і кредитів, у тому числі про придбання товарів у кредит, повідомляти інші 

сторони перед укладенням таких договорів про введення щодо нього процедури реструктуризації 

боргів. 

5. З дня затвердження судом плану реструктуризації боргів припиняються повноваження 

керуючого реструктуризацією, крім випадків, якщо: 

1) планом реструктуризації боргів передбачено подальшу участь керуючого реструктуризацією у 

виконанні такого плану, його повноваження та джерела виплати йому основної винагороди; 

2) планом реструктуризації боргів передбачено продаж майна боржника. У такому разі керуючий 

реструктуризацією продовжує виконувати свої повноваження до завершення продажу майна 

боржника, розподілу отриманих від реалізації майна коштів, затвердження звіту про такий розподіл 

зборами кредиторів та подання такого звіту до суду. 

6. План реструктуризації боргів не впливає на вимоги кредитора до третіх осіб, якщо кредитор з 

такими вимогами проголосував проти схвалення плану реструктуризації боргів боржника. 

Затвердження судом плану реструктуризації боргів щодо первісного зобов’язання не припиняє 

пов’язані з ним додаткові зобов’язання згідно із статтею 604 Цивільного кодексу України, якщо 

заставодержатель проголосував проти такого плану. 

Стаття 128. Виконання плану реструктуризації боргів боржника 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3028
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1. З дня затвердження плану реструктуризації боргів боржник починає погашення вимог 

кредиторів згідно з умовами такого плану. 

2. Затвердження господарським судом плану реструктуризації боргів може бути підставою для 

переукладення цивільно-правових договорів боржника з новими умовами їх виконання. 

3. У разі порушення боржником плану реструктуризації боргів кредитори, вимоги яких включені 

до такого плану, мають право звернутися до господарського суду з клопотанням про закриття 

провадження у справі або про введення процедури погашення боргів боржника. 

У разі задоволення судом одного з таких клопотань вимоги кредиторів, які мали бути прощені 

(списані) на умовах плану реструктуризації боргів, відновлюються в повному обсязі. 

Стаття 129. Завершення виконання плану реструктуризації боргів боржника 

1. Не пізніше п’яти днів після закінчення строку виконання плану реструктуризації боргів 

боржника, а також за наявності підстав для дострокового припинення процедури реструктуризації 

боргів боржник зобов’язаний надати суду та кредиторам, включеним до плану реструктуризації 

боргів, звіт про виконання плану реструктуризації боргів. 

До звіту про виконання плану реструктуризації боргів боржника додаються докази задоволення 

вимог кредиторів згідно з таким 

планом. 

2. Господарський суд у п’ятиденний строк після отримання звіту про виконання плану 

реструктуризації боргів боржника, але не пізніше 10 днів після закінчення строку виконання такого 

плану, призначає судове засідання для розгляду звіту про виконання плану реструктуризації боргів. 

У цьому судовому засіданні кредитори можуть висловити свої скарги на дії боржника щодо 

виконання плану реструктуризації боргів. 

3. За результатами розгляду звіту про виконання плану реструктуризації боргів боржника, а 

також скарг кредиторів господарський суд постановляє одне з таких рішень: 

1) про закриття провадження у справі про неплатоспроможність у зв’язку з виконанням 

боржником плану реструктуризації боргів; 

2) про невиконання боржником плану реструктуризації боргів, визнання боржника банкрутом і 

введення процедури погашення боргів боржника. 

4. У разі закриття провадження у справі про неплатоспроможність у зв’язку з виконанням плану 

реструктуризації боргів настають наслідки, передбачені цим Кодексом, щодо звільнення боржника 

від боргів. 

5. У разі невиконання або неповного виконання умов плану реструктуризації боргів боржника 

кредитори можуть пред’явити свої вимоги до боржника в невиконаному обсязі, передбаченому 

договорами. 

Розділ V. НАСЛІДКИ ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО 

БАНКРУТСТВО 

Стаття 134. Звільнення від боргів у справі про неплатоспроможність 

1. Господарський суд при постановленні ухвали про завершення процедури погашення боргів 

боржника та закриття провадження у справі про неплатоспроможність ухвалює рішення про 

звільнення боржника - фізичної особи від боргів. 

2. Фізична особа не звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів після завершення 

судових процедур у справі про неплатоспроможність та обов’язку повернення непогашених боргів, а 

саме: 
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1) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної 

особи; 

2) сплати аліментів; 

3) виконання інших вимог, які нерозривно пов’язані з особистістю фізичної особи. 

Такі вимоги, що не були повністю погашені у справі про неплатоспроможність, можуть бути 

заявлені після закінчення провадження у справі про неплатоспроможність у непогашеній частині. 

Стаття 135. Обмеження стосовно осіб, визнаних банкрутами 

1. Протягом п’яти років після визнання фізичної особи банкрутом не може бути відкрито 

провадження у справі про неплатоспроможність за її заявою, крім випадку, якщо боржник погасив 

усі борги в повному обсязі у порядку, передбаченому цим Кодексом. 

2. Протягом п’яти років після визнання фізичної особи банкрутом така особа зобов’язана перед 

укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки чи договорів застави письмово 

повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких договорів. 

Фізична особа не може вважатися такою, яка має бездоганну ділову репутацію, протягом трьох 

років після визнання її банкрутом. 
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