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Система регулювання правовідносин
в одному законі
Книга 1.
Корпоративне
банкрутство

Книга 2. Відновлення
платоспроможності
фізичної особи

МЕТА РЕГУЛЮВАННЯ
Підвищення ефективності
процедур банкрутства та
покращення бізнес-клімату, що
сприятиме відновленню
платоспроможності
українських підприємств та
залученню інвестицій в
економіку

Надання допомоги
добросовісним боржникам, які
опинилися у скрутному
фінансовому становищі, а також
оздоровлення активів
фінансового сектору та
відновлення споживчого
кредитування

ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ?
спростити доступ до процедур
та збільшити можливості для
санації, в т.ч. досудового
врегулювання; об’єднати
мирову угоду та санацію в єдину
процедуру
виключити можливість
звільнення боржника від боргів
без згоди кредитора, а також
встановити пріоритетність
сплати витрат на процедуру та
поточних вимог перед
задоволенням конкурсних вимог
покращити умови участі у
процедурах банкрутства
забезпечених кредиторів
підвищити рівень захищеності
прав усіх кредиторів в т.ч.
шляхом розкриття кредиторам
інформацію про боржника через
інтернет

встановити мінімальні бар’єри на
шляху до звернення громадян до
такого юридичного механізму як
відновлення платоспроможності
передбачити участь незалежної
професійної особи арбітражного керуючого, який
допоможе громадянину
розв’язати його фінансові
проблеми та відновити
платоспроможність
передбачити просту та зрозумілу
для кожного громадянина
процедуру відновлення
платоспроможності
за наслідками застосування
процедури відновлення
платоспроможності громадянин
розв’язує свої фінансові
проблеми та повертається до
повноцінного життя

скоротити строки розгляду
справ, зокрема, за рахунок:
зменшення кількості оскаржень
та встановлення граничного
строку тривалості процедури
розпорядження майном

задля виключення можливості
для фінансового шахрайства
передбачити тести на
добросовісність: на вході в
систему, у самому процесі
розгляду справи та щодо
наслідків визнання особи
банкрутом

удосконалити порядок продажу
активів боржника, чим
забезпечити основу для продажу
майна за найвищою ціною

передбачити розгляд справ
господарським судом за місцем
проживання фізичної особи

У разі прийняття акту:
Буде підвищена ефективність процедур
банкрутства

Україна підніметься в рейтингу Doing
Business (із 149-го на 68-ме місце) та на 9
позицій у загальному рейтингу

Спроститься процедура порушення справи
про банкрутство

Забезпечуватиметься реалізація майна
боржника виключно на електронному
аукціоні за найвищою ціною

Забезпечуватиметься належне
функціонування механізму продажу
працюючого бізнесу в процедурах
банкрутства та пріоритету продажу
працюючого бізнесу над продажом
розпорошених активів

Скасовуватиметься можливість передачі
майна боржника після закінчення строку
процедури ліквідації в управління іншим
юридичним особам для реалізації поза
межами судової процедури банкрутства

Покращиться бізнес-клімат та зменшиться
рівень корупції

Буде запроваджено систему регулювання
правових відносин із відновлення
платоспроможності фізичних осіб

