БАН КРУ ТС ТВО ФІЗ ИЧ Н ИХ ОСІ Б
Заборгованості не
менше 30 розмірів
мінімальної заробітної
плати (141 690 грн)

Заборгованість по
періодичним платежам
у розмірі більше 50%
протягом 2 місяців

Підстави для
звернення до суду

Стадії провадження у праві про банкрутство
І. Подання до місцевого
господарського суду Заяви про
відкриття провадження у справі
про неплатоспроможність

5
робочих
днiв

15 робочих днiв

Відмова у відкритті проваження
у справі про банкрутство

ІІ. Підготовче засідання
(розгляд поданих документів)
Відкриття провадження у справі
про банкрутство

ІІ. Постановлення судом ухвали
про прийняття заяви до розгляду

60
днів

ІІІ. Процедура реструктуризації
боргів боржника
30 днів

Пред'явлення вимог кредиторів

3.1. Попереднє засідання
(розгляд вимог кредиторів)

Розгляд вимог арбітражним
керуючим

14 днів

Перші Збори кредиторів

60 днів

Збори кредиторів (за потреби)

3.2. Засідання господарського
суду (розгляд плану
реструктуризації)

Збори кредиторів (за потреби)
Збори кредиторів (за потреби)

Схвалення плану реструктуризації
Схвалення плану реструктуризації

Визнання банкрутом та перехід до
процедури погашення боргів

Перехід до процедури погашення
боргів

IV. Процедура реструктуризації
боргів боржника

Виконання плану реструктуризації

10 днів

4.2. Судове засідання для
розгляду звіту

Визнання банкрутом та перехід
до процедури погашення боргів

Закриття провадження у справі у
зв’язку із виконанням плану
реструктуризації.

V. Процедура погашення боргів

СПИСАННЯ ВСІХ БОРГІВ

Все майно боржника входить
до ліквідаційної маси, в т.ч. і
спільне вартість яких
перевищує 10 розмірів
мінімальної заробітної плати
(47 230 грн)
До ліквідаційної маси не
входить:
- житло, яке є єдиним місцем
проживання сім'ї боржника
(квартира до 60 кв.м. або
житловою площею до 13,65 м2.

Загроза
неплатоспроможності

Наслідки:
1. Визначення арбітражного керуючого
автоматизованою системою
2. Можливе витребування у боржника документів
3. УВАГА! Можлива заборона боржнику
відчужувати майно
Наслідки:
1. Пред’явлення вимог кредиторів лише у
справі про банкрутство.
2. Арешти майна можуть бути встановлені та
зняті лише ухвалою господарського суду
3. Припиняється нарахування відсотків та
штрафів
4. Строк виконання всіх грошових зобов’язань
вважається таким, що настав
5. Заборонене Будь-яке відчуження та
розпорядження майном боржника
6. УВАГА! Можлива заборона на виїзд за
кордон, або вжиття інших заходів забезпечення.
7. Введення мораторію на задоволення вимог
кредиторів на 120 днів
Мораторій (120 днів):
- Зупинення виконання боржником всіх
зобов’язань
- Зупинення всіх виконавчих проваджень (крім
тих, де майно виставлено на торги або на
більш пізніх стадіях)
- Не нараховуються відсотки, неустойка,
індекс інфляції
- Зупиняється позовна давність

Закриття провадження у справі

Закриття провадження у справі

4.1. Надання Боржником суду
звіту про виконання плану
реструктуризації

У виконавчому
провадженні ухвалено
постанову про відсутність
майна боржника

на кожного члена сім'ї
боржника чи житловий
будинок до 120 м2.) та не є
предметом забезпечення;
- кошти, що перебувають на
рахунках боржника у пенсійних фондах та фондах
соціального страхування;
Може бути виключене судом
неліквідне майно вартість
якого не перевищує 10
розмірів мінімальної заробіт-

ної плати (47 230 грн)
Розпорядження майновими
правами та майном, яке
входить до ліквідаційної
маси здійснює керуючий
реалізацією
Продаж майна на аукціоні
Задоволення вимог
кредиторів
Вимоги, не задоволенні
через відсутність майна
вважаються погашеними.

Рішення суду про завершення процедури погашення боргів боржника,
закриття провадження у справі та ЗВІЛЬНЕННЯ БОРЖНИКА ВІД БОРГІВ

План реструктуризації:
1. Строк виконання плану не може
перевищувати 5 років.
2. У разі погашення боргів за кредитами на
придбання житла, строк не може
перевищувати 10 років.
3. Перед затвердженням плану, обов’язково
погашаються аліменти, шкода здоров’ю,
каліцтво, смерть, ЄСВ.
4. Обов’язково повинен бути погоджений
боржником
Обмеження:
1. Заборонено відчужувати майно та права,
вартість яких перевищує 10 розмірів
мінімальної заробітної плати (47 230 грн)
2. Заборонено укладати договори позики,
довічного утримання, уступки вимоги,
переведення боргу, передачі в довірче
управління майна боржника;
3. Заборонено виступати поручителем за
зобов'язаннями інших осіб.
Наслідки щодо осіб, визнаних банкрутами:
- Протягом 5 років після визнання банкрутом
не може бути відкрито провадження у справі
про неплатоспроможність за її заявою.
- Протягом 5 років після визнання банкрутом
така особа зобов'язана перед укладенням
договорів позики, кредитних договорів,
договорів поруки чи договорів застави
письмово повідомляти про факт своєї
неплатоспроможності інші сторони таких
договорів.
- Фізична особа не може вважатися такою, яка
має бездоганну
ділову репутацію,
протягом трьох
років після визнання її банкрутом.
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