
Пропозиції  

до проекту Кодексу України з процедур банкрутства (реєстр. №8060, ІІ читання)  

з урахуванням висновків Головного юридичного управління  

Апарату Верховної Ради України 

(сірим кольором зазначено правки, що стосуються суті проекту Кодексу) 

 
Законопроект, запропонований 

головним комітетом в остаточній 

редакції до другого читання 

Остаточна редакція з урахуванням 

висновків Головного юридичного 

управління Апарату Верховної 

Ради України 

Для зачитування під 

стенограму 

1 Стаття 2. Законодавство, що 

регулює провадження у справах 

про банкрутство 

Стаття 2. Законодавство, що 

регулює провадження у справах 

про банкрутство 

 

 1. Провадження у справах про 

банкрутство регулюється цим 

Кодексом, Господарським 

процесуальним кодексом України, 

іншими законодавчими актами 

України. 

1. Провадження у справах про 

банкрутство регулюється цим 

Кодексом, Господарським 

процесуальним кодексом України, 

іншими законами України. 

У частині першій статті 2 

проекту Кодексу слова 

«законодавчими актами» 

замінити словом «законами». 

2 7. Порядок виконання в Україні 

судових рішень судів іноземних 

держав у справах про банкрутство 

визначається міжнародними 

договорами України, згода на 

обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

У разі відсутності міжнародних 

договорів України рішення судів 

іноземних держав у справах про 

банкрутство визнаються на території 

України взаємно, якщо інше не 

7. Порядок виконання в Україні 

судових рішень судів іноземних 

держав у справах про банкрутство 

визначається міжнародними 

договорами України, згода на 

обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

У разі відсутності міжнародних 

договорів України рішення судів 

іноземних держав у справах про 

банкрутство визнаються на території 

України за принципом взаємності, 

У абзаці другому частини 

сьомої статті 2 проекту Кодексу 

слово «взаємно» замінити 

словами «за принципом 

взаємності». 
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передбачено законом. якщо інше не передбачено законом. 

3 Стаття 7. Порядок розгляду 

спорів, стороною в яких є боржник 

Стаття 7. Порядок розгляду 

спорів, стороною в яких є боржник 

 

 2. Суд, у провадженні якого 

перебуває справа про банкрутство, в 

межах цієї справи вирішує усі 

майнові спори, стороною в яких є 

боржник; спори з позовними 

вимогами до боржника та щодо його 

майна; спори про визнання 

недійсними результатів аукціону; 

спори про визнання недійсними будь-

яких правочинів, укладених 

боржником та щодо інших вимог до 

боржника; повернення 

(витребування) майна боржника або 

відшкодування його вартості 

відповідно;  стягнення заробітної 

плати; поновлення на роботі 

посадових та службових осіб 

боржника. 

Склад учасників розгляду спору 

визначається відповідно до 

Господарського процесуального 

кодексу України. 

Суд розглядає спори, стороною 

у яких є боржник у позовному або 

наказному провадженні за 

правилами, визначеними 

Господарським процесуальним 

2. Суд, у провадженні якого 

перебуває справа про банкрутство, в 

межах цієї справи вирішує усі 

майнові спори, стороною в яких є 

боржник; спори з позовними 

вимогами до боржника та щодо його 

майна; спори про визнання 

недійсними результатів аукціону; 

спори про визнання недійсними будь-

яких правочинів, укладених 

боржником та щодо інших вимог до 

боржника; повернення 

(витребування) майна боржника або 

відшкодування його вартості 

відповідно;  стягнення заробітної 

плати; поновлення на роботі 

посадових та службових осіб 

боржника. 

Склад учасників розгляду спору 

визначається відповідно до 

Господарського процесуального 

кодексу України. 

Суд розглядає спори, стороною 

у яких є боржник за правилами, 

визначеними Господарським 

процесуальним кодексом. За 

результатами розгляду спору суд 

У абзаці третьому частини 

другої статті 7 проекту Кодексу 

слова «у позовному або 

наказному провадженні» 

виключити. 
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кодексом. За результатами розгляду 

спору суд ухвалює рішення. 

ухвалює рішення. 

4 Стаття 8. Юрисдикція, 

підсудність, підстави для відкриття 

провадження у справі про 

банкрутство 

Стаття 8. Юрисдикція, 

підсудність, підстави для відкриття 

провадження у справі про 

банкрутство 

 

 1. Справи про банкрутство 

розглядаються господарськими 

судами за місцезнаходженням 

боржника - юридичної особи або 

місцем проживання боржника - 

фізичної особи чи фізичної особи - 

підприємця. 

1. Справи про банкрутство 

розглядаються господарськими 

судами за місцезнаходженням 

боржника - юридичної особи,  

фізичної особи або фізичної особи - 

підприємця. 

У частині першій статті 8 

проекту Кодексу слова «або 

місцем проживання боржника - 

фізичної особи чи фізичної особи 

- підприємця.» замінити словами 

«фізичної особи або фізичної 

особи - підприємця.». 

5 Стаття 10. Організація 

діяльності арбітражного керуючого 

Стаття 10. Організація 

діяльності арбітражного керуючого 

 

 4. На підприємствах, що 

провадять діяльність, пов'язану з 

державною таємницею, арбітражний 

керуючий повинен мати допуск до 

державної таємниці, а в разі його 

відсутності - отримати такий допуск у 

встановленому законодавством 

порядку. 

4. На підприємствах, що 

провадять діяльність, пов'язану з 

державною таємницею, арбітражний 

керуючий повинен мати допуск до 

державної таємниці, а в разі його 

відсутності - отримати такий допуск у 

встановленому законом порядку. 

У частині четвертій статті 10 

проекту Кодексу слово 

«законодавством» замінити 

словом «законом». 

6 Стаття 11. Вимоги до 

арбітражного керуючого 

Стаття 11. Вимоги до 

арбітражного керуючого 

 

 1. Арбітражним керуючим може 

бути громадянин України, який має 

вищу юридичну або економічну 

освіту, загальний стаж роботи за 

фахом не менше трьох років або 

1. Арбітражним керуючим може 

бути громадянин України, який має 

вищу юридичну або економічну 

освіту другого (магістерського) 

рівня, загальний стаж роботи за 

У частині першій статті 11 

проекту Кодексу після слів 

«економічну освіту» доповнити 

словами «другого 

(магістерського) рівня,». 
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одного року після отримання повної 

вищої освіти на керівних посадах, 

пройшов навчання та стажування 

протягом шести місяців у порядку, 

встановленому державним органом з 

питань банкрутства, володіє 

державною мовою та склав 

кваліфікаційний іспит. 

фахом не менше трьох років або 

одного року після отримання повної 

вищої освіти на керівних посадах, 

пройшов навчання та стажування 

протягом шести місяців у порядку, 

встановленому державним органом з 

питань банкрутства, володіє 

державною мовою та склав 

кваліфікаційний іспит. 

7   В тексті проекту Кодексу 

слова «винесення ухвали» 

замінити словами 

«постановлення ухвали» у 

відповідних відмінках 

8 Стаття 12. Права та обов'язки 

арбітражного керуючого 

Стаття 12. Права та обов'язки 

арбітражного керуючого 

 

 8. Під час виконання 

повноважень арбітражний керуючий 

має право на безпосередній доступ до 

інформації про боржників, їхнє 

майно, доходи та кошти, у тому числі 

конфіденційної, яка міститься в 

державних базах даних і реєстрах, у 

тому числі електронних. Порядок 

доступу до такої інформації з баз 

даних та реєстрів встановлюється 

Міністерством юстиції України 

разом із державними органами, які 

забезпечують їх ведення. 

8. Під час виконання 

повноважень арбітражний керуючий 

має право на безпосередній доступ до 

інформації про боржників, їхнє 

майно, доходи та кошти, у тому числі 

конфіденційної, яка міститься в 

державних базах даних і реєстрах, у 

тому числі електронних. Порядок 

доступу до такої інформації з баз 

даних та реєстрів встановлюється 

центральними органами 

виконавчої влади, які забезпечують 

їх ведення. 

У частині восьмій статті 12 

проекту Кодексу слова 

«Міністерством юстиції України 

разом із державними органами» 

замінити словами «центральними 

органами виконавчої влади». 

9 Стаття 30. Винагорода та Стаття 30. Винагорода та  
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відшкодування витрат 

арбітражного керуючого 

відшкодування витрат 

арбітражного керуючого 

 5. Кредитори можуть 

створювати фонд для авансування 

грошової винагороди та 

відшкодування витрат арбітражного 

керуючого. Формування фонду та 

порядок використання його коштів 

визначаються рішенням комітету 

кредиторів та затверджуються 

ухвалою господарського суду. 

Господарський суд має право 

зменшити розмір грошової 

винагороди арбітражного керуючого, 

у разі якщо середньомісячна 

заробітна плата керівника боржника є 

надмірно високою порівняно з 

мінімальним розміром заробітної 

плати. 

5. Кредитори можуть 

створювати фонд для авансування 

грошової винагороди та 

відшкодування витрат арбітражного 

керуючого. Формування фонду та 

порядок використання його коштів 

визначаються рішенням комітету 

кредиторів та затверджуються 

ухвалою господарського суду. 

Господарський суд за заявою 

кредитора має право зменшити 

розмір грошової винагороди 

арбітражного керуючого, у разі якщо 

середньомісячна заробітна плата 

керівника боржника є надмірно 

високою порівняно з мінімальним 

розміром заробітної плати. 

У абзаці другому частині 

п’ятої статті 30 проекту Кодексу 

після слів «Господарський суд» 

додати слова «за заявою 

кредитора». 

10 Стаття 37. Відмова у 

прийнятті заяви про відкриття 

провадження у справі про 

банкрутство, залишення заяви без 

руху 

Стаття 37. Відмова у 

прийнятті заяви про відкриття 

провадження у справі про 

банкрутство, залишення заяви без 

руху 

 

 1. Господарський суд не пізніше 

п'яти днів з дня надходження заяви 

про відкриття провадження у справі 

про банкрутство відмовляє у 

прийнятті заяви про відкриття 

провадження у справі про 

1. Господарський суд не пізніше 

п'яти днів з дня надходження заяви 

про відкриття провадження у справі 

про банкрутство відмовляє у 

прийнятті заяви про відкриття 

провадження у справі про 

У абзаці п’ятому частини 

першої статті 37 проекту Кодексу 

слово «законодавством» замінити 

словом «законом». 
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банкрутство, якщо: 

провадження у справі про 

банкрутство боржника не 

допускається згідно Кодексу; 

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 вже відкрито 

провадження у справі про 

банкрутство; 

юридичну особу - боржника 

припинено в установленому 

законодавством порядку. 

банкрутство, якщо: 

провадження у справі про 

банкрутство боржника не 

допускається згідно Кодексу; 

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 вже відкрито 

провадження у справі про 

банкрутство; 

юридичну особу - боржника 

припинено в установленому законом 

порядку. 

 

11   В тексті проекту Кодексу в 

положеннях, які пов’язані з 

припиненням юридичної особи, 

слово «законодавством» 

замінити словом «законом». 

12 Стаття 49. Закінчення 

процедури розпорядження майном 

Стаття 49. Закінчення 

процедури розпорядження майном 

 

 3. У підсумковому засіданні 

господарський суд приймає одне з 

таких судових рішень: 

3. У підсумковому засіданні 

господарський суд ухвалює одне з 

таких судових рішень: 

У частині третій статті 49 

проекту Кодексу слово 

«приймає» замінити словом 

«ухвалює». 

13 Стаття 58. Постанова про 

визнання боржника банкрутом і 

Стаття 58. Постанова про 

визнання боржника банкрутом і 

 



7 
 

відкриття ліквідаційної процедури відкриття ліквідаційної процедури 

 У випадках, передбачених цим 

Кодексом, господарський суд у 

судовому засіданні за участю сторін 

приймає постанову про визнання 

боржника банкрутом і відкриває 

ліквідаційну процедуру. 

У випадках, передбачених цим 

Кодексом, господарський суд у 

судовому засіданні за участю сторін 

ухвалює постанову про визнання 

боржника банкрутом і відкриває 

ліквідаційну процедуру. 

У частині першій статті 58 

проекту Кодексу слово 

«приймає» замінити словом 

«ухвалює». 

14 Стаття 61. Повноваження 

ліквідатора 

Стаття 61. Повноваження 

ліквідатора 

 

 1. Ліквідатор з дня свого 

призначення здійснює такі 

повноваження: 

… 

проводить інвентаризацію та 

оцінку майна банкрута; 

… 

1. Ліквідатор з дня свого 

призначення здійснює такі 

повноваження: 

… 

проводить інвентаризацію та 

визначає початкову вартість майна 

банкрута; 

… 

У частині першій статті 61 

проекту Кодексу текст 

«проводить інвентаризацію та 

оцінку майна банкрута;» 

замінити на «проводить 

інвентаризацію та визначає 

початкову вартість майна 

банкрута;». 

 7. У разі ліквідації підприємства 

- банкрута, зобов'язаного згідно із 

законодавством передати 

територіальній громаді об'єкти 

житлового фонду, в тому числі 

гуртожитки, дитячі дошкільні заклади 

та об'єкти комунальної 

інфраструктури, арбітражний 

керуючий передає, а орган місцевого 

самоврядування приймає такі об'єкти 

без додаткових умов у порядку, 

встановленому законодавством. 

7. У разі ліквідації підприємства 

- банкрута, зобов'язаного згідно із 

законодавством передати 

територіальній громаді об'єкти 

житлового фонду, в тому числі 

гуртожитки, дитячі дошкільні заклади 

та об'єкти комунальної 

інфраструктури, арбітражний 

керуючий передає, а орган місцевого 

самоврядування приймає такі об'єкти 

без додаткових умов у порядку, 

встановленому законом. 

У частині сьомій статті 61 

проекту Кодексу слово 

«законодавством» замінити 

словом «законом». 

15 Стаття 62. Ліквідаційна маса Стаття 62. Ліквідаційна маса  



8 
 

 10. Майнові права 

інтелектуальної власності, виключні 

майнові права на які зберігаються за 

державною науковою (науково-

дослідною, науково-технологічною, 

науково-технічною, науково-

практичною) установою або 

державним університетом, 

академією, інститутом, не 

включаються до складу ліквідаційної 

маси і повертаються державній 

науковій установі або вищому 

навчальному закладу, що вносив їх 

до статутного капіталу 

господарського товариства. 

10. Майнові права 

інтелектуальної власності, виключні 

майнові права на які зберігаються за 

закладом вищої освіти державної 

форми власності, не включаються до 

складу ліквідаційної маси і 

повертаються закладу вищої освіти 

державної форми власності, що 

вносив їх до статутного капіталу 

господарського товариства. 

Частину десяту статті 62 

проекту Кодексу викласти в такій 

редакції: «10. Майнові права 

інтелектуальної власності, 

виключні майнові права на які 

зберігаються за закладом вищої 

освіти державної форми 

власності, не включаються до 

складу ліквідаційної маси і 

повертаються закладу вищої 

освіти державної форми 

власності, що вносив їх до 

статутного капіталу 

господарського товариства.». 

16 Стаття 77. Зміст оголошення 

про проведення аукціону 

Стаття 77. Зміст оголошення 

про проведення аукціону (у 

висновках ГЮУ помилково зазначено 

ст.57) 

 

 10. Якщо майно, що продається, 

є обмеженим в обороті, в оголошенні 

зазначаються ці обмеження з 

посиланням на норми законодавства, 

яким вони встановлені. 

10. Якщо майно, що продається, 

є обмеженим в обороті, в оголошенні 

зазначаються ці обмеження з 

посиланням на норми закону, яким 

вони встановлені. 

У частині десятій статті 77 

проекту Кодексу слово 

«законодавства» замінити словом 

«закону». 

1917 Стаття 14. Помічник 

арбітражного керуючого 

 

Стаття 14. Помічник 

арбітражного керуючого 

 

 

 … …  

 Права, обов'язки, відповідальність 

помічника арбітражного керуючого 

Права та обов'язки помічника 

арбітражного керуючого 
В абзаці другому частини 

третьої статті 14 проекту 
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визначаються цим Кодексом та 

трудовим договором (контрактом), 

укладеним між арбітражним 

керуючим та помічником. 

визначаються цим Кодексом та 

трудовим договором (контрактом), 

укладеним між арбітражним 

керуючим та помічником. 

Кодексу слово 

«відповідальність» видалити.  

18 Стаття 14. Помічник 

арбітражного керуючого 

 

Стаття 14. Помічник 

арбітражного керуючого 

 

 

 … …  

 4. Помічник арбітражного 

керуючого надає допомогу 

арбітражному керуючому під час 

здійснення ним заходів щодо 

відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його 

банкрутом та виконує доручення 

арбітражного керуючого для 

забезпечення реалізації його 

повноважень. 

Стаж роботи помічником 

арбітражного керуючого 

прирівнюється до строку 

стажування. 

 

4. Помічник арбітражного 

керуючого надає допомогу 

арбітражному керуючому під час 

здійснення ним заходів щодо 

відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його 

банкрутом та виконує доручення 

арбітражного керуючого для 

забезпечення реалізації його 

повноважень. 

Стаж роботи помічником 

арбітражного керуючого 

прирівнюється до строку стажування, 

передбаченого частиною першою 

статті 11 цього Кодексу 

В абзаці другому частини 4 

статті 14 проекту Кодексу слова 

«Стаж роботи помічником 

арбітражного керуючого 

прирівнюється до строку 

стажування» доповнити словами 

«передбаченого частиною 

першою статті 11 цього 

Кодексу» 

19 Пункт VI розділу «Прикінцеві та 

перехідні положення» 

Пункт VI розділу «Прикінцеві та 

перехідні положення» 

Зачитати всю статтю 

 VІ. З моменту набрання 
чинності цим Кодексом втрачає 
чинність Закон України “Про 
мораторій на стягнення майна 
громадян України, наданого як 
забезпечення кредитів в іноземній 
валюті” (Відомості Верховної Ради 

VІ. Через один рік з дня 

набрання чинності цим Кодексом 

втрачає чинність Закон України “Про 

мораторій на стягнення майна 

громадян України, наданого як 

VІ. Через один рік з дня 

набрання чинності цим Кодексом 

втрачає чинність Закон України 

“Про мораторій на стягнення 

майна громадян України, 
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України, 2014 р., № 28, ст. 940). 

 
забезпечення кредитів в іноземній 

валюті” (Відомості Верховної Ради 

України, 2014 р., № 28, ст. 940). 

 

наданого як забезпечення 

кредитів в іноземній валюті” 

(Відомості Верховної Ради 

України, 2014 р., № 28, ст. 940). 

 

 Протягом п’яти років з дня 

набрання чинності цим Кодексом 

діють такі особливості 

реструктуризації заборгованності 

за іпотечними кредитами фізичних 

осіб в іноземній валюті: 

 

Протягом п’яти років з дня 

набрання чинності цим Кодексом 

заборгованість фізичної особи за 

кредитами в іноземній валюті, яка 

виникла до набрання чинності цим 

Кодексом, та яка забезпечена 

іпотекою квартири або житлового 

будинку, що є єдиним місцем 

проживання сім’ї боржника, 

реструктуризується в процедурі 

неплатоспроможності фізичної 

особи згідно плану 

реструктуризації або мирової угоди 

з урахуванням цього пункту 

Прикінцевих та перехідних 

положень Кодексу. 

 

Протягом п’яти років з дня 

набрання чинності цим Кодексом 

заборгованість фізичної особи за 

кредитами в іноземній валюті, 

яка виникла до набрання 

чинності цим Кодексом, та яка 

забезпечена іпотекою квартири 

або житлового будинку, що є 

єдиним місцем проживання 

сім’ї боржника, 

реструктуризується в процедурі 

неплатоспроможності фізичної 

особи згідно плану 

реструктуризації або мирової 

угоди з урахуванням цього 

пункту Прикінцевих та 

перехідних положень Кодексу. 

 
 1) Заборгованість за кредитами в 

іноземній валюті, яка виникла до 
набрання чинності цим Кодексом, та 
яка забезпечена квартирою або 
житловим будинком, що є єдиним 
місцем проживання сім’ї боржника, 
реструктуризується відповідно до 
плану реструктуризації або мирової 
угоди в порядку та на умовах, 
визначених цими особливостями. 

Склад і розмір грошових вимог 

забезпеченого кредитора за 

зобов’язаннями, які виникли з 

кредиту в іноземній валюті та який 

забезпечений іпотекою квартири 

або житлового будинку, що є 

єдиним місцем проживання сім’ї 

Склад і розмір грошових 

вимог забезпеченого кредитора 

за зобов’язаннями, які виникли з 

кредиту в іноземній валюті та 

який забезпечений іпотекою 

квартири або житлового 

будинку, що є єдиним місцем 
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 боржника визначаються в 

національній валюті за курсом, 

встановленим Національним 

банком України на дату відкриття 

провадження у справі про 

неплатоспроможність фізичної 

особи. До розміру вимог такого 

забезпеченого кредитора не 

включаються штрафні санкції та 

пеня. 

проживання сім’ї боржника 

визначаються в національній 

валюті за курсом, 

встановленим Національним 

банком України на дату 

відкриття провадження у справі 

про неплатоспроможність 

фізичної особи. До розміру 

вимог такого забезпеченого 

кредитора не включаються 

штрафні санкції та пеня. 
 2) Вимоги забезпеченого кредитора, 

які виникли з кредиту в іноземній 
валюті конвертуються у гривню по 
курсу Національного банку України 
на день відкриття справи про 
неплатоспроможність і погашаються 
боржником відповідно до плану 
реструктуризації в розмірі 100 
відсотків від ринкової вартості такої 
квартири або житлового будинку, яка 
визначається оцінювачем, 
визначеним кредитором. Ця сума має 
бути зменшена пропорційно до 
частини тіла валютного кредиту 
який був погашений. 

 

Визнані господарським судом 

вимоги забезпеченого кредитора 

погашаються боржником в розмірі 

ринкової вартості квартири або 

житлового будинку, який забезпечує 

вимоги такого кредитора, яка 

визначається оцінювачем, 

визначеним кредитором. Залишок 

заборгованості такого кредитора 

підлягає прощенню (списанню) в 

порядку, визначеному цим пунктом 

Прикінцевих та перехідних 

положень Кодексу. 

 

Визнані господарським 

судом вимоги забезпеченого 

кредитора погашаються 

боржником в розмірі ринкової 

вартості квартири або житлового 

будинку, який забезпечує 

вимоги такого кредитора, яка 

визначається оцінювачем, 

визначеним кредитором. 

Залишок заборгованості такого 

кредитора підлягає прощенню 

(списанню) в порядку, 

визначеному цим пунктом 

Прикінцевих та перехідних 

положень Кодексу. 

 
 3) У разі, якщо загальна площа 

квартири, обтяженої іпотекою, не 
перевищує 60 квадратних метрів або 
житлова площа якої не перевищує 

У разі, якщо боржник до відкриття 

провадження у справі про 

неплатоспроможність частково 

У разі, якщо боржник до 

відкриття провадження у 

справі про 
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13,65 квадратних метрів на кожного 
члена сім’ї боржника, або якщо 
загальна площа житлового будинку, 
обтяжених іпотекою, не перевищує 
120 квадратних метрів, відсоткова 
ставка по такому плану 
реструктуризації встановлюється 
на рівні українського індексу 
ставок за дванадцятимісячними 
депозитами фізичних осіб 
збільшеному на 1 відсоток. План 
реструктуризації укладається на 15 
років, якщо інше не погоджено 
сторонами. 

 

погасив кредит, то розмір вимог 

забезпеченого кредитора, які 

підлягають погашенню відповідно 

до цього пункту Прикінцевих та 

перехідних положень Кодексу 

зменшується пропорційно до 

частини кредиту, погашеного 

боржником. 

 

неплатоспроможність частково 

погасив кредит, то розмір 

вимог забезпеченого кредитора, 

які підлягають погашенню 

відповідно до цього пункту 

Прикінцевих та перехідних 

положень Кодексу зменшується 
пропорційно до частини кредиту, 

погашеного боржником. 

 

 4) У разі, якщо загальна площа 

квартири, обтяженої іпотекою, 

більша ніж 60 квадратних метрів та 

перевищує 13.65 квадратних метрів 

на кожного члена сім’ї боржника, або 

якщо загальна площа будинку, 

обтяжених іпотекою, перевищує 

120 квадратних метрів, відсоткова 

ставка по такому плану 

реструктуризації встановлюється 

на рівні українського індексу 

ставок за дванадцятимісячними 

депозитами фізичних осіб 

збільшеному на 3 відсотки. План 

реструктуризації укладається на 10 

років, якщо інше не погоджено 

сторонами. 

У разі, якщо загальна площа 

квартири, обтяженої іпотекою, не 

перевищує 60 квадратних метрів або 

житлова площа якої не перевищує 

13,65 квадратних метрів на кожного 

члена сім’ї боржника, або якщо 

загальна площа житлового будинку, 

обтяженого іпотекою, не перевищує 

120 квадратних метрів: 

 

У разі, якщо загальна площа 

квартири, обтяженої іпотекою, не 

перевищує 60 квадратних метрів 

або житлова площа якої не 

перевищує 13,65 квадратних 

метрів на кожного члена сім’ї 

боржника, або якщо загальна 

площа житлового будинку, 

обтяженого іпотекою, не 

перевищує 120 квадратних 

метрів: 

 

 5) Для цілей цих 

особливостей, до розміру вимог 
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забезпеченого кредитора не 

включаються штрафні санкції та 

пеня. 

 

 6) Боржник та забезпечений 

кредитор за взаємним 

погодженням, поза процедурою 

відновлення платоспроможності, 

можуть встановити відсоткову 

ставку та/або відсоток від ринкової 

вартості квартири або житлового 

будинку, обтяжених іпотекою, 

нижчу за відсоткову ставку або 

відсоток від ринкової вартості 

визначені у пункті 2 цих 

особливостей. У такому випадку 

забезпечені кредитори можуть 

вимагати від боржника повного та 

точного відображення фінансового 

стану. 

 

на реструктуризоване 

відповідно до цього пункту 

Прикінцевих та перехідних 

положень Кодексу зобов’язання 

боржника встановлюється 

відсоткова ставка у розмірі 

українського індексу ставок за 

дванадцятимісячними депозитами 

фізичних осіб у гривні збільшеному 

на 1 відсоток; 

 

на реструктуризоване 

відповідно до цього пункту 

Прикінцевих та перехідних 

положень Кодексу зобов’язання 

боржника встановлюється 

відсоткова ставка у розмірі 

українського індексу ставок за 

дванадцятимісячними 

депозитами фізичних осіб у 

гривні збільшеному на 1 

відсоток; 

 

  строк погашення вимог 

забезпеченого кредитора становить 

15 років. 

 

строк погашення вимог 

забезпеченого кредитора 

становить 15 років. 

 

  У разі, якщо загальна площа 

квартири, обтяженої іпотекою, 

більша ніж 60 квадратних метрів та 

перевищує 13.65 квадратних метрів 

на кожного члена сім’ї боржника, або 

У разі, якщо загальна площа 

квартири, обтяженої іпотекою, 

більша ніж 60 квадратних метрів 

та перевищує 13.65 квадратних 

метрів на кожного члена сім’ї 
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якщо загальна площа будинку, 

обтяженого іпотекою, перевищує 

120 квадратних метрів: 

на реструктуризоване 

відповідно до цього пункту 

Прикінцевих та перехідних 

положень Кодексу зобов’язання 

боржника встановлюється 

відсоткова ставка у розмірі 

українського індексу ставок за 

дванадцятимісячними депозитами 

фізичних осіб у гривні збільшеному 

на 3 відсотки; 

строк погашення вимог 

забезпеченого кредитора становить 

10 років. 

План реструктуризації, який 

відповідає вимогам, визначеним в 

цьому пункті Прикінцевих та 

перехідних положень Кодексу 

вважається підтриманим 

забезпеченим кредитором в частині 

вимог такого забезпеченого 

кредитора  за зобов’язаннями, які 

виникли з кредиту в іноземній 

валюті та який забезпечений 

іпотекою квартири або житлового 

будинку, що є єдиним місцем 

проживання сім’ї боржника. 

 

боржника, або якщо загальна 

площа будинку, обтяженого 

іпотекою, перевищує 120 

квадратних метрів: 

на реструктуризоване 

відповідно до цього пункту 

Прикінцевих та перехідних 

положень Кодексу зобов’язання 

боржника встановлюється 

відсоткова ставка у розмірі 

українського індексу ставок за 

дванадцятимісячними 

депозитами фізичних осіб у 

гривні збільшеному на 3 

відсотки; 

строк погашення вимог 

забезпеченого кредитора 

становить 10 років. 

План реструктуризації, 

який відповідає вимогам, 

визначеним в цьому пункті 

Прикінцевих та перехідних 

положень Кодексу вважається 

підтриманим забезпеченим 

кредитором в частині вимог 

такого забезпеченого кредитора  

за зобов’язаннями, які виникли 

з кредиту в іноземній валюті та 

який забезпечений іпотекою 

квартири або житлового 
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будинку, що є єдиним місцем 

проживання сім’ї боржника. 

 

  Боржник та забезпечений 

кредитор за погодженням можуть 

встановити в плані 

реструктуризації або мировій угоді 

інші умови та порядок погашення 

вимог забезпеченого кредитора, але 

лише такі, що є не гіршими для 

інтересів боржника, ніж ті, що 

встановлені в абзацах 2-13 цього 

ункту VI розділу «Прикінцеві та 

перехідні положення». 

Боржник та забезпечений 

кредитор за погодженням 

можуть встановити в плані 

реструктуризації або мировій 

угоді інші умови та порядок 

погашення вимог 

забезпеченого кредитора, але 

лише такі, що є не гіршими для 

інтересів боржника, ніж ті, що 

встановлені в абзацах 2-12 

цього розділу VI «Прикінцеві 

та перехідні положення». 
 7) Прощення (списання) 
залишку заборгованості по 
кредитному договору в іноземній 
валюті, забезпеченому іпотекою, що 
визначається як різниця між 
заборгованістю боржника за таким 
кредитним договором та розміром 
вимог забезпеченого кредитора, які 
підлягають погашенню відповідно до 
цих особливостей, здійснюється 
після повного виконання зобов’язань 
боржника по реструктуризованому 
зобов’язанню. 

 

Прощення (списання) залишку 

заборгованості по кредитному 

договору в іноземній валюті, 

забезпеченому іпотекою, що 

визначається як різниця між 

розміром вимог забезпеченого 

кредитора, визнаних 

господарським судом у справі про 

неплатоспроможність та розміром 

вимог забезпеченого кредитора, які 

підлягають погашенню відповідно до 

цього пункту Прикінцевих та 

перехідних положень Кодексу, 

здійснюється після повного 

виконання зобов’язань боржником по 

Прощення (списання) 

залишку заборгованості по 

кредитному договору в іноземній 

валюті, забезпеченому іпотекою, 

що визначається як різниця між 

розміром вимог забезпеченого 

кредитора, визнаних 

господарським судом у справі 

про неплатоспроможність та 

розміром вимог забезпеченого 

кредитора, які підлягають 

погашенню відповідно до цього 

пункту Прикінцевих та 

перехідних положень Кодексу, 

здійснюється після повного 
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реструктуризованому зобов’язанню.  

 

виконання зобов’язань 

боржником по 

реструктуризованому 

зобов’язанню.  

 
  У разі, якщо боржник не має 

фінансових можливостей погашати 

вимоги забезпеченого кредитора на 

умовах, передбачених цим пунктом 

Прикінцевих та перехідних 

положень Кодексу, суд, за 

клопотанням боржника відмовляє 

у затвердженні плану 

реструктуризації боргів та закриває 

провадження у справі про 

неплатоспроможність. 
 

У разі, якщо боржник не 

має фінансових можливостей 

погашати вимоги 

забезпеченого кредитора на 

умовах, передбачених цим 

пунктом Прикінцевих та 

перехідних положень Кодексу, 

суд, за клопотанням боржника 

відмовляє у затвердженні 

плану реструктуризації боргів 

та закриває провадження у 

справі про 

неплатоспроможність. 
 

 8) Для цілей цих особливостей, 

членами сім’ї боржника вважаються 

особи, що проживали в квартирі або 

житловому будинку, яке є предметом 

забезпечення на момент укладення 

іпотечного договору та проживають 

на момент відкриття провадження у 

справі про неплатоспроможність, а 

також діти вказаних осіб, що 

народилися після укладення 

іпотечного договору. 

Для цілей цього пункту 

Прикінцевих та перехідних 

положень Кодексу, членами сім’ї 

боржника вважаються члени сім’ї 

боржника, які проживали в квартирі 

або житловому будинку, яке є 

предметом забезпечення на момент 

укладення іпотечного договору та 

проживають на момент відкриття 

провадження у справі про 

неплатоспроможність, а також діти 

Для цілей цього пункту 

Прикінцевих та перехідних 

положень Кодексу, членами 

сім’ї боржника вважаються 

члени сім’ї боржника, які 

проживали в квартирі або 

житловому будинку, яке є 

предметом забезпечення на 

момент укладення іпотечного 

договору та проживають на 

момент відкриття провадження у 
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 цих осіб, що народилися після 

укладення іпотечного договору. 

 

справі про неплатоспроможність, 

а також діти цих осіб, що 

народилися після укладення 

іпотечного договору. 

 

20 Стаття 11. Вимоги до 

арбітражного керуючого 

 

Стаття 11. Вимоги до 

арбітражного керуючого 

 

В статі 11 проекту Кодексу 

частину 3 виключити 

 … …  

21 3. Усі поточні арбітражні 

керуючі повинні відповідати 

вимогам цього Кодексу, коли 

адміністративна структура для 

ліцензування та нагляду буде 

створена. 

 

Виключити   

22 Стаття 93. Особливості 

банкрутства професійних 

учасників ринку цінних паперів 

 

Стаття 93. Особливості 

банкрутства професійних 

учасників ринку цінних паперів 

 

В абзаці першому частини  

першої статті 93 проекту Кодексу 

у словосполученні «спеціальним 

законодавством» слово 

«спеціальним» видалити. 

 1. Якщо спеціальним 

законодавством не встановлено 

окрему процедуру банкрутства 

відповідного професійного учасника 

фондового ринку до такого учасника 

застосовуються положення цього 

Кодексу з урахуванням особливостей 

встановлених цією статтею. 

 

1. Якщо законодавством не 

встановлено окрему процедуру 

банкрутства відповідного 

професійного учасника фондового 

ринку до такого учасника 

застосовуються положення цього 

Кодексу з урахуванням особливостей 

встановлених цією статтею. 
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23 Стаття 44. Введення 

процедури розпорядження майном 

боржника 

 

Стаття 44. Введення 

процедури розпорядження майном 

боржника 

 

В частині четвертій статті 44 

проекту Кодексу після слів 

«виконання своїх повноважень»  

слова «відповідно до 

законодавства України» 

замінити на слова «відповідно до 

закону» 

 … …  

 4. Розпорядник майна несе 

відповідальність за невиконання або 

неналежне виконання своїх 

повноважень відповідно до 

законодавства України. 

 

4. Розпорядник майна несе 

відповідальність за невиконання або 

неналежне виконання своїх 

повноважень відповідно до закону. 

 

 

24 Стаття 21. Відповідальність 

арбітражних керуючих 

 

Стаття 21. Відповідальність 

арбітражних керуючих 

 

В частині першій статті 21 

проекту Кодексу після слів 

«Арбітражні керуючі несуть за 

свої дії» слова «та заподіяну 

третім особам шкоду» замінити 

словами « та бездіяльність» . 

 1. Арбітражні керуючі несуть за 

свої дії та заподіяну третім особам 

шкоду цивільно-правову, 

адміністративну, дисциплінарну та 

кримінальну відповідальність у 

порядку та обсягах, встановлених 

законом. 

 

1. Арбітражні керуючі несуть за 

свої дії та бездіяльність цивільно-

правову, адміністративну, 

дисциплінарну та кримінальну 

відповідальність у порядку та 

обсягах, встановлених законом. 

 

 

25 Стаття 44. Введення процедури 

розпорядження майном боржника 

Стаття 44. Введення 

процедури розпорядження майном 

В частині четвертій статті 44 

проекту Кодексу після слів 
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 боржника 

 

«Розпорядник майна несе 

відповідальність» слова «за 

невиконання або неналежне 

виконання своїх повноважень» 

замінити на слова «за свої дії та 

бездіяльність».  

 4. Розпорядник майна несе 

відповідальність за невиконання або 

неналежне виконання своїх 

повноважень відповідно до 

законодавства України. 

 

4. Розпорядник майна несе 

відповідальність за свої дії та 

бездіяльність відповідно до 

законодавства України. 

 

 

26 Стаття 3. Державний орган з 

питань банкрутства 

 

Стаття 3. Державний орган з 

питань банкрутства 

 

В абзаці тринадцятому статті 

3 проекту Кодексу слово 

«законодавством» замінити на 

слово «законом» 

 Державний орган з питань 

банкрутства: 

… 

здійснює інші передбачені 

законодавством повноваження. 

 

Державний орган з питань 

банкрутства: 

… 

здійснює інші передбачені 

законом повноваження. 

 

 

27 Стаття 3. Державний орган з 

питань банкрутства 

 

Стаття 3. Державний орган з 

питань банкрутства 

 

У статті 3 проекту Кодексу 

після абзацу дванадцятого «готує 

та затверджує типові документи 

щодо проведення процедур 

банкрутства, методичні 

рекомендації;» доповнити новим 

абзацом  такого змісту 

«Визначає вимоги до форми та 
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порядку ведення реєстру вимог 

кредиторів. »  

Абзац тринадцятий «здійснює 

інші передбачені законом 

повноваження»  стає абзацом 

чотирнадцятим.  

 Державний орган з питань 

банкрутства: 

… 

здійснює інші передбачені 

законодавством повноваження  

Державний орган з питань 

банкрутства: 

… 

Визначає вимоги до форми та 

порядку ведення реєстру вимог 

кредиторів.  

здійснює інші передбачені 

законодавством повноваження 

 

28 Стаття 24. Страхування 

відповідальності арбітражного 

керуючого 

Стаття 24. Страхування 

відповідальності арбітражного 

керуючого 

В частині четвертій статті 

24 проекту Кодексу після слів 

«Порядок і умови страхування 

професійних ризиків 

арбітражного керуючого 

встановлюються» слово 

«законом» замінити на слова 

«Кабінетом Міністрів» 

 4. Порядок і умови страхування 

професійних ризиків арбітражного 

керуючого встановлюються законом. 

 

4. Порядок і умови страхування 

професійних ризиків арбітражного 

керуючого встановлюються 

Кабінетом Міністрів. 
 

 

29 ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА 

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА 

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

В розділі ІІ. прикінцевих  та 

перехідних проекту Кодексу  

положень видалити пункт 9, 



21 
 

оскільки в пункті 9 йдеться про 

внесення змін до В статті 62 

Законі України «Про банки та 

банківську діяльність», при 

цьому самі зміни відсутні.  

 

 9. У Законі України «Про 

банки та банківську діяльність» 

(Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2001, № 5-6, ст.30): 

В статті 62 частину першу 

доповнити новим пунктом такого 

змісту: 

[текст правки відсутній] 

 

Виключити, оскільки текст правки 

відсутній 

 

30 ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА 

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА 

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

У розділі ІІІ прикінцевих  та 

перехідних  положень проекту 

Кодексу слова «нормативно-

правових актів» замінити 

словом «законів». 

 ІІІ. У текстах всіх нормативно-

правових актів слова «Закон 

України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» у всіх 

відмінках і числах замінити 

відповідно словами «Кодекс України 

з процедур банкрутства» у 

відповідному відмінку і числі. 

 

ІІІ. У текстах всіх законів 

слова «Закон України «Про 

відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його 

банкрутом» у всіх відмінках і числах 

замінити відповідно словами «Кодекс 

України з процедур банкрутства» у 

відповідному відмінку і числі. 
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31   По тексту законопроекту: 

слова «законодавство 

іноземної держави» замінити 

словами «право іноземної 

держави»; 

видалити посилання на 

внесення змін до Цивільного 

процесуального кодексу, 

оскільки такі зміни відсутні; 

слова «усунення 

арбітражного керуючого» 

замінити на «відсторонення 

арбітражного керуючого» 

 

 

Правки запропоновані групою народних депутатів України для зачитування під стенограму  

 

Стаття 9. Оскарження судових рішень у процедурі 

банкрутства 

Стаття 9. Оскарження судових рішень у процедурі 

банкрутства 

 

 

3. У касаційному порядку не підлягають 

оскарженню постанови апеляційного господарського 

суду, прийняті за результатами перегляду судових 

рішень, крім таких: ухвали про відкриття провадження у 

справі про банкрутство, постанови про визнання 

боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної 

процедури. 

Зачитати цей текст 

 

3. У касаційному порядку не підлягають оскарженню 

постанови апеляційного господарського суду, прийняті за 

результатами перегляду судових рішень, крім таких: 

ухвали про відкриття провадження у справі про 

банкрутство, ухвали про визнання недійсними 

правочинів (договорів) боржника та інших вимог до 

боржника або щодо його майна, ухвали за результатами 

розгляду грошових вимог кредиторів, ухвали про 
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 закриття провадження у справі про банкрутство, а 

також постанови про визнання боржника банкрутом та 

відкриття ліквідаційної процедури. 

   Скарги на постанови апеляційних господарських 

судів, прийняті за результатами оскарження ухвал 

господарського суду у справах про банкрутство, які не 

підлягають оскарженню окремо, можуть включатися 

до касаційної скарги на ухвали, постанови у справах 

про банкрутство, які підлягають оскарженню. 

 


