
№3 (71) 29 березня 2012 року
судова практика 29  

Закон про банкрутство:  
нові етапи взаємодії
Загальний огляд змін до законодавства про банкрутство

Олександр БОРДАЧЕНКО
старший юрист  
ЮФ «антіка», м. київ
Спеціально для «Судового 
вісника»

22 грудня 2011 року 
українські парламента

рії прийняли Закон україни «про внесення 
змін до Закону україни «про відновлення 
платоспроможності боржника або визнан ня 
його банкрутом» № 4212VI (Закон). у но
вій редакції Закону на законодавчому рів
ні деталізовано, що неспроможність борж
ника виконати свої грошові зобов’язання 
має підтверджуватися, крім судового рішен
ня, що набуло законної сили, ще й постано
вою про відкриття виконавчого проваджен
ня, хоча до цього часу вказані підходи були 
сформульовані на рівні узагальнень судової 
практики.

Новим у Законі є інститут досудової са
нації, яка проводиться до порушення прова
дження у справі про банкрутство боржника 
за згодою його кредиторів і оформляється 
планом санації, який затверджується ухва
лою суду. при цьому протягом проведення 
процедури санації діє мораторій на задово
лення вимог кредиторів і не може бути по
рушено справу про банкрутство боржника 
за його заявою або за заявою будького з 
кредиторів. крім того, Законом введено до
даткові стадії у справі про банкрутство:

1) прийняття заяви про порушення про
вадження у справі, про що виноситься ухва
ла, якою суд визначає дату проведення під
готовчого засідання, призначає арбітраж
ного керуючого, а також вправі зобов’язати 
надати додаткові відомості або заборони
ти власнику майна боржника та боржни
ку приймати рішення щодо ліквідації, ре
організації боржника, а також відчужувати 
основні засоби;

2) проведення підсумкового судово
го засідання, на якому судом приймається 
рішення про санацію боржника або його 
ліквідацію, припинення провадження або 
продовження процедури розпорядження 
майном боржника.

Інакше в Законі вирішене й питан
ня оприлюднення оголошень у справі про 
банкрутство. офіційне оприлюднення ого
лошення про порушення справи про бан
крутство, про введення процедури санації 
боржника, у тому числі досудової санації, 
про банкрутство боржника та відкриття лік
відаційної процедури відбувається на офі
ційному вебсайті вищого господарсько
го суду україни в мережі Інтернет. З таким 
офіційним оприлюдненням Закон пов’язує 
настання юридичних наслідків. Напри
клад, з дати офіційного оприлюднення ого
лошення про порушення провадження у 
справі про банкрутство конкурсний креди
тор вправі подати заяву з грошовими вимо
гами до боржника. після офіційного опри
люднення повідомлення про визнання 
боржника банкрутом і відкриття ліквіда
ційної процедури поточні кредитори вправі 
заявити вимоги до боржника, які самостій
но розглядаються ліквідатором.

порівняно з чинною редакцією, новим 
Законом зменшено строк на подання зая

ви конкурсним кре
дитором до тридця
ти днів і передбаче
но, що якщо заява 
не відповідає вимо
гам Закону, то суд 
надає конкурсному 
кредитору строк на 
усунення недоліків. 
Якщо такий креди
тор не заявив вимо
ги у передбачений 
Законом строк уза
галі, його вимоги 
можуть бути задо
волені в шосту чергу, 
тоді як згідно з чин
ною редакцією За
кону пропуск кон
курсним кредито
ром строку на подання заяви з грошовими 
вимогами до боржника призводить до ви
знання його вимог погашеними.

Конкурсний та «забезпечені» 
кредитори

Законом також врегульовано порядок 
дій конкурсного кредитора, вимоги якого 
розглядалися судом у справі, яка була ініці
йована до порушення провадження у справі 
про банкрутство. так, після публікації ого
лошення про порушення провадження у 
справі про банкрутство боржника суд, що 
розглядає позов кредитора до цього борж
ника, роз’яснює позивачу право звернути
ся з вимогами до боржника в порядку, ви
значеному Законом, та зупиняє у зв’язку з 
цим провадження у справі. суд поновлює 
позовне провадження та відмовляє у задо
воленні позову, якщо кредитор не звернув
ся у передбачений Законом тридцятиден
ний строк із заявою до боржника у справі 
про банкрутство, або припиняє проваджен
ня у справі, якщо кредитор звернувся з та
кою заявою. Якщо у порушенні проваджен
ня у справі про банкрутство відмовлено або 
провадження у справі про банкрутство при
пинено, позовне провадження підлягає по
новленню і позов розглядається по суті.

в окрему групу кредиторів Законом виді
лено «забезпечених кредиторів». Це — креди
тори, вимоги яких забезпечені заставою май
на боржника (майнового поручителя). такі 
кредитори мають право дорадчого голосу в 
комітеті кредиторів, але при цьому наділені 
правом погоджувати мирову угоду і план са
нації, у тому числі досудової. вимоги «забез
печених кредиторів» за Законом задовольня
ються позачергово за рахунок предмета заста
ви, тоді як згідно з чинною редакцією Закону 
кредитори, вимоги яких забезпечені заста
вою, не виділені в окрему групу кредиторів і 
їхні вимоги задовольняються у першу чергу.

Інші зміни

Законом надано право суду визнавати 
недійсними договори, укладені боржником 
до порушення провадження у справі про 
банкрутство, а також передбачені наслід
ки цього: кредитор повертає отримане від 
боржника майно, а кредитор має право ви

практиЧНиЙ  досвІд

магати погашення свого боргу в першу чер
гу або виконання зобов’язання боржником 
у натурі після припинення провадження у 
справі про банкрутство.

Зазнала також змін процедура визнан
ня банкрутом фізичної особи — підприєм
ця. Новим є те, що Закон передбачив мож
ливість проведення ліквідації фізичної осо
би — підприємця лише ліквідатором, тоді як 
чинна редакція Закону допускає можливість 
реалізації майна банкрута ще й органами 
державної виконавчої служби. Законом та
кож передбачено можливість винесення су
дом ухвали про заборону звільнення фізич
ної особи — підприємця від його зобов’язань 
перед кредиторами, якщо боржник ухиляв
ся від виконання зобов’язань щодо пога
шення боргів, вчинив дії щодо приховуван
ня майна, не надавав необхідну інформацію 

або надавав недостовірну інформацію гос
подарському суду, який розглядає справу 
про банкрутство.

На відміну від попередньої редакції, у но
вому Законі суду надано право об’єднувати 
в одне провадження заяви різних конкурс
них кредиторів про банкрутство того са
мого боржника; надано право керуючому 
санацією  відмовитися від договорів борж
ника, тоді як чинна редакція Закону дозво
ляє йому лише звертатися до суду з позова
ми про визнання правочинів недійсними. 
також передбачено принцип незмінності 
реєстру кредиторів, затвердженого судом, 
що полягає у можливості внесення до ньо
го змін лише у разі перегляду ухвали міс
цевого суду про його затвердження судом 
апеляційної чи касаційної інстанції або за 
нововиявленими обставинами; всі вимоги 
працівників до підприємства, що виника
ють із трудових відносин, задовольняються 
у першу чергу (крім зобов’язань відшкоду
вати шкоду, завдану життю та здоров’ю гро
мадян); передбачено застосування спроще
ного порядку під час ліквідації банкрута без 
застосування процедур розпорядження май
ном та санації. детально врегульовано поря
док продажу майна боржника на аукціоні, 
передбачено ухвали і постанови, які можуть 
бути оскаржені в апеляційному та касаційно
му порядку, об’єднано в першу чергу ті вимо
ги до банкрута фізичної особи — підприєм
ця, які у чинній редакції розміщені в першій
третій чергах, у зв’язку з цим із п’яти черг у 
чинній редакції Закону новим Законом пе
редбачено всього лише три тощо.

Насамкінець

у цілому Закон містить ряд нових по
ложень, спрямованих на відновлення пла
тоспроможності боржника, а у разі немож
ливості цього — справедливого розподілу 
його активів між кредиторами в процеду
рі ліквідації банкрута. проте ефективність 
Закону продемонструє практика його зас
тосування господарськими судами піс
ля 19 січня 2013 року, коли Закон набуде 
чинності.

ПЕРЕВЕДЕНІ
У межах п’ятирічного строку:

суддя Бахчисарайського райсуду арк Іри-
на Радькова — на роботу на посаді судді 
київського райсуду м. сімферополя арк;
суддя Хмільницького міськрайонного суду 
вінницької області Любава Шевчук — на 
роботу на посаді судді вінницького райсу
ду вінницької області;
суддя Гайсинського райсуду вінницької 
області Сергій Саблука — на роботу на по
саді судді Ленінського райсуду м. вінниці;
суддя красноармійського міськрайонного 
суду донецької області Тетяна Чальцева — 
на роботу на посаді судді київського рай
суду м. донецька;
суддя приморського райсуду Запорізької 
області Анна Михайлова — на роботу на 
посаді судді комунарського райсуду м. За
поріжжя;
суддя рогатинського райсуду Івано
Франківської області Іннеса Болюк — на ро
боту на посаді судді ІваноФранківського 
міського суду ІваноФранківської області;
суддя Миронівського райсуду київської 
області Станіслав Чирка — на роботу на 
посаді судді Бориспільського міськрайон
ного суду київської області;
суддя Лисичанського міського суду Луган
ської області Оксана Рукас — на роботу на 

посаді судді Марківського райсуду Луган
ської області;
суддя перемишлянського райсуду Львів
ської області Микола Кіпчарський — на 
роботу на посаді судді пустомитівського 
райсуду Львівської області;
суддя Білгороддністровського міськ
районного суду одеської області  
Денис Донцов — на роботу на по
саді судді приморського райсуду  
м. одеси;
суддя донецького окружного адмінсуду 
Віталій Івченко — на роботу на посаді судді 
приморського райсуду м. одеси;
суддя семенівського райсуду полтавської 
області Анатолій Потетій — на роботу на 
посаді судді полтавського райсуду пол
тавської області;
суддя Фастівського міськрайонного суду 
київської області Віталій Головко — на ро
боту на посаді судді Носівського райсуду 
Чернігівської області;
суддя Щорського райсуду Чернігівської 
області Вікторія Козак — на роботу на по
саді судді Чернігівського райсуду Чернігів
ської області;
суддя Білоцерківського міськрайонного 
суду київської області Наталія Таран — на 
роботу на посаді судді деснянського рай
суду м. києва.

Згідно з новим Законом, суду надано право об’єднувати в одне 
провадження заяви різних конкурсних кредиторів про банкрутство 

того самого боржника


