
АСОЦІАЦІЯ СУДДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ

Кодекс України з процедур банкрутства

 НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ
ФІЗИЧНОЇ  ОСОБИ

(БАНКРУТСТВО)

ІНФОГРАФІКА
ЧАСТИНА II



Якщо заява 
НЕ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ 

(ст. 116 КУзПБ)

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ СУДУ ПРИ ОТРИМАННІ ЗАЯВИ ПРО ВІДКРИТТЯ
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

(СУД НЕ ПІЗНІШЕ 5 ДНІВ З ДНЯ НАДХОДЖЕННЯ ЗАЯВИ ПРИЙМАЄ ОДНЕ З ТАКИХ РІШЕНЬ):

Заявником 
УСУНУТО 

недоліки заяви

Заявником 
НЕ УСУНУТО 
недоліки заяви

призначає підготовче засідання у справі;
визначає за автоматизованим відбором арбітражних керуючих 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВИ ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
(ст.117 КУзПБ, ст. 176 ГПКУ), при цьому суд:    

відсутні підстави для відкриття провадження; 
боржник виконав зобов'язання перед кредиторами у повному обсязі до підготовчого
засідання суду;
боржника притягнуто до адміністративної або кримінальної відповідальності за
неправомірні дії, пов'язані з неплатоспроможністю;
боржника визнано банкрутом протягом попередніх 5 років

ВІДМОВА У ВІДКРИТТІ ПРОВАДЖЕННЯ, ЯКЩО:

ВІДМОВА 
у прийнятті заяви про відкриття

провадження у справі 
(ст. 37 КУзПБ, ст. 175 ГПКУ)

Якщо заява  
ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ 

(ст. 116 КУзПБ)

СУД ЗАЛИШАЄ ЗАЯВУ БЕЗ РУХУ 
та встановлює строк усунення недоліків 

(ст. 113, ч. 3 ст. 37 КУзПБ, ст. 174 ГПКУ)

ПОВЕРНЕННЯ ЗАЯВИ
 про відкриття

провадження у справі 
(ст. 38 КУзПБ, ст. 174 ГПКУ)

ПІДГОТОВЧЕ ЗАСІДАННЯ
(строк проведення - не пізніше 15 робочих днів з дня постановлення ухвали)

ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У
СПРАВІ ПРО

НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ



виключно господарський суд має можливість накладати
арешт на майно боржника та застосовувати інші
обмеження

кредитори звертаються до суду з вимогами

припиняється нарахування штрафів, пені, відсотків за
зобов’язаннями боржника

обмежується реалізація майнових та корпоративних
прав

строк виконання всіх грошових зобов’язань боржника
вважається таким, що настав

вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів

 

 

 

 

 

суд може тимчасово заборонити боржнику без дозволу суду виїжджати за кордон на період
здійснення провадження у справі, якщо боржник перешкоджає проведенню стосовно нього
процедур, передбачених КУзПБ

ВІДКРИТТЯ
ПРОВАДЖЕННЯ 

У СПРАВІ 
ПРО БАНКРУТСТВО

з моменту відкриття провадження, 
з метою виявлення всіх кредиторів 

СУД ЗДІЙСНЮЄ ОФІЦІЙНЕ
ОПРИЛЮДНЕННЯ ВІДПОВІДНОГО

ОГОЛОШЕННЯ 
та вчиняє інші дії передбачені 

ст.119 КУзПБ

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ З МОМЕНТУ
ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ?



заборона боржнику укладати правочини (договори)

зобов’язання боржника передати майно, інші цінності
на зберігання третім особам

вчинення або утримання від вчинення певних дій

заборона боржнику розпоряджатися його нерухомим
майном та цінними паперами

накладення арешту на конкретне майно боржника

інші заходи для збереження майна боржника

заборона виїзду боржника за кордон

 

 

 

 

 

 

 
 

ЯКІ МОЖЛИВІ НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ
ДЛЯ БОРЖНИКА? 

ОБМЕЖЕННЯ
У�РАЗІ�ВЖИТТЯ
ЗАХОДІВ�ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВИМОГ�КРЕДИТОРІВ
ПЕРЕДБАЧЕНІ�СТ.118�КУЗПБ

за вмотивованим клопотанням сторін у справі чи за ініціативою суду 
може бути вжито вищеперелічені заходи для забезпечення вимог кредиторів



ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРОТЯГОМ
ДІЇ МОРАТОРІЮ?

зупиняється виконання боржником грошових
зобов'язань, термін виконання яких настав до
відкриття провадження у справі

зупиняється стягнення з боржника за всіма
виконавчими документами

не нараховуються фінансові санкції (штраф, пеня) за
невиконання чи неналежне виконання зобов'язань

зупиняється перебіг позовної давності щодо вимог
до боржника

не застосовується індекс інфляції за весь час
прострочення виконання грошових зобов'язань 

 

 

 

 

МОРАТОРІЙ
НА ЗАДОВОЛЕННЯ
ВИМОГ КРЕДИТОРІВ

ЩО ТАКЕ МОРАТОРІЙ 
на задоволення вимог

кредиторів?
це зупинення виконання

боржником грошових зобов'язань,
строк виконання яких

настав, і припинення заходів,
спрямованих на забезпечення

виконання цих зобов'язань,
застосованих до дня введення

мораторію



МОРАТОРІЙ
НА ЗАДОВОЛЕННЯ
ВИМОГ КРЕДИТОРІВ відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим

ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи

виплату та стягнення аліментів

виконання вимог за виконавчими документами
немайнового характеру, що зобов'язують боржника
вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення

задоволення вимог кредиторів у процедурі
реструктуризації боргів боржника відповідно до
затвердженого плану та у процедурі погашення
боргів боржника відповідно до КУзПБ

 

 

 

НА ЩО НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ
МОРАТОРІЙ?

СТРОК ДІЇ МОРАТОРІЮ - 
120 днів, 

з моменту відкриття провадження 
у справі

 
МОРАТОРІЙ ПРИПИНЯЄТЬСЯ -

з дня закриття провадження у справі
 

ДІЯ МОРАТОРІЮ ЩОДО ЗАДОВОЛЕННЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ 

за рахунок майна боржника, яке є
предметом забезпечення, припиняється

після спливу 120 днів з дня відкриття
провадження у справі, якщо суд протягом

цього часу не ухвалив постанову про
визнання боржника банкрутом або

постановив ухвалу про затвердження
плану реструктуризації боргів


