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Цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника — юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог
кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.
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Для цілей цього Кодексу терміни вживаються в такому значенні:
арбітражний керуючий — фізична особа, яка отримала відповідне свідоцтво та
інформація про яку внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України;
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 неможливості виконання зобов’язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов’язань боржника, у тому числі
зобов’язань щодо сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), страхових внесків
на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання
заяви до господарського суду, а також зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров’ю громадян, зобов’язання з виплати авторської винагороди, зобов’язання перед засновниками (учасниками) боржника — юридичної особи,
що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов’язань, у тому числі розмір
заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів
з урахуванням відсотків, які зобов’язаний сплатити боржник, визначаються на день
подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття
провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов’язань визначається на
день подання до господарського суду такої заяви;
заінтересовані особи стосовно боржника — юридична особа, створена за участю
боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник
перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника,
керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до
відкриття провадження у справі про банкрутство, а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою — боржником, а саме:
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подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими; для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються
особи в такому самому переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника;
значні правочини — правочини щодо майна (робіт, послуг), ринкова вартість яких
на день вчинення правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів боржника за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо замість кількох правочинів
боржник міг вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається
значним;
керуючий реалізацією — арбітражний керуючий, призначений господарським
судом у справі про неплатоспроможність фізичної особи для здійснення реалізації
майна банкрута та задоволення вимог кредиторів;
керуючий реструктуризацією — арбітражний керуючий, призначений господарським судом у справі про неплатоспроможність фізичної особи для здійснення реструктуризації боргів боржника;
керуючий санацією — арбітражний керуючий, а у випадках, передбачених цим
Кодексом, — керівник боржника, призначений господарським судом для здійснення
процедури санації боржника;
кредитор — юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень,
та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника;
забезпечені кредитори — кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори — кредитори за вимогами
до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори — кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про
банкрутство;
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;
офіційне оприлюднення — оприлюднення відомостей про справу про банкрутство на офіційному веб-порталі судової влади України;
погашені вимоги кредиторів — задоволені вимоги кредиторів, а також
зобов’язання, щодо яких досягнуто згоди про припинення, у тому числі заміну або
припинення зобов’язання в інший спосіб;
погашення боргів боржника — судова процедура у справі про неплатоспроможність фізичної особи, що застосовується з метою задоволення вимог кредиторів за
рахунок реалізації майна банкрута, визнаного банкрутом у порядку, встановленому
цим Кодексом;
правочини, щодо яких є заінтересованість, — правочини, сторонами яких є заінтересовані особи зі сторони боржника, арбітражного керуючого чи кредиторів;
представник працівників боржника — особа, уповноважена загальними зборами
(конференцією), на яких присутні не менш як дві третини штатної чисельності працівників боржника, або відповідним рішенням первинної профспілкової організації боржника (а за наявності кількох первинних організацій — їх спільним рішенням) представляти інтереси працівників боржника під час провадження у справі про банкрутство з
правом дорадчого голосу;
реструктуризація боргів боржника — судова процедура у справі про неплатоспроможність фізичної особи, що застосовується з метою відновлення платоспроможності
боржника шляхом зміни способу та порядку виконання його зобов’язань згідно з планом реструктуризації боргів боржника;
розпорядник майна — арбітражний керуючий, призначений господарським судом
для здійснення процедури розпорядження майном;
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спеціалізована сторінка веб-сайту — сторінка офіційного веб-сайту державного
органу з питань банкрутства в мережі Інтернет, за допомогою якої забезпечується
доступ до інформації про боржника, передбаченої цим Кодексом. Право доступу до
інформації про боржника, що міститься у закритій частині спеціалізованої сторінки
веб-сайту державного органу з питань банкрутства, мають конкурсні кредитори, забезпечені кредитори, інвестори, а також поточні кредитори (з моменту прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом) у порядку, визначеному державним органом з питань банкрутства;
сторони у справі про банкрутство — конкурсні кредитори (представник комітету
кредиторів), забезпечені кредитори, боржник (банкрут);
уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника — особа, уповноважена вищим органом управління боржника представляти інтереси засновників
під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу;
учасники у справі про банкрутство — сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу
місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа
засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим
Кодексом, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов’язків яких існує
спір.
Термін «портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» вживається у значенні, наведеному в Законі України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».
Термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України
«Про запобігання корупції».
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1. Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
2. Законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом не поширюється на банки, які виводяться з ринку або ліквідуються
відповідно до законів України «Про банки і банківську діяльність» та «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб».
Провадження у справі про визнання емітента іпотечних облігацій неплатоспроможним (банкрутом) здійснюється у порядку, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням норм Закону України «Про іпотечні облігації».
Провадження у справі про визнання інституту спільного інвестування неплатоспроможним (банкрутом) здійснюється у порядку, передбаченому цим Кодексом, з
урахуванням норм Закону України «Про інститути спільного інвестування».
3. Провадження у справах про банкрутство окремих категорій боржників регулюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
4. Положення цього Кодексу не застосовуються до юридичних осіб — казенних
підприємств.
5. Провадження у справах про банкрутство боржників, які здійснюють діяльність,
пов’язану з державною таємницею, здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про державну таємницю.
6. Провадження у справах про банкрутство за участю кредиторів-нерезидентів
регулюється цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
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,
якщо інше не передбачено законом.
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1. 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;
забезпечує формування і реалізацію державної політики щодо функціонування
електронної торгової системи;
розробляє та затверджує типові документи щодо проведення процедур банкрутства, методичні рекомендації;
визначає вимоги до форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів;
здійснює інші передбачені законом повноваження.
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1. 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.
2. 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.
3. 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).
4. У разі отримання боржником фінансової допомоги він бере на себе відповідні
зобов’язання перед особами, які надали таку допомогу, в порядку, встановленому
законом.
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5. 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.
6. 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.
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1. 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).
2. 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).
Планом санації може бути передбачено:
поділ кредиторів, які беруть участь у санації, на категорії залежно від виду вимог
та наявності (відсутності) забезпечення вимог таких кредиторів;
різні умови задоволення вимог для кредиторів різних категорій;
заходи з отримання позик чи кредитів;
умови, передбачені частиною другою статті 51 цього Кодексу.
До плану санації додається ліквідаційний аналіз, який свідчить про вигідність для
кредиторів виконання плану санації порівняно з ліквідацією боржника. До плану санації може додаватися фінансовий аналіз, який підтверджує здатність боржника виконувати умови плану санації.
3. У разі якщо план санації передбачає розстрочення чи відстрочення або прощення (списання) боргів чи їх частини, план санації вважається схваленим органом
стягнення в частині задоволення вимог з податків, зборів (обов’язкових платежів) на
умовах плану санації без необхідності голосування органу стягнення. При цьому податковий борг, який виник у строк, що передував трьом рокам до дня проведення зборів кредиторів, визнається безнадійним та списується, а податковий борг, який виник
пізніше, розстрочується (відстрочується) або списується на умовах плану санації, що
мають бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які проголосували
за схвалення плану санації.
Умови плану санації щодо задоволення вимог кредиторів, які не брали участі в голосуванні або проголосували проти схвалення плану санації боржника, повинні бути
не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які проголосували за схвалення
плану санації.
До плану санації не включаються вимоги першої та другої черг задоволення вимог кредиторів, визначених цим Кодексом.
Вимоги кредиторів, які не були змінені або реструктуризовані боржником, можуть
бути виключені боржником із плану санації. Погодження та реалізація плану санації
не вважаються порушенням договору між боржником та будь-яким кредитором, який
не бере участі в плані санації.
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4. Для схвалення плану санації боржник скликає збори кредиторів шляхом письмового повідомлення всіх кредиторів, які відповідно до плану санації беруть участь у
санації. Одночасно боржник надає цим кредиторам план санації та розміщує оголошення про проведення зборів кредиторів на офіційному веб-порталі судової влади
України. Збори кредиторів скликаються не раніше ніж через 10 днів після розміщення
такого оголошення.
Якщо план санації передбачає участь у санації забезпечених кредиторів, такий
план санації має бути схвалений у кожній категорії забезпеченими кредиторами, які
володіють двома третинами голосів кредиторів від загальної суми забезпечених вимог, включених до плану санації, у такій категорії. При цьому вимоги забезпечених
кредиторів, які є заінтересованими особами стосовно боржника, не враховуються для
цілей голосування при схваленні плану санації.
Якщо планом санації передбачається зміна пріоритету вимог забезпечених кредиторів, план санації має бути схвалений кожним таким кредитором.
За заявою забезпеченого кредитора до плану санації включається положення
про відмову забезпеченого кредитора від забезпечення. Такий кредитор є незабезпеченим кредитором у частині тих вимог, щодо яких він відмовився від забезпечення.
План санації має бути схвалений у кожній категорії незабезпеченими кредиторами, які володіють більше ніж 50 відсотками від загальної суми незабезпечених вимог, включених до плану санації, у такій категорії. При цьому вимоги незабезпечених
кредиторів, які є заінтересованими особами стосовно боржника, не враховуються для
цілей голосування при схваленні плану санації.
Якщо план санації передбачає задоволення вимог окремого кредитора негайно
після затвердження плану санації, такі вимоги не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.
План санації не впливає на вимоги кредитора до третіх осіб, якщо кредитор з
такими вимогами проголосував проти схвалення плану санації. Затвердження судом
плану санації щодо первісного зобов’язання не припиняє пов’язаних з ним додаткових зобов’язань згідно зі статтею 604 Цивільного кодексу України, якщо заставодержатель проголосував проти такого плану.
5. Боржник протягом п’яти днів з дня схвалення кредиторами плану санації подає до господарського суду за місцезнаходженням боржника заяву про затвердження
плану санації.
До заяви про затвердження плану санації додаються:
план санації;
документи, що підтверджують схвалення плану санації;
список кредиторів із зазначенням їх найменування або ім’я, місцезнаходження
або місця проживання чи перебування, ідентифікаційного коду або реєстраційного
номера облікової картки платника податків (за наявності) та суми заборгованості.
За подання заяви про затвердження плану санації справляється судовий збір.
6. Господарський суд виносить ухвалу про прийняття або відмову у прийнятті заяви про затвердження плану санації протягом п’яти днів з дня її отримання.
В ухвалі про прийняття заяви до розгляду зазначаються час і місце проведення
судового засідання у справі та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів,
які включені до плану санації. Копія ухвали надсилається боржнику, кредиторам та
інвесторам, які відповідно до плану санації беруть участь у санації.
Ухвала про прийняття до розгляду заяви про затвердження плану санації оскарженню не підлягає.
Господарський суд відмовляє у прийнятті заяви про затвердження плану санації,
якщо:
план санації не відповідає вимогам цього Кодексу;
справа не підсудна даному господарському суду;
стосовно боржника відкрито провадження у справі про банкрутство;
юридичну особу — боржника припинено в установленому законодавством порядку.
Про відмову у прийнятті заяви про затвердження плану санації виноситься ухвала, яка надсилається заявнику разом із заявою та доданими до неї документами.

4. Для схвалення плану санації боржник скликає збори кредиторів шляхом письмового повідомлення всіх кредиторів, які відповідно до плану санації беруть участь у
санації. Одночасно боржник надає цим кредиторам план санації та розміщує оголошення про проведення зборів кредиторів на офіційному веб-порталі судової влади
України. Збори кредиторів скликаються не раніше ніж через 10 днів після розміщення
такого оголошення.
Якщо план санації передбачає участь у санації забезпечених кредиторів, такий
план санації має бути схвалений у кожній категорії забезпеченими кредиторами, які
володіють двома третинами голосів кредиторів від загальної суми забезпечених вимог, включених до плану санації, у такій категорії. При цьому вимоги забезпечених
кредиторів, які є заінтересованими особами стосовно боржника, не враховуються для
цілей голосування при схваленні плану санації.
Якщо планом санації передбачається зміна пріоритету вимог забезпечених кредиторів, план санації має бути схвалений кожним таким кредитором.
За заявою забезпеченого кредитора до плану санації включається положення
про відмову забезпеченого кредитора від забезпечення. Такий кредитор є незабезпеченим кредитором у частині тих вимог, щодо яких він відмовився від забезпечення.
План санації має бути схвалений у кожній категорії незабезпеченими кредиторами, які володіють більше ніж 50 відсотками від загальної суми незабезпечених вимог, включених до плану санації, у такій категорії. При цьому вимоги незабезпечених
кредиторів, які є заінтересованими особами стосовно боржника, не враховуються для
цілей голосування при схваленні плану санації.
Якщо план санації передбачає задоволення вимог окремого кредитора негайно
після затвердження плану санації, такі вимоги не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.
План санації не впливає на вимоги кредитора до третіх осіб, якщо кредитор з
такими вимогами проголосував проти схвалення плану санації. Затвердження судом
плану санації щодо первісного зобов’язання не припиняє пов’язаних з ним додаткових зобов’язань згідно зі статтею 604 Цивільного кодексу України, якщо заставодержатель проголосував проти такого плану.
5. Боржник протягом п’яти днів з дня схвалення кредиторами плану санації подає до господарського суду за місцезнаходженням боржника заяву про затвердження
плану санації.
До заяви про затвердження плану санації додаються:
план санації;
документи, що підтверджують схвалення плану санації;
список кредиторів із зазначенням їх найменування або ім’я, місцезнаходження
або місця проживання чи перебування, ідентифікаційного коду або реєстраційного
номера облікової картки платника податків (за наявності) та суми заборгованості.
За подання заяви про затвердження плану санації справляється судовий збір.
6. Господарський суд виносить ухвалу про прийняття або відмову у прийнятті заяви про затвердження плану санації протягом п’яти днів з дня її отримання.
В ухвалі про прийняття заяви до розгляду зазначаються час і місце проведення
судового засідання у справі та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів,
які включені до плану санації. Копія ухвали надсилається боржнику, кредиторам та
інвесторам, які відповідно до плану санації беруть участь у санації.
Ухвала про прийняття до розгляду заяви про затвердження плану санації оскарженню не підлягає.
Господарський суд відмовляє у прийнятті заяви про затвердження плану санації,
якщо:
план санації не відповідає вимогам цього Кодексу;
справа не підсудна даному господарському суду;
стосовно боржника відкрито провадження у справі про банкрутство;
юридичну особу — боржника припинено в установленому законодавством порядку.
Про відмову у прийнятті заяви про затвердження плану санації виноситься ухвала, яка надсилається заявнику разом із заявою та доданими до неї документами.
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