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Щодо пропозицій до проекту 
Закону України «Про внесення 
змін до Кодексу України з 
процедур банкрутства»
№ 4409 від 20.11.2020р.

Шановний Дмитре Андрійовичу!

Дозвольте засвідчити Вам свою повагу та звернутися з наступним. 

За результатами підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України з процедур банкрутства» (реєстр.№4409) до другого читання, 

прошу Комітет з питань економічного розвитку включити, в порядку, 

передбаченому пунктом 4 частини першої статті 15 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України», наступні пропозиції та поправки до 

зазначеного законопроекту:

1.Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом 9 такого змісту: 

«9. У статті 10 абзац перший частини другої виключити». 

У зв’язку з цим пункти 9-78 Розділу І законопроекту вважати 10-79.
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2. Підпункт перший пункту 11 Розділу І законопроекту доповнити новим 

абзацом п'ятим такого змісту: 

«частину першу доповнити новим пунктом 8 у такій редакції: 

«8) надавати на платній або безоплатній основі консультаційні послуги з 

питань процедур банкрутства будь-яким фізичним або юридичним особам будь-

якої форми власності;». 

У зв’язку з цим пункт 8 вважати відповідно пунктом 9.

3. Підпункт 4 пункту 23 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом 

четвертим такого змісту: 

«абзац 3 частини 4 статті 28 виключити.».

4. Пункт 28 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 1 такого 

змісту: «1) частину першу статті 34 викласти в такій редакції: 

«1. Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство подається 

кредитором, органом, уповноваженим управляти майном боржника – 

державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка 

державної власності становить 100 відсотків, або боржником у письмовій формі 

та повинна містити: найменування господарського суду, до якого подається 

заява; 

найменування боржника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код 

юридичної особи; 

ім’я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце 

проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер 

облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних 

осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); 



найменування органу, уповноваженого управляти майном боржника – 

державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка 

державної власності становить 100 відсотків, його місцезнаходження, 

ідентифікаційний код юридичної особи;

виклад обставин, що є підставою для звернення до суду; 

перелік документів, що додаються до заяви». 

У зв’язку з цим підпункти 1-3 вважати підпунктами 2-4. 

5. Пункт 28 Розділу І законопроекту доповнити підпунктом 4 такого змісту: 

«статтю 34 доповнити частиною сьомою такого змісту: 

«7. До заяви органу, уповноваженого управляти майном боржника – 

державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка 

державної власності становить 100 відсотків, про відкриття провадження у 

справі про банкрутство додаються:

докази сплати судового збору, крім випадків, коли згідно із законом судовий 

збір не підлягає сплаті; 

документи, що підтверджують повноваження щодо управління майном 

боржника;

довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, 

якщо заяву підписано представником; 

докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів 

мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень; 

рішення органу, уповноваженого управляти майном боржника – державного 

підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної 

власності становить 100 відсотків, про ліквідацію боржника в процедурі 

банкрутства, шляхом звернення до господарського суду із заявою про відкриття 

провадження у справі; 

докази надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів; 

інші документи, що свідчать про неплатоспроможність боржника. 



 Заява органу, уповноваженого управляти майном боржника – державного 

підприємства, крім відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, 

повинна містити відомості про розмір заборгованості боржника перед 

кредиторами.».

6. У підпункті 1 пункту 48 Розділу І законопроекту слова “або майно не 

виявлено, або відсутнє” замінити словами «або майно ліквідатором не виявлено 

або неможливо забезпечити безпечний та безперешкодний доступ ліквідатора до 

майна банкрута, яке знаходиться на тимчасово окупованій території,..».

7. Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом 64 такого змісту: 

«64. У статті 96: 

1) частину дев’яту статті доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Арбітражний керуючий у справі про банкрутство державних підприємств 

та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій 

(часток) належать державі, повинен скласти іспит за програмою підготовки 

арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та 

господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій 

(часток) належать державі.» 

2) доповнити статтю новими частинами тринадцятою та чотирнадцятою 

такого змісту:

«13. У процедурі ліквідації відчуженню підлягає все майно державних 

підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 

відсотків акцій (часток) належать державі, у складі майнового комплексу, що 

забезпечує основні види діяльності таких підприємств, а саме: земельні ділянки, 

будівлі, споруди, устаткування, інвентар, право на торговельну марку або інше 

позначення, а також права на земельні ділянки.



Склад та умови продажу такого майна погоджуються з органом (суб’єктом), 

уповноваженим управляти державним майном або корпоративними правами 

держави.

Орган (суб’єкт), уповноважений управляти державним майном або 

корпоративними правами держави зобов’язаний розглянути подання про склад 

та умови продажу майна банкрута в процедурі ліквідації протягом 30 днів. 

 Перший аукціон з продажу такого майна проводиться без можливості 

зниження початкової ціни. 

 Початковою ціною повторного аукціону є зменшена на 20 відсотків 

початкова ціна першого аукціону без можливості зниження початкової ціни при 

проведенні такого аукціону. 

 Початковою ціною другого повторного аукціону є зменшена на 25 відсотків 

початкова ціна першого повторного аукціону без можливості зниження 

початкової ціни при проведенні такого аукціону. 

У разі закінчення другого повторного аукціону без визначення переможця 

продаж майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі 

яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, проводиться відповідно 

до статей 75, 79 та 80 Кодексу. 

14. Орган, уповноважений управляти державним майном або 

корпоративними правами держави / державний орган приватизації державного 

підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної 

власності становить 100 відсотків, протягом трьох місяців з дня, коли йому стало 

відомо про те, що відповідний об’єкт приватизації (єдиний майновий комплекс 

державного підприємства або пакет акцій (часток) суб’єкта господарювання, у 

статутному капіталі якого частка державної власності становить 100 відсотків), 

не продано в порядку, передбаченому частинами восьмою - десятою статті 15 

(для об’єктів малої приватизації) або частинами шостою, шістнадцятою статті 19 

(для об’єктів великої приватизації) Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна», в порядку визначеному цим Кодексом 

звертається до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі 



про банкрутство суб’єкта господарювання, єдиний майновий комплекс або пакет 

акцій (часток) якого є об’єктом приватизації, за умови, що сума кредиторської 

заборгованості такого суб’єкта господарювання станом на останню звітну дату 

перевищує вартість його майна за даними звіту про оцінку, підготовленого 

суб’єктом оціночної діяльності за замовленням та за рахунок органу, 

уповноваженого управляти державним майном або корпоративними правами 

держави/ державного органу приватизації. При цьому аукціони, передбачені 

частиною одинадцятою статті 15 (для об’єктів малої приватизації) або частиною 

сімнадцятою статті 19 (для об’єктів великої приватизації) Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна», відносно зазначеного об’єкта 

приватизації державним органом приватизації не проводяться. 

У разі, якщо за результатами оцінки майна, здійсненої суб’єктом оціночної 

діяльності на замовлення органу, уповноваженого управляти державним майном 

або корпоративними правами держави/ державного органу приватизації, в 

порядку передбаченому абзацом першим частини чотирнадцятої статті 96 

Кодексу, з’ясується факт перевищення вартості майна суб’єкта господарювання, 

єдиний майновий комплекс або пакет акцій (часток) якого є об’єктом 

приватизації, над сумою його кредиторської заборгованості, продаж такого 

об’єкту приватизації здійснюється в порядку, передбаченому статтею 15 (для 

об’єктів малої приватизації) або статтею 19 (для об’єктів великої приватизації) 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

У зв’язку з цим частину тринадцяту вважати відповідно частиною 

п’ятнадцятою.» 

У зв’язку з цим пункти 64-78 Розділу І законопроекту вважати пунктами 

65- 79.

8. Пункт 67 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції: 

«67. У статті 115: 

У частині другій: пункт 1 частини другої виключити;".



9. Пункт 75 Розділу І законопроекту доповнити підпунктом першим такого 

змісту:

«абзац перший частини сьомої статті виключити;». 

У зв’язку з цим підпункти 1-3 пункту 75 Розділу І законопроекту вважати 

підпунктами 2-4.

10. Відхилити поправку № 66, якою  пропонується:

 Підпункт 2 пункту 13 розділу І законопроєкту:

 викласти в такій редакції: 

«2) у частині другій у першому реченні слова «наказом керівника державного 

органу» замінити словами «державним органом», а слова «призначаються з'їздом 

арбітражних керуючих» замінити словами «надаються Радою арбітражних 

керуючих України»; 

доповнити частину новим абзацом такого змісту: 

«Склад кваліфікаційної комісії та зміни до нього затверджуються 

державним органом з питань банкрутства.». 

11. Відхилити поправку № 80, якою пропонується:

Підпункт 1 пункту 19 розділу І законопроєкту:

 викласти в такій редакції:

 «1) у частині другій у першому реченні слова «наказом керівника державного 

органу» замінити словами «державним органом», а слова «призначаються з'їздом 

арбітражних керуючих» замінити словами «надаються Радою арбітражних 

керуючих України»; 

 доповнити частину новим абзацом такого змісту: 

 «Склад дисциплінарної комісії та зміни до нього затверджуються 

державним органом з питань банкрутства.»;»

12. Відхилити поправку № 117, якою пропонується: 



У змінах до статті 30 Кодексу України з процедур банкрутства частину 6 

доповнити новим абзацом такого змісту:

 «При розгляді (схваленні) зборами кредиторів (у справі про 

неплатоспроможність фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у справі про 

банкрутство юридичної особи), а також при затвердженні судом звітів 

арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди 

враховується фактичний обсяг часу, витрачений арбітражним керуючим на 

виконання обов’язків у справі та повнота дій арбітражного керуючого у 

відповідний період і їх результативність.»;

13. Відхилити поправку № 217 , якою пропонується:

Підпункт 2 пункту 59 розділу 1 законопроекту викласти в наступній редакції: 

"2) абзаці другому частини другої слова "та продажем" замінити словами «та 

визначенням вартості», слова та знаки «, та сплатити винагороду арбітражного 

керуючого за продаж майна, передбачену цим Кодексом" виключити.

14. Відхилити поправку № 225, якою пропонується:

Абзац десятий пункту 66 розділу 1 законопроекту виключити.

15. Відхилити поправку № 233, якою пропонується:

У змінах до статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства абзац перший 

частини п’ятої викласти в такій редакції: 

“5. Декларація про майновий стан подається боржником за три роки (за кожен 

рік окремо), що передували року подання до суду заяви про відкриття 

провадження у справі про неплатоспроможність. За рік, в якому подається заява 

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, декларація 

подається станом на перше число місяця, що передує місяцю подання заяви до 

суду.”;

16. Відхилити поправку № 234, якою пропонується:



Абзац другий підпункту 3 пункту 68 розділу 1 законопроєкту викласти в такій 

редакції: 

"5. Декларація про майновий стан подається боржником за три роки (за кожен 

рік окремо), що передували року подання до суду заяви про відкриття 

провадження у справі про неплатоспроможність. За рік, в якому подається заява 

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, декларація 

подається станом на перше число місяця, що передує місяцю подання заяви до 

суду. Декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат 

боржника і членів його сім'ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної 

плати.".
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