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1.Поняття, форми і підстави припинення підприємницької діяльності 
 

Припинення суб'єктів господарювання регулюється значною кількістю нормативних актів, 

до яких, насамперед, належать ЦК України, ГК України, Кодексом України з процедур 

банкрутства, законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — 

підприємців та громадських формувань" та інші нормативні акти, в тому числі відомчі. 

Поняття припинення діяльності суб'єкта господарювання відсутнє в законодавстві 

України. Проте припиненням вважаються юридичні умови, за яких суб'єкти 

господарювання втрачають право провадити господарську діяльність та, відповідно, 

втрачають підприємницьку правосуб'єктність з моменту внесення відповідного запису до 

Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України. 

Господарський кодекс (ст.51) визначає, що підприємницька діяльність припиняється: 

-з власної ініціативи підприємця; 

-у разі закінчення строку дії ліцензії; 

-у разі припинення існування підприємця; 

- на підставі рішення суду у випадках, передбачених  ГК та іншими законами. 

(прикладом є визнання суб'єкта підприємницької діяльності в установленому порядку 

банкрутом або скасування його державної реєстрації. Так, зокрема, ст. 247 ГК України 

передбачає, що в разі здійснення суб'єктом  діяльності, що суперечить закону чи установчим 

документам, застосовується адміністративно-господарська санкція у вигляді скасування 

державної реєстрації, шляхом подання відповідним державним органом позову до суду іі 

прийняття судом відповідного рішення  ). 

Порядок припинення діяльності підприємця встановлюється законом відповідно до 

вимог цього Кодексу. 

Факт припинення діяльності суб'єктів господарювання як і, власне, їх самих має бути 

зафіксованим органом, що здійснює державну реєстрацію. Ця процедура охоплюється поняттям 

"скасування державної реєстрації", «припинення суб’єкта господарювання» та проводиться за 

умов дотримання не лише норм ЦК та ГК України, а і Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань", який 

встановлює правові підстави початку та припинення функціонування суб'єктів господарювання. 

Насамперед, слід зауважити, що норми ЦК та ГК України містять термін "скасування 

державної реєстрації суб'єкта господарювання", хоча Закон України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», яким 

встановлено порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання та, відповідно, її 

скасування, містить окремі поняття "державна реєстрація припинення юридичної особи" та 

"державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи". 

Законодавець спеціально підкреслив те, що юридичні особи та фізичні особи — підприємці 

різняться за своєю суттю та правовою природою. Припинення підприємницької діяльності 

юридичної особи тотожне її припиненню як такої, на відміну від фізичної особи (за винятком її 

смерті). 

Припинення суб’єкта господарювання (юридичної особи, фізичної особи-підприємця та 

інших суб’єктів) здійснюється в добровільному або примусовому порядку, що закріплено в 



Законі  України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 

громадських формувань" (ст. 33). 

Припинення юридичної особи в добровільному порядку здійснюється: 

1) за рішенням власника або уповноваженим ним органом, рішенням інших осіб — 

засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників без наведення мотивів прийняття 

відповідного рішення за власною заявою. На осіб, що прийняли відповідне рішення, ст. 105 ЦК 

України покладаються певні обов'язки щодо вчинення дій, пов'язаних з прийняттям такого 

рішення: повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про прийняття такого 

рішення; призначення комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора 

тощо); встановлення порядку та строків припинення юридичної особи; 

2) у разі досягнення юридичною особою цілей, закріплених в установчих документах, заради 

чого її було створено (наприклад, після завершення об'єкту ліквідується будівельна організація, 

створена спеціально для його спорудження); 

3) після закінчення певного строку, на який була розрахована діяльність юридичної особи 

(наприклад, на час дії певних обставин). 

В примусовому порядку припинення юридичних осіб за рішенням суду (господарського суду). 

Відповідно до абзацу 5 частини 1 статті 51 Господарського кодексу України 

підприємницька діяльність припиняється на підставі рішення суду у випадках, передбачених 

цим Кодексом та іншими законами. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх 

повноважень та у порядку, встановленому законом, можуть застосовувати до суб’єктів 

господарювання такі адміністративно-господарські санкції, як скасування державної 

реєстрації та ліквідація суб’єкта господарювання . 

Підпунктом 20.1.37 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України визначено, що 

контролюючі органи мають право у випадках, встановлених законом, звертатися до суду 

щодо припинення юридичної особи та припинення фізичною особою - підприємцем 

підприємницької діяльності та/або про визнання недійсними установчих (засновницьких) 

документів суб’єктів господарювання. 

Згідно з Порядком обліку платників податків і зборів, якщо платник податків не має 

заборгованості перед бюджетом та у разі: 

* неподання протягом одного року в органи доходів і зборів податкових декларацій, 

документів податкової звітності; 

* якщо установчі документи суперечать чинному законодавству; 

* провадження діяльності, яка суперечить установчим документам та законодавству; 

* наявності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за 

вказаним її місцезнаходженням; 

* наявності в органі доходів і зборів передбачених законами України інших підстав для 

постановлення судового рішення щодо припинення (ліквідації) чи скасування державної 

реєстрації суб’єкта господарювання, то керівник органу доходів і зборів приймає рішення у 

вигляді розпорядження відносно платника податків про звернення до суду або 

господарського суду із заявою (позовною заявою) про винесення судового рішення щодо 

припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, 

відміни державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності 



фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації змін до установчих документів 

юридичної особи. 

Також, відповідно до ст. 55-1 ГК України «фіктивна діяльність суб’єкта 

господарювання» є підставою для звернення до суду з позовом «про припинення державної 

реєстрації» суб’єкта господарювання.  

2.Ліквідація та реорганізація як форма припинення діяльності суб’єкта 

господарювання. 

Законодавство визначено дві правові форми припинення суб’єктів господарювання:  

- реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення); 

- ліквідації - за рішенням власника чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - 

засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених ГК 

України - за рішенням суду. Під ліквідацією розуміють такий спосіб припинення суб'єкта 

господарювання, при якому на майбутнє неможлива будь-яка діяльність та його існування і 

який пов'язаний з ліквідацією його прав і майна, відсутністю правонаступника. 

Суб'єкт господарювання ліквідується: 

- за ініціативою власника чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - 

засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, або за рішенням суду; 

- у зв'язку із закінченням строку, на який він створювався, чи у разі досягнення мети, заради 

якої його було створено; 

- у разі визнання його в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених 

законом; 

- у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених законом.  

Скасування державної реєстрації позбавляє суб'єкта господарювання статусу 

юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру, підприємство 

вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його 

діяльності. Такий запис вноситься після затвердження ліквідаційного балансу відповідно до 

ГКУ. 

Оголошення про реорганізацію чи ліквідацію підприємства підлягає опублікуванню 

реєструючим органом у спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або 

офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу місцевого 

самоврядування за його місцезнаходженням протягом 10 (десяти) днів з дня припинення 

діяльності суб'єкта господарювання. 

Загальний порядок ліквідації підприємства 

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію….», ГК України, ЦК України 

ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка, утворюється власником майна суб'єкта 

господарювання чи його представниками, або іншим органом, визначеним законом. 

Ліквідацію підприємства може бути також покладено на орган управління суб'єкта, що 

ліквідується. 

Орган (особа), що прийняв рішення про ліквідацію повинен здійснити наступні етапи: - 

встановити порядок та визначити строки проведення ліквідації; - визначити строк для 

заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення 

про ліквідацію. 



Ліквідаційна комісія або інший орган, який здійснює ліквідацію підприємства, 

розміщує в друкованих органах повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки 

заяви кредиторами претензій, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у 

письмовій формі у встановлені строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних 

заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості підприємства, яке ліквідується, та 

виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію 

суб'єкта господарювання. Претензії кредиторів до суб'єкта господарювання, що ліквідується, 

задовольняються з майна цього суб'єкта. Черговість та порядок задоволення вимог 

кредиторів визначаються відповідно до закону. 

Так, відповідно ГК України однією із форм припинення суб'єкта господарювання є його 

реорганізація: злиття, приєднання, виділення, поділ, перетворення. І саме реорганізація є 

однією із форм утворення суб'єкта господарювання. Це пов'язано з тим, що внаслідок 

реорганізації, на відміну від ліквідації, припиняється, власне, лише сам суб'єкт господарювання 

як такий, а от його діяльність триває, але вже не в колишній (яка існувала до реорганізації), а в 

новій організаційно-правовій формі суб'єкта господарювання.  

Злиття має місце тоді, коли дві або декілька юридичних осіб припиняють своє існування, а 

всі майнові права й обов'язки кожного з них стають правами й обов'язками нового (єдиного) 

суб'єкта, який виник на майновій базі утворених внаслідок злиття суб'єктів. Організаційно-

правова форма новоутвореного суб'єкта може відрізнятися від колишніх форм суб'єктів госпо-

дарювання, які злилися. 

Приєднання характеризується тим, що одне підприємство приєднується до іншого із 

втратою юридичної самостійності і стає частиною іншого підприємства, до якого переходять 

права та обов'язки реорганізованої юридичної особи. Тобто основною відмінністю від злиття є 

те, що всі майнові права й обов'язки стають правами й обов'язками не нового суб'єкта 

господарювання, а того, який раніше вже існував і продовжує функціонувати в колишній 

організаційно-правовій формі як правонаступник суб'єктів, утворених внаслідок приєднання. 

Слід наголосити також на тому, що майнова база правонаступників як при злитті, так і при 

приєднанні суб'єктів господарювання змінюється на розмір активів і пасивів 

правопопередників. Активи і пасиви юридичних осіб, які припинили своє існування в процесі 

реорганізації, переходять до правонаступників за передаточним балансом у порядку саме 

універсального правонаступництва 

При поділі припиняється один суб'єкт господарювання та на його майновій базі 

утворюються два чи кілька нових суб'єктів з передачею кожному з них за розподільчим актом 

(балансом) у відповідних частинах усіх майнових прав і обов'язків суб'єкта, що реорганізується. 

Чинні в Україні законодавчі акти не регламентують послідовність дій при поділі суб'єктів 

господарювання. У даний час порядок поділу встановлено підзаконними нормативними актами 

лише для деяких видів суб'єктів: для державних підприємств і для підприємств, об'єднань, 

господарських товариств, у статутному фонді яких частка держави складає 75 і більше 

відсотків. 

При виділенні юридична особа виділяється зі складу іншої; при цьому продовжує існувати і 

той суб'єкт, зі складу якого відбулося виділення новоствореної юридичної особи. До 

новоствореного суб'єкта (суб'єктів) переходять права та обов'язки відповідно до розподільчого 

балансу. Відповідно до ст. 32 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб 

— підприємців", виділення вважається завершеним з дати державної реєстрації юридичних 

осіб, утворених в результаті виділу. 

Перетворення — це припинення суб'єкта господарювання, який у подальшому існує в Іншій 

організаційній формі, має інші цілі діяльності, структуру та приймає всі майнові активи та 

пасиви свого попередника. 



Моментом переходу прав та обов'язків до суб'єктів господарювання — правонаступників у 

результаті реорганізації вважається дата підписання передаточного чи розподільчого балансу, 

якщо інше не визначено законом або рішенням про реорганізацію. 

Остаточно ліквідованою юридична особа вважається з дня внесення до Єдиного 

державного реєстру запису про її припинення. 

3. Поняття «банкрутство», його правове значення та заходи запобігання банкрутству. 

21 жовтня 2019 року набув чинності і почав діяти Кодекс України з процедур 

банкрутства. Крім того, законодавством, що регулює провадження у справах про 

банкрутство є: Господарський кодекс України, Закони України: "Про банки і банківську 

діяльність" , "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", «Про іпотечні облігації",  

"Про інститути спільного інвестування". 

Позитивний момент, пов’язаний із прийняттям Кодексу України з процедур 

банкрутства це скорочення судових процедур  і строків. Тепер, відповідно до статті 6 

Кодексу щодо боржника – юридичної особи застосовуються тільки три судові процедури: 

розпорядження майном боржника, санація боржника, ліквідація банкрута. 

Для кожної з трьох процедур Кодекс з процедур банкрутства установлює максимальні 

строки, і ці строки не підлягають продовженню, а провадження у справі про банкрутство 

тепер не може бути припинене (частина 17 статті 39 Кодексу з процедур банкрутства). 

Ініціація процедури банкрутства у зв’язку з уведенням Кодексу з процедур банкрутства 

значно спрощується. Якщо згідно із Законом № 2343 для подання кредитором заяви до суду 

про відкриття провадження у справі про банкрутство необхідно було виконати ряд умов (до 

суду можна було звернутися, якщо сума безперечних вимог кредитора (кредиторів) до 

боржника сукупно становить не менше 300 мінімальних заробітних платні і ці вимоги не 

задоволені протягом трьох місяців – стаття 10 Закону № 2343). А ось Кодекс з процедур 

банкрутства такої вимоги не висуває. У статті 8 Кодексу просто сказано, без будь-яких умов, 

що право на звернення до суду із заявою про відкриття провадження в справі про 

банкрутство має боржник, кредитор. Правда, тепер, відповідно до частини 2 статті 34 

Кодексу з процедур банкрутства, подаючи заяву про відкриття провадження потрібно крім 

сплати судового збору авансувати винагороду арбітражному керівникові в сумі 3 

мінімальних заробітних платні за три місяці виконання повноважень. 

Ще одна новина, що вводиться Кодексом з процедур банкрутства: процедури щодо 

відновлення платоспроможності стосовно фізичних осіб. Причому, якщо Закон № 2343 

передбачав можливість порушення справи про банкрутство тільки стосовно фізичних осіб у 

зв’язку з їх підприємницькою діяльністю (стаття 90 Закону № 2343), то тепер відкриття 

судового провадження у справі про банкрутство можливе і стосовно фізичних осіб, які не є 

підприємцями.  

банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою 

платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити 

встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж 

через застосування ліквідаційної процедури; 

боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, 

неспроможна виконати свої грошові зобов’язання, строк виконання яких настав; 

грошове зобов’язання - зобов’язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму 

відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених 

законодавством України. До грошових зобов’язань належать також зобов’язання щодо 

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

державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов’язання, що виникають внаслідок 
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неможливості виконання зобов’язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), 

ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях.  

ліквідатор - арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення 

ліквідаційної процедури; 

неплатоспроможність - неспроможність боржника виконати після настання 

встановленого строку грошові зобов’язання перед кредиторами не інакше, як через 

застосування процедур, передбачених цим Кодексом; 

Державний орган з питань банкрутства: 

сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації 

процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому 

числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі 

яких частка державної власності перевищує 50 відсотків; 

організовує систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних 

керуючих; 

встановлює вимоги для отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності 

арбітражного керуючого; 

формує Єдиний реєстр арбітражних керуючих України, що є складовою частиною 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань; 

встановлює порядок подання арбітражним керуючим державному реєстратору 

відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, щодо яких відкрито 

провадження у справі про банкрутство, необхідних для ведення Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 

встановлює порядок здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, 

перевірки організації їх роботи, дотримання ними вимог законодавства з питань банкрутства; 

встановлює порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів 

господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, 

приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства і 

організовує проведення такого аналізу при відкритті провадження у справах про банкрутство 

державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної 

власності перевищує 50 відсотків; 

визначає та затверджує примірну форму плану санації, реструктуризації; 

складає на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про 

наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої 

фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; 

Заходи щодо запобігання банкрутству боржника - юридичної особи та позасудові 

процедури (ст.9 Кодексу з процедур банкрутства) 

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 

своєчасно вживати 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 

Засновники (учасники, акціонери) боржника, власники майна (орган, уповноважений 

управляти майном) боржника, кредитори боржника, інші особи в межах заходів щодо 



запобігання банкрутству боржника можуть надати боржнику фінансову допомогу в розмірі, 

достатньому для погашення грошових зобов’язань боржника перед кредиторами, у тому 

числі зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), страхових внесків 

на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування і відновлення 

платоспроможності боржника (санація боржника до відкриття провадження у справі про 

банкрутство). 

У разі отримання боржником фінансової допомоги він бере на себе відповідні 

зобов’язання перед особами, які надали таку допомогу, в порядку, встановленому законом. 

Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство - це система 

заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник 

(учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) 

боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття 

організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-

економічних, правових заходів відповідно до законодавства до відкриття провадження у 

справі про банкрутство. 

Санація державних підприємств до відкриття провадження у справі про банкрутство 

здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, державних підприємств та інших 

джерел фінансування. Обсяг коштів для проведення санації державних підприємств за 

рахунок коштів державного бюджету щороку встановлюється законом про Державний 

бюджет України. 

Умови та порядок проведення санації державних підприємств до відкриття провадження 

у справі про банкрутство за рахунок інших джерел фінансування погоджуються із суб’єктом 

управління об’єктами державної власності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. Санація державних підприємств до відкриття провадження у справі про 

банкрутство здійснюється згідно з цим Кодексом. 

 Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство 

Боржник за рішенням засновників (учасників, акціонерів) боржника має право 

ініціювати процедуру санації до відкриття провадження у справі про банкрутство. 

Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюється 

відповідно до плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство 

(далі - план санації). 

У плані санації визначаються: 

розміри, порядок і строки погашення вимог кредиторів, які беруть участь у санації; 

заходи щодо виконання плану санації та нагляду за виконанням плану санації; 

обсяг повноважень керуючого санацією (у разі його призначення). 

4. Провадження у справах про банкрутство. 

З 21 жовтня 2019 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства, який 

визначає правила й порядок відновлення платоспроможності та банкрутства як суб’єктів 

господарювання, так і фізичних осіб. Однією із новел Кодексу є процедура банкрутства 

фізичної особи. Частина 1 статті 115 Кодексу визначає, що провадження у справі про 

неплатоспроможність боржника - фізичної особи або фізичної особи - підприємця може 

бути відкрито лише за заявою боржника. 

По-перше, у Кодексі відсутні обмеження щодо суми боргу, необхідної для подання 

вказаної заяви. Також, кредитор може одразу ініціювати відкриття провадження у справі 

про банкрутство боржника, якщо останній не виконує свої грошові зобов’язання у 

встановлений строк, що, в свою чергу, може запобігти виводу активів недобросовісними 

боржниками та іншим можливим ризикам.  



По-друге, для подання заяви про відкриття процедури банкрутства необхідно 

авансувати арбітражному керуючому його винагороду в розмірі трьох мінімальних 

заробітних плат. 

По-трете, суд, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство, розглядає 

всі майнові спори, стороною в яких є боржник, а також усі спори щодо майна боржника 

По-четверте, відповідно до ч. 3 ст. 9, Кодексу,  визначено, що у касаційному порядку 

не підлягають оскарженню постанови апеляційного господарського суду, прийняті за 

результатами перегляду судових рішень, крім: ухвали про відкриття провадження у справі 

про банкрутство, ухвали за результатами розгляду грошових вимог кредиторів, ухвали про 

закриття провадження у справі про банкрутство, а також постанови про визнання боржника 

банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. 

Відповідно до ст.6 КПБ передбачено три судові процедури банкрутства: 

розпорядження майном боржника; санація боржника; ліквідація банкрута.  

Відповідно до ст.8 КПБ справи про банкрутство розглядаються господарськими 

судами за місцезнаходженням боржника - юридичної особи, фізичної особи або фізичної 

особи - підприємця. Право на звернення до господарського суду із заявою про відкриття 

провадження у справі про банкрутство мають боржник, кредитор. Провадження у справі про 

банкрутство відкривається господарським судом за заявою боржника також у разі загрози 

його неплатоспроможності.  

Відповідно до ст.34 КПБ заява про відкриття провадження у справі про банкрутство 

подається кредитором або боржником у письмовій формі.  Заява кредитора може 

ґрунтуватися на об’єднаній заборгованості боржника за сукупністю його різних зобов’язань 

перед цим кредитором. 

Відповіно  до ст.37 КПБ , господарський суд не пізніше п’яти днів з дня надходження 

заяви про відкриття провадження у справі відмовляє у прийнятті заяви про відкриття 

провадження у справі про банкрутство, якщо: провадження у справі про банкрутство 

боржника не допускається згідно з цим Кодексом; заява надійшла від кредитора, вимоги 

якого включені до затвердженого плану санації відповідно до статті 5 цього Кодексу, і 

відсутні докази невиконання зобов’язань за таким планом санації; стосовно боржника 

відкрито провадження у справі про банкрутство; юридичну особу - боржника припинено в 

установленому законом порядку. Про відмову у прийнятті заяви господарський суд 

постановляє ухвалу, яка надсилається заявнику разом із заявою та доданими до неї 

документами. 

Перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з’ясування наявності підстав для 

відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у 

підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у 

підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а 

також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. За 

результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника 

господарський суд постановляє ухвалу про: відкриття провадження у справі; відмову у 

відкритті провадження у справі. 

Відмова у відкритті провадження у справі про банкрутство не перешкоджає 

повторному зверненню до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі 

про банкрутство за наявності підстав, встановлених цим Кодексом. 

В ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про: 

відкриття провадження у справі про банкрутство; визнання вимог кредитора та їх розмір; 

введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження 

майном; призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та 

джерела її сплати та інші питання, визначені КПБ. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#n68


Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство не пізніше трьох днів з дня 

її постановлення надсилається боржнику, кредитору (кредиторам) та іншим особам, які 

беруть участь або мають взяти участь у цій справі. 

Відомості щодо порушення справи про банкрутство оприлюднюються на офіційному 

веб-порталі судової влади України (ст. 1 КПБ). Відстежувати інформацію про порушені 

справи про банкрутство важливо для кредиторів, які не є ініціаторами порушення 

судочинства у справі про банкрутство, але хочуть до нього приєднатися. Адже, як і раніше, 

КПБ передбачає 30-денний строк для такого приєднання (ст. 45 КПБ). 

 Мораторій на задоволення вимог кредиторів - це зупинення виконання боржником 

грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), 

строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих 

на забезпечення виконання цих зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію. Мораторій на 

задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з відкриттям провадження у справі про 

банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду. Ухвала є підставою для 

зупинення вчинення виконавчих дій. Про запровадження мораторію розпорядник майна 

повідомляє відповідному органу або особі, яка здійснює примусове виконання судових 

рішень, рішень інших органів, за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника та 

місцезнаходженням його майна.  

Відповідно  до ст.44 КПБ 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, 

здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури 

(санації чи ліквідації). 

Про призначення розпорядника майна господарський суд постановляє ухвалу. 

Процедура розпорядження майном боржника вводиться строком до 170 календарних днів. 

Розпорядник майна зобов’язаний вчиняти заходи, визначені ст.44КПБ. 

Розпорядник майна несе відповідальність за свої дії та бездіяльність відповідно до 

закону. Протягом процедури розпорядження майном органи управління боржника не мають 

права приймати рішення, перелік яких визначний ст. 44 КПБ. 

Розпорядник майна має право на подання до господарського суду позову щодо визнання 

недійсними правочинів, у томі числі укладених боржником з порушенням порядку, 

встановленого цим Кодексом, а також позовів щодо визнання недійсними актів, прийнятих у 

процедурі розпорядження майном щодо зміни організаційно-правової форми боржника. 

Розпорядник майна не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність 

боржника, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Призначення розпорядника майна не 

є підставою для припинення повноважень керівника чи органу управління боржника. 

Відповідно до ст.48 КПБ, протягом 10 днів з дня постановлення ухвали за 

результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна письмово 

повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників 

боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і 

час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення. 

Відповідно до ст.49 КПБ, у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження 

майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, 

ліквідації) або закривається провадження у справі. У підсумковому засіданні господарський 

суд ухвалює одне з таких судових рішень: ухвалу про продовження строку процедури 

розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом; ухвалу про 

введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації 

боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, 

встановленому цим Кодексом; постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття 



ліквідаційної процедури; ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство. У разі 

якщо зборами кредиторів у межах строку дії процедури розпорядження майном не прийнято 

жодного з передбачених цією статтею рішень, господарський суд за наявності ознак 

банкрутства протягом п’яти днів після закінчення процедури розпорядження майном 

боржника приймає постанову про визнання боржника банкрутом та відкриття 

ліквідаційної процедури. 

Затверджуючи план санації, господарський суд перевіряє, чи дотримано порядок його 

схвалення. З дня визнання господарським судом боржника банкрутом та відкриття 

ліквідаційної процедури або введення процедури санації процедура розпорядження майном 

та повноваження розпорядника майна припиняються.  

Відповідно до ст.50 КПБ, господарський суд затверджує схвалений план санації 

боржника і постановляє ухвалу про введення процедури санації. Під санацією розуміється 

система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою 

запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих 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. 

 Керуючий санацією боржника призначається господарським судом у порядку, 

встановленому цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих. Ухвала господарського суду 

про введення процедури санації та призначення керуючого санацією набирає законної сили з 

дня її постановлення.  

З моменту постановлення ухвали про введення процедури санації: члени виконавчого 

органу (керівник) боржника звільняються 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, крім 

повноважень, передбачених планом санації. Органи управління боржника протягом 15 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 дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути 

накладені лише в межах процедури санації, за умови що вони не перешкоджають виконанню 

плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт 

грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), 

відкритих боржником у встановленому законодавством порядку. 

Господарський суд за заявою керуючого санацією знімає арешт з майна боржника чи 

інші обмеження щодо розпорядження його майном, якщо такі арешт чи обмеження 

перешкоджають виконанню плану санації, господарській діяльності боржника та 

відновленню його платоспроможності. Офіційне оприлюднення повідомлення про введення 

процедури санації здійснюється на офіційному веб-порталі судової влади України. 

Відповідно до ст.51 КПБ у плані санації обов’язково зазначається розмір вимог кожного 

класу кредиторів, які були б задоволені у разі введення процедури ліквідації боржника. План 

санації може бути змінений у порядку, встановленому для його затвердження. План санації 

має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має 

передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність 

вважається відновленою за умови погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог 

кредиторів. План санації обов’язково повинен передбачати забезпечення погашення 

заборгованості боржника з виплати заробітної плати. 

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, 

можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття 

нерентабельних виробництв; відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його 



частини; виконання зобов’язання боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів 

в інший спосіб, що не суперечить цьому Кодексу; ліквідація дебіторської заборгованості; 

реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Кодексу; продаж частини 

майна боржника; виконання зобов’язань боржника власником боржника та його 

відповідальність за невиконання взятих на себе зобов’язань; відчуження майна та погашення 

вимог кредиторів шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не 

можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати 

вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що 

відшкодовується відповідно до вимог цього Кодексу позачергово за рахунок продажу майна 

боржника; одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит; інші заходи з 

відновлення платоспроможності боржника. 

План санації державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких 

частка державної власності перевищує 50 відсотків, має бути попередньо погоджений з 

органом, уповноваженим управляти державним майном. 

План санації та протоколи голосування кожного класу кредиторів подаються 

розпорядником майна до господарського суду протягом одного робочого дня після 

проведення голосування.  Господарський суд постановляє ухвалу про затвердження плану 

санації боржника. Постановлення судом ухвали про відмову у затвердженні плану санації не 

перешкоджає повторному поданню до суду схваленого зборами кредиторів плану санації 

для його затвердження. Господарський суд ухвалює постанову про визнання боржника 

банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у разі, якщо план санації не затверджений 

судом у межах строку, встановленого цим Кодексом. 

Відповіднодо ст.58 КПБ, у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд 

у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом 

і відкриває ліквідаційну процедуру. Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор 

зобов’язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12 місяців. 

Неявка у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце такого 

засідання, не перешкоджає провадженню у справі. 

З дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і 

відкриття ліквідаційної процедури: господарська діяльність банкрута завершується; крім 

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 використовується, на період до його продажу у 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 Кодексом; 

скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші 

обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або 

інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; припиняються 

повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження 

його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) 

банкрута звільняються з роботи у зв’язку з банкрутством підприємства, а також 

припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна 

банкрута. 

Протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута 

зобов’язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні 

та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених 

обов’язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. 



Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.  

З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов’язаннями боржника, визнаного 

банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, господарський суд 

здійснює офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і 

відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України. 

У постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури 

господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим 

Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних 

керуючих України.  Ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної 

процедури в порядку, встановленому цим Кодексом. У ліквідаційній процедурі 

господарський суд розглядає скарги на дії (бездіяльність) ліквідатора та здійснює інші 

повноваження, передбачені цим Кодексом. 

Повноваження ліквідатора визначені ст.61 КПБ. Ліквідатор не менш як один раз на 

місяць подає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий 

стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення 

ліквідаційної процедури, про використання коштів боржника, а також іншу інформацію на 

вимогу комітету кредиторів. Відповідно до ст.65 КПБ, після завершення всіх розрахунків з 

кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого 

додаються:відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік 

ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об’єктів ліквідаційної маси з посиланням на 

укладені договори купівлі-продажу; копії документів, що підтверджують відчуження активів 

боржника під час ліквідаційної процедури (у тому числі протоколи про проведення аукціону, 

договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на 

аукціоні тощо); реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; 

документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про 

прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для 

акціонерних товариств - розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, видане 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; для емітентів боргових цінних 

паперів - звіт про результати погашення цінних паперів. 

Про час і місце судового засідання, в якому мають розглядатися звіт і ліквідаційний 

баланс, господарський суд повідомляє ліквідатора та кредиторів. 

 Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки кредиторів 

постановляє ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу. Якщо за 

результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося 

майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. 

Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної 

реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна. Якщо 

ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної 

маси, він зобов’язаний подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчує 

відсутність у банкрута майна. У разі якщо господарський суд дійшов висновку, що 

ліквідатор не виявив або не реалізував майнові активи банкрута у повному обсязі, суд 

постановляє ухвалу про призначення нового ліквідатора в порядку, встановленому цим 

Кодексом. Якщо майна банкрута вистачило для задоволення вимог кредиторів у повному 

обсязі, він вважається таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку 

діяльність. У такому разі ліквідатор протягом п’яти днів з дня прийняття господарським 

судом відповідного рішення повідомляє про це орган або посадову особу органу, до 

компетенції яких належить призначення керівника (органів управління) боржника, та за 

потреби скликає загальні збори чи засідання відповідного органу і продовжує виконувати 

повноваження керівника (органів управління) боржника до їх призначення в установленому 

порядку. Господарський суд може постановити ухвалу про ліквідацію юридичної особи, що 

звільнилася від боргів, лише у разі, якщо залишок її майнових активів є меншим, ніж 

вимагається для продовження нею господарської діяльності згідно із законодавством. 



Ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про 

припинення юридичної особи - банкрута. 

 

Викладач                   Панченко Л.О. 

 


