
АСОЦІАЦІЯ СУДДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ

Кодекс України з процедур банкрутства

 НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ
ФІЗИЧНОЇ  ОСОБИ

(БАНКРУТСТВО)

ІНФОГРАФІКА



ЩО ТАКЕ НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ?
це неспроможність боржника виконати грошові зобов’язання перед кредиторами
після настання встановленого строку

за подання боржником заяви до суду (судовий збір) - 0 грн.
на авансування винагороди арбітражному керуючому (керуючому реструктуризацією)
- 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
за оплату послуг адвоката - за домовленістю

ЯКІ ВИТРАТИ ПРИ ЗВЕРНЕННІ ДО СУДУ?

КУДИ ПОДАЄТЬСЯ ЗАЯВА?
до місцевого господарського суду за місцезнаходженням боржника

ЩО ТАКЕ БАНКРУТСТВО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ?
судова процедура, за результатами якої відбувається списання певних видів боргів,
навіть у випадку, якщо майна не вистачило для їх повного погашення

ХТО МОЖЕ ЗВЕРНУТИСЯ?
ЛИШЕ сама фізична особа, яка є боржником, може звернутися до суду із заявою про
відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

ХТО ТАКИЙ БОРЖНИК?
фізична особа, яка неспроможна виконати свої грошові зобов’язання, строк виконання
яких настав

ХТО ТАКИЙ КРЕДИТОР?
юридична або фізична особа, яка має вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника

ОСНОВНІ�
ПИТАННЯ



все це можливо зробити самостійно за правилами КУзПБ, або скористатися
послугами адвоката

ВИЗНАЧИТИ РЕАЛЬНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ

ЗІБРАТИ НЕОБХІДНІ ДОКАЗИ ЗА ПРАВИЛАМИ 

ВНЕСТИ ВИНАГОРОДУ АРБІТРАЖНОМУ КЕРУЮЧОМУ (КЕРУЮЧОМУ
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ) НА ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК СУДУ 

НАПИСАТИ ЗАЯВУ 

ПОДАТИ ЗАЯВУ ДО СУДУ НАРОЧНО, ПОШТОЮ АБО ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
"ЕЛЕКТРОННИЙ СУД"

КУзПБ

ЯКІ ПЕРШОЧЕРГОВІ КРОКИ?

ОСНОВНІ�
ПИТАННЯ



ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО БАНКРУТСТВО

РЕГУЛЮЄТЬСЯ 

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

ПРОЦЕДУРА БАНКРУТСТВА РЕГУЛЮЄТЬСЯ КОДЕКСОМ

УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА 

(далі - ГПКУ)

(далі - КУзПБ)

КУзПБ
ГОСПОДАРСЬКИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ 

З УРАХУВАННЯМКОДЕКСОМ УКРАЇНИ



РОЗМІР БОРГУ 

НЕ МЕНШЕ 30

МІНІМАЛЬНИХ

ЗАРОБІТНИХ ПЛАТ 
(це від 125 190 грн. - у 2019 р.) 

ІСНУЮТЬ ІНШІ

ОБСТАВИНИ, 

які підтверджують, 

що найближчим часом

боржник не зможе виконати

грошові зобов’язання чи

здійснювати звичайні 

поточні платежі 
(загроза неплатоспроможності)

 

ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ 
ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ 

У СПРАВІ 

Є ПОСТАНОВА 

У ВИКОНАВЧОМУ

ПРОВАДЖЕННІ 

про відсутність у фізичної

особи майна, на яке

може бути звернено

стягнення

УПРОДОВЖ 

2-Х МІСЯЦІВ 

не сплачується

заборгованість у розмірі  

БІЛЬШЕ 50% 

місячних платежів за

кожним з кредитних або

інших забов'язань

до складу грошових вимог, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові

санкції, які виникли із прострочення виконання забов'язння

ч.2�ст.115�КУзПБ



документ, що підтверджує наявність (відсутність) у
боржника статусу фізичної особи - підприємця;

декларація про майновий стан щодо боржника та членів
його сім'ї, подається боржником за 3 роки, що передували
поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі
про неплатоспроможність. Декларація повинна містити
інформацію щодо майна, доходів та витрат, що перевищують
30 розмірів мінімальної заробітної плати (це 125 190 грн. у
2019 р.);

докази авансування боржником на депозитний рахунок
суду винагороди керуючому реструктуризацією за 3 місяці
виконання повноважень;

інформація про наявність (відсутність) непогашеної
судимості за економічні злочини;

проект плану реструктуризації боргів (пропозиції
відновлення платоспроможності боржника).

 
 

 

 

 

 

 
 

ЗМІСТ ЗАЯВИ  
ТА ДОДАТКИ ДО НЕЇ

ЗАКОНОДАВЦЕМ ВИЗНАЧЕНИЙ ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ, 
ЯКІ НЕОБХІДНО ЗАВЧАСНО ПІДГОТУВАТИ, 

ЗОКРЕМА:

підстави звернення до суду мають бути документально
підтверджені

У ЗАЯВІ ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ:

1) найменування господарського суду,

до якого подається заява;

2) персональні дані боржника;

3) виклад обставин, що стали підставою

для звернення до суду;

4) перелік документів, що додаються до

заяви (відповідно ч.3 ст.116 КУзПБ).

ст.116�КУзПБ


