
Додаток 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної судової  

адміністрації України 

24.09.2019 р. №  939     
 

 

Зміни до Переліку обліково-інформаційних відомостей про господарську справу  

в місцевих та апеляційних судах, затвердженого наказом Державної судової адміністрації 

України від 13.02.2019 № 152 

 

3. Відомості про розгляд господарським судом справ  

про банкрутство (неплатоспроможність) боржника 

в суді першої інстанції 
 

3.1. Назва місцевого господарського суду: _______________________________________; 

(обрати назву суду з переліку судів у Довіднику 1: Перелік судів 

3.2. Суддя (судді): ______________________________________________________________; 

(обрати ПІБ судді (суддів) з переліку суддів у Довіднику 2: Перелік суддів 

3.3. Вхідний реєстраційний номер: ______________________________________________; 

                                                                                                     (вказати номер) 

3.4. Єдиний унікальний номер справи: ___________________________________________; 

                                                                                                     (вказати ЄУН справи) 

3.5. Номер провадження: _______________________________________________________; 

                                                                       (вказати номер провадження, за наявності) 

3.6. Заява (справа) надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до 

суду) 

обрати та зазначити потрібне: 

3.6.1. Вперше; 

3.6.2. За підсудністю з _______________________________________________________; 

                                                                                    (вказати з якого суду) 

3.6.3. Після скасування судового рішення, та направлення справи: 

3.6.3.1. на новий розгляд;  

3.6.3.2. для продовження розгляду: 

1) на стадії відкриття провадження; 

2) на стадії судового розгляду; 

3.6.4. Інше _______________________________________________________________; 

                                                                         (вказати) 

3.7. Категорія справи:  
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Довідник 6: Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ 

3.8. Учасники справи про банкрутство (ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства – далі 

КУзПБ) (з можливістю внесення декількох значень): 

Довідник 11: Учасники у справі про банкрутство 

3.8.1. Інші __________________________________________________________________  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

3.9. Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство  

(ст.5 КУзПБ) 

3.9.1. Заява від «____» _________ 20_____ р. про затвердження плану санації боржника до 

відкриття провадження у справі про банкрутство (з можливістю внесення декількох значень) 

3.9.1.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду). 

Після надходження заяви, судом виноситься: 

3.9.2. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про повернення без розгляду заяви про 

затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство (абз.10 

ч.6 ст.5 КУзПБ) (містить ознаку закінчення розгляду) 

3.9.3. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову у прийнятті до розгляду заяви про 

затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство 

(містить ознаку закінчення розгляду) 

3.9.3.1. Підстави відмови: 

1) план санації не відповідає вимогам цього Кодексу (абз.5 ч.6 ст.5 КУзПБ); 

2) справа не підсудна даному господарському суду (абз.6 ч.6 ст.5 КУзПБ); 

3) стосовно боржника відкрито провадження у справі про банкрутство (абз.7 ч.6 ст.5 КУзПБ); 

4) юридичну особу - боржника припинено в установленому законодавством порядку (абз.8 ч.6 ст.5 

КУзПБ). 

або 

3.9.4. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про прийняття до розгляду заяви про 

затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство та 

введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, які включені до плану санації 

3.9.4.1. Судове засідання призначено на «___» год. «___» хв. «____» _________ 20_____ р. 

3.9.5. Ухвала від «___» ____________ 20_____ р. про відкладення розгляду заяви  

на «___» год. «___» хв. «____» _________ 20_____ р. 

(з можливістю внесення декількох значень) 

3.9.6. У судовому засіданні оголошено перерву до «___» год. «___» хв.  

«_____» _________ 20_____ р. (з можливістю внесення декількох значень)  

з підстав _____________________________ (вказати підстави.) 

3.9.7. Здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про прийняття до розгляду заяви про 

затвердження плану санації на офіційному веб-порталі судової влади України –  

«____» _________ 20_____ р. (абз.1 ч.7 ст.5 КУзПБ) 

За результатами розгляду заяви, судом виноситься: 
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3.9.8. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову в затвердженні плану санації 

боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство та скасування мораторію на 

задоволення вимог кредиторів (містить ознаку закінчення розгляду). 

3.9.8.1. Підстави відмови: 

1) при схваленні плану санації були допущені порушення законодавства, що могли вплинути на 

результат голосування загальних зборів кредиторів (абз.5 ч.8 ст.5 КУзПБ); 

2) кредитор, який не брав участі в голосуванні або проголосував проти схвалення плану санації, 

доведе, що в разі ліквідації боржника у порядку, визначеному цим Кодексом, його вимоги були б 

задоволені в розмірі, що перевищує розмір вимог, які будуть задоволені відповідно до умов плану 

санації (абз.6 ч.8 ст.5 КУзПБ); 

3) боржником були надані недостовірні відомості, що є суттєвими для визначення успішності 

плану санації (абз.7 ч.8 ст.5 КУзПБ). 

або 

3.9.9. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про затвердження плану санації боржника до 

відкриття провадження у справі про банкрутство та скасування мораторію на задоволення вимог 

кредиторів (містить ознаку закінчення розгляду).  

3.9.10. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про затвердження змін до плану санації 

боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство (ч.10 ст.5 КУзПБ) (містить ознаку 

закінчення розгляду). 

Інші процесуальні питання, що можуть виникати під час санації боржника до відкриття 

провадження у справі про банкрутство: 

3.9.11. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відсторонення керуючого санацією від 

виконання ним своїх обов'язків (абз.8 ч.9 ст.5 КУзПБ) 

3.9.11.1. Ініціатор: 

1) за ініціативою суду; 

2) за клопотанням боржника, кредитора / кредиторів від «____» _________ 20_____ р.; 

3) за заявою керуючого санацією від «____» _________ 20_____ р.. 

3.9.11.2. Підстави відсторонення керуючого санацією від виконання ним своїх обов'язків за 

клопотанням боржника, кредитора або за ініціативою суду: 

1) невиконання або неналежного виконання обов'язків, покладених на керуючого санацією (абз.2 

ч.9 ст.5 ЗУзБП); 

2) зловживання правами керуючого санацією (абз.3 ч.9 ст.5 ЗУзБП); 

3) подання керуючим санацією до суду неправдивих відомостей (абз.4 ч.9 ст.5 ЗУзБП); 

4) відмови в наданні керуючому санацією допуску до державної таємниці або скасування раніше 

наданого допуску (абз.5 ч.9 ст.5 ЗУзБП); 

5) наявності конфлікту інтересів у керуючого санацією (абз.6 ч.9 ст.5 ЗУзБП). 

та/або 

3.9.12. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про заміну керуючого санацією  

(абз.10 ч.9 ст.5 КУзПБ)  

та/або 
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3.9.13. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. за результатом розгляду заяви / клопотання, 

заявленого під час процедури санації боржника до відкриття провадження у справі про 

банкрутство (з можливістю обрання декількох значень): 

3.9.13.1. Ініціатор: 

1) за ініціативою суду; 

2) за заявою /клопотанням від «____» _________ 20_____ р.,  

що надійшло до суду «____» _________ 20_____ р.; 

3.9.13.2. короткий зміст ____________________________________________________ (вказати); 

3.9.13.3. результат розгляду: 

1) відмовлено у задоволенні; 

2) задоволено; 

3) інше ______________________________________ (вказати). 

та (у разі наявності підстав) 

3.9.14. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про припинення процедури санації  

(абз.4 ч.10 ст.5 КУзПБ) (містить ознаку закінчення розгляду). 

За результатами виконання плану санації до суду надсилається 

3.9.15. Заява від «____» _________ 20_____ р. про затвердження звіту про виконання плану 

санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство 

3.9.15.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

Після надходження заяви судом виноситься: 

3.9.16. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про призначення судового засідання для 

розгляду заяви про затвердження звіту про виконання плану санації 

3.9.16.1. Судове засідання призначено на «___» год. «___» хв. «____» _________ 20_____ р. 

3.9.17. Ухвала від «___» ____________ 20_____ р. про відкладення розгляду заяви  

на «___» год. «___» хв. «____» _________ 20_____ р. 

(з можливістю внесення декількох значень) 

3.9.18. У судовому засіданні оголошено перерву до «___» год. «___» хв.  

«_____» _________ 20_____ р. (з можливістю внесення декількох значень) з підстав 

_____________________________ (вказати підстави.) 

За результатами розгляду заяви, судом виноситься: 

3.9.19. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову в затвердженні звіту про 

виконання плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство 

або 

3.9.20.  Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про затвердження звіту про виконання плану 

санації (містить ознаку закінчення розгляду). 

3.10. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника - юридичної особи: 

3.10.1. розпорядження майном боржника; 

3.10.2. санація боржника; 

3.10.3. ліквідація банкрута. 

3.11. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника - фізичної особи: 
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3.11.1. реструктуризація боргів боржника; 

3.11.2. погашення боргів боржника. 

БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  

(Книга ІІІ КУзПБ) 

3.12. Відкриття провадження у справі про банкрутство боржника - юридичної особи 

(Розділ II Книги ІІІ КУзПБ) 

3.12.1. Заява від «____» _________ 20_____ р. про відкриття провадження у справі про 

банкрутство.  

3.12.1.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.12.1.2. Заявник ____________________________________________________________________ 

(обрати боржника або кредитора з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)   

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

та, уразі наявності – обрати: 

3.12.1.3. Окремі категорії боржників – юридичних осіб з особливостями банкрутства, 

встановленими КУзПБ: 

1) страховик (ст.92 КУзПБ); 

2) професійний учасник ринку цінних паперів (ст.93 КУзПБ); 

3) емітент чи управитель іпотечних сертифікатів, управитель фонду фінансування будівництва чи 

управитель фонду операцій з нерухомістю (ст.94 КУзПБ); 

4) фермерське господарство (ст.95 КУзПБ); 

5) державне підприємство та підприємство, у статутному капіталі якого частка державної 

власності перевищує 50 відсотків (ст.96 КУзПБ). 

Після надходження заяви судом виноситься: 

3.12.2. Ухвала від «_____» _________ 20___ р. про залишення заяви без руху (ч.6 ст.12,  

ч.1,2 ст.174 ГПК України); 

3.12.2.1. Недоліки заяви ________________________________________; 

3.12.2.2. Строк усунення недоліків «_____» _________ 20_____ р. 

та/або (у разі наявності підстав для повернення заяви) 

3.12.3. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про повернення заяви про відкриття 

провадження у справі про банкрутство (містить ознаку закінчення розгляду) 

3.12.3.1. Підстави повернення (обрати потрібне): 

1) не усунуто недоліки заяви, яку залишено без руху у зв’язку з недодержанням вимог, викладених 

у статтях 162, 164, 172 ГПК України, статті 34 КУзПБ (ч. 4 ст. 174 ГПК України,  

ч.3 ст.37 КУзПБ): _______________________________ (вказати яких саме вимог недодержано); 

2) заяву подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписано або підписано 

особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано  

(п. 1 ч. 5 ст. 174 ГПК України, абз.2 ч.1 ст.38 КУзПБ); 

3) до постановлення ухвали про відкриття провадження у справі від заявника надійшла заява про 

відкликання заяви про відкриття провадження у справі (абз.3 ч.1 ст.38 КУзПБ, п. 3 ч. 5 ст. 174 

ГПК України); 
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4) заявником до цього суду подано іншу заяву про відкриття провадження у справі про 

банкрутство щодо того самого боржника і щодо такої заяви на час вирішення питання про 

відкриття провадження у справі, що розглядається, не постановлена ухвала про відкриття або 

відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство, повернення заяви про відкриття 

провадження у справі (абз.4 ч.1 ст.38 КУзПБ, п. 5 ч. 5 ст. 174 ГПК України); 

5) інше __________________________________________________ (указати які саме підстави). 

або 

3.12.4. Ухвала від «___» __________ 20___ р. про відмову у прийнятті заяви про відкриття 

провадження у справі про банкрутство (містить ознаку закінчення розгляду) 

3.12.4.1. Підстави (обрати потрібне): 

1) провадження у справі про банкрутство боржника не допускається згідно з КУзПБ  

(абз.2 ч.1 ст.37 КУзПБ); 

2) заява надійшла від кредитора, вимоги якого включені до затвердженого плану санації 

відповідно до статті 5 цього Кодексу, і відсутні докази невиконання зобов'язань за таким планом 

санації (абз.3 ч.1 ст.37 КУзПБ); 

3) стосовно боржника відкрито провадження у справі про банкрутство (абз.4 ч.1 ст.37 КУзПБ) 

4) юридичну особу - боржника припинено в установленому законом порядку  

(абз.5 ч.1 ст.37 КУзПБ) 

5) Інше _________________________________________________.(указати які саме підстави). 

або 

3.12.5. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про прийняття заяви до розгляду  

(ст.35 КУзПБ) 

3.12.5.1. підготовче засідання призначено на: «___» год. «___» хв. «____» _________ 20_____ р. 

3.12.5.2. прізвище, ім'я та по батькові арбітражних керуючих, визначених шляхом 

автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих 

України______________________________ (вказати). 

та, у разі виявлення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство 

після винесення ухвали про прийняття заяви до розгляду 

3.12.6. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про залишення заяви без руху після 

прийняття заяви до розгляду (ч.6 ст.12, ч.11 ст.176 ГПК України); 

3.12.6.1. Недоліки заяви ________________________________________ (вказати); 

3.12.6.2. Строк усунення недоліків «_____» _________ 20_____ р. 

та 

3.12.7. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про продовження розгляду справи після 

усунення недоліків заяви, виявлених після прийняття заяви до розгляду  

(ч.12 ст.176 ГПК України). 

або 

3.12.8. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про залишення заяви без розгляду (містить 

ознаку закінчення розгляду) 

3.12.8.1. Підстави (обрати): 
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1) неусунення недоліків заяви, виявлених після прийняття заяви до розгляду  

(ч.13 ст.176 ГПК України); 

2) заявник (заявники) «____» _________ 20_____ р. відкликали заяву про відкриття провадження у 

справі про банкрутство після постановлення ухвали про її прийняття до дати проведення 

підготовчого засідання суду (абз.3 ч.6 ст.38 КУзПБ); 

3) інше __________________________________________________________(вказати підстави). 

та (у разі якщо до дня підготовчого засідання, після прийняття однієї заяви до розгляду, до 

суду надійшло ще одна або кілька заяв) 

3.12.9. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про приєднання заяви (заяв) до матеріалів 

справ (ч.4 ст.39 КУзПБ) (з можливістю внесення декількох значень) 

та (у разі необхідності) 

3.12.10. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відкладення проведення підготовчого 

засідання суду на «___» год. «___» хв. «____» _________ 20_____ р. (з можливістю внесення 

декількох значень) 

3.12.10.1. Підстави: 

1) для оформлення допуску до державної таємниці арбітражному керуючому  

(абз.1 ч.11 ст.39 КУзПБ); 

2) з інших підстав ____________________________________________(вказати підстави). 

або 

3.12.11. У судовому засіданні оголошено перерву до «___» год. «___» хв.  

«_____» _________ 20_____ р. (з можливістю внесення декількох значень) з підстав 

_____________________________ (вказати підстави.) 

та (у разі відмови у наданні допуску до державної таємниці) 

3.12.12. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про призначення нового арбітражного 

керуючого (абз.2 ч.11 ст.39 КУзПБ) (з можливістю внесення декількох значень) 

3.12.12.1. прізвище, ім'я та по батькові арбітражних керуючих, визначених шляхом 

автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих 

України______________________________ (вказати). 

та (у разі необхідності вирішення інших процесуальних питань) 

3.12.13. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про __________________________ (вказати). 

3.13.              (з можливістю внесення декількох значень)Підготовче засідання 

3.13.1. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову у відкритті провадження у справі 

про банкрутство (ч.5 ст.39 КУзПБ) (містить ознаку закінчення розгляду) 

3.13.1.1. Підстави (обрати): 

1) вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку 

позовного провадження (абз.2 ч.6 ст.39 КУзПБ); 

2) вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого 

засідання суду (абз.3 ч.6 ст.39 КУзПБ); 

3) з інших підстав _________________________________________________ (вказати підстави). 

або 
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3.13.2. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відкриття провадження у справі про 

банкрутство (абз.2 ч.5 ст.39 КУзПБ) 

3.13.2.1. В ухвалі зазначено про (обрати та зазначити): 

1) відкриття провадження у справі про банкрутство (абз.2 ч.8 ст.39 КУзПБ); 

2) визнання вимог кредитора та їх розмір __________ грн (абз.3 ч.8 ст.39 КУзПБ); 

3) введення мораторію на задоволення вимог кредиторів (абз.4 ч.8 ст.39, ст.41 КУзПБ); 

4) введення процедури розпорядження майном (абз.5 ч.8 ст.39 КУзПБ) на ___ днів (вводиться 

строком до 170 календарних днів – ч.2 ст.44 КУзПБ); 

5) призначення розпорядника майна _______________ (вказати ПІБ арбітражного керуючого), 

встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати (абз.6 ч.8 ст.39 КУзПБ); 

6) вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику 

майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, 

реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави (абз.7 ч.8 ст.39 

КУзПБ); 

7) строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати 

розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати 

проведення підготовчого засідання суду – «____» _________ 20_____ р.  

(абз.8 ч.8 ст.39 КУзПБ); 

8) дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 70 календарних днів, а в разі 

великої кількості кредиторів – не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого 

засідання суду – «____» _________ 20_____ р. (абз.9 ч.8 ст.39 КУзПБ); 

9) строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може 

перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна – трьох місяців після дати проведення 

підготовчого засідання суду – «____» _________ 20____ р. (абз.10 ч.8 ст.39 КУзПБ) 

3.13.3. Здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі 

боржника на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня 

постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі – «____» _________ 20_____ р. (ч 

9 ст.39 КУзПБ) 

3.14. Поточні процесуальні питання під час провадження у справі 

У разі виявлення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство після 

винесення ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство 

3.14.1. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про залишення заяви без руху після 

відкриття провадження у справі про банкрутство (ч.6 ст.12, ч.11 ст.176 ГПК України); 

3.14.1.1. Недоліки заяви ________________________________________; 

3.14.1.2. Строк усунення недоліків «_____» _________ 20_____ р. 

та, у разі неусунення недоліків 

3.14.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про залишення заяви без розгляду внаслідок 

неусунення недоліків заяви, виявлених після відкриття провадження у справі про банкрутство 

(містить ознаку закінчення розгляду); 

або, у разі усунення недоліків 

3.14.3. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про продовження розгляду справи після 

усунення недоліків заяви, виявлених після відкриття провадження у справі про банкрутство. 
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За результатами розгляду питання щодо вжиття заходів до забезпечення вимог 

кредиторів, судом виноситься (ст.40 КУзПБ) 

3.14.4. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні клопотання про 

вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів (ст.40 КУзПБ)  

або 

3.14.5. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про вжиття заходів до забезпечення вимог 

кредиторів (ст.40 КУзПБ) (з можливістю обрання декількох значень): 

3.14.5.1. Ініціатор: 

1) за ініціативою суду; 

2) за клопотанням _____________________________________ від «____» _________ 20_____ р.,  

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство) 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти)) 

що надійшло до суду «____» _________ 20_____ р.;  

3.14.5.2. Вид забезпечення вимог кредиторів: 

1) заборонити боржнику вчиняти без згоди арбітражного керуючого правочини, а також 

зобов'язати боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам, 

вчинити чи утриматися від вчинення певних дій або вжити інших заходів для збереження майна 

боржника (у тому числі шляхом позбавлення боржника права розпорядження його нерухомим 

майном або цінними паперами без згоди розпорядника майна або суду, який розглядає справу про 

банкрутство; накладення арешту на конкретне рухоме майно боржника) (абз.2 ч.1  

ст.40 КУзПБ); 

2) інше ___________________________________________________ (вказати вид забезпечення). 

та/або 

3.14.5.3. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про скасування заходу щодо забезпечення 

вимог кредиторів (абз.2 ч.4 ст.40 КУзПБ);  

та/або 

3.14.5.4. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про зміну заходу щодо забезпечення вимог 

кредиторів на ________________________________________________________ (вказати захід) 

(абз.2 ч.4 ст.40 КУзПБ); 

та/або 

3.14.5.5. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про звернення стягнення на майно боржника 

за вимогами, на які не поширюється дія мораторію (абз.4 ч.5 ст.41 КУзПБ);  

та/або 

3.14.5.6. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про звільнення активів боржника з 

податкової застави (ч.10 ст.41 КУзПБ); 

Розгляд питання щодо припинення повноважень керівника або органу управління боржника 

(ч.2-3 ст.40, ч.12-13 ст.44 КУзПБ): 

3.14.6. Клопотання від «____» _________ 20_____ р. про припинення повноважень керівника 

або органу управління боржника та покладення виконання його обов'язків на розпорядника 

майна.  

3.14.6.1. Надійшло: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 
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3.14.6.2. Заявник ___________________________________________________________________ 

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство) (ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) 

/ найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

За результатом розгляду клопотання судом виноситься: 

3.14.7. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні клопотання про 

припинення повноважень керівника або органу управління боржника (ч.2 ст.40, ч.12 ст.44 

КУзПБ) 

або 

3.14.8. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про припинення повноважень керівника або 

органу управління боржника та покладення виконання його обов'язків на розпорядника майна 

(ч.2 ст.40, ч.12 ст.44 КУзПБ) (з можливістю обрання декількох значень): 

Визнання недійсними правочинів боржника (ст.42 КУзПБ) 

3.14.9. Заява від «____» _________ 20_____ р. про визнання недійсними правочинів 

боржника у справі про банкрутство (з можливістю внесення декількох значень).  

3.14.9.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.14.9.2. Заявник ___________________________________________________________________ 

(обрати арбітражного керуючого або кредитора з Довідника 11: Учасники у справі про 

банкрутство) (ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

3.14.9.3. Правочини, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство 

або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство 

завдали збитків боржнику або кредиторам з таких підстав: 

1) боржник виконав майнові зобов'язання раніше встановленого строку (абз.2 ч.1 ст.42 КУзПБ); 

2) боржник до відкриття провадження у справі про банкрутство взяв на себе зобов'язання, 

внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов'язань перед 

іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим (абз.3 ч.1 ст.42 КУзПБ); 

3) боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами, відповідно нижчими або вищими 

від ринкових, за умови що в момент прийняття зобов'язання або внаслідок його виконання майна 

боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів (абз.4 ч.1 ст.42 КУзПБ); 

4) боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, 

коли сума вимог кредиторів до боржника перевищувала вартість майна (абз.5 ч.1 ст.42 КУзПБ); 

5) боржник узяв на себе заставні зобов'язання для забезпечення виконання грошових вимог (абз.6 

ч.1 ст.42 КУзПБ). 

3.14.9.4. Правочини, вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю 

провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у 

межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора 

також з таких підстав: 

1) боржник безоплатно здійснив відчуження майна, взяв на себе зобов'язання без відповідних 

майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог (абз.2 ч.2 ст.42 КУзПБ); 

2) боржник уклав договір із заінтересованою особою (абз.3 ч.2 ст.42 КУзПБ); 

3) боржник уклав договір дарування (абз.4 ч.2 ст.42 КУзПБ). 

За результатом розгляду заяви судом виноситься (ч.4 ст.42 КУзПБ): 

(містить ознаку закінчення розгляду) 
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3.14.10. Ухвала від «_____» _________ 20___ р. про задоволення заяви; 

або 

3.14.11. Ухвала від «_____» _________ 20___ р. про відмову у задоволенні заяви; 

Розгляд питання щодо правонаступництва (ст.43 КУзПБ):  

(на будь-якій стадії провадження у справі) 

3.14.12. Заява від «____» _________ 20_____ р. про заміну кредитора його правонаступником 

(з можливістю внесення декількох значень).  

3.14.12.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.14.12.2. Заявник ___________________________________________________________________ 

(обрати правонаступника або іншого учасника з Довідника 11: Учасники у справі про 

банкрутство) (ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

3.14.12.3. Кредитор _____________________________________________________________ 

(обрати кредитора з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство) (ім'я (прізвище, ім'я та 

по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса 

електронної пошти) 

3.14.12.4. Правонаступник _______________________________________________________ 

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство) (ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) 

/ найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

За результатом розгляду заяви судом виноситься: 

(містить ознаку закінчення розгляду) 

3.14.13. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про заміну кредитора його правонаступником 

(ч.1 ст.43 КУзПБ) 

або 

3.14.14. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні заяви. 

та (у разі наявності інших питань, що потребують процесуального реагування) 

У разі надходження заяви/клопотання тощо 

3.14.15. Заява від «____» _________ 20_____ р. про ____________________________ (вказати).  

3.14.15.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.14.15.2. Заявник _______________________________________________________________ 

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

За результатом розгляду заяви, або з власної ініціативи судом винесена: 

3.14.16. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про __________________________ (вказати). 

3.15. Процедура розпорядження майном боржника – юридичної особи  

(Розділ II Книги ІІІ КУзПБ) 

Скасування арештів майна боржника чи інших обмежень щодо розпорядження його майном 

(ч.6 ст.44 КУзПБ) 

3.15.1. Заява від «____» _________ 20_____ р. про скасування арештів майна боржника чи 

інших обмежень щодо розпорядження його майном.  
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3.15.1.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.15.1.2. Заявник ____________________________________________________________________ 

(обрати розпорядника майна з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

за результатом розгляду заяви судом виноситься: 

(містить ознаку закінчення розгляду) 

3.15.2. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про задоволення заяви та скасування арештів 

майна боржника чи інших обмежень щодо розпорядження його майном 

або 

3.15.3. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні заяви. 

Визнання недійсними правочинів боржника або актів, прийнятих у процедурі розпорядження 

майном щодо зміни організаційно-правової форми боржника  

(ч.9 ст.44 КУзПБ) 

3.15.4. Позов від «____» _________ 20_____ р. про визнання недійсними правочинів 

боржника або актів (з можливістю внесення декількох значень). 

3.15.4.1. Надійшов: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.15.4.2. Заявник ___________________________________________________________________ 

(обрати розпорядника майна з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

за результатом розгляду заяви судом винесено: 

(містить ознаку закінчення розгляду) 

3.15.5. Судове рішення від «____» _________ 20_____ р. про (обрати результат розгляду): 

3.15.5.1. позов залишено без розгляду;  

3.15.5.2. провадження у справі закрито; 

3.15.5.3. позов задоволено / у задоволенні позову відмовлено (повністю / частково) 

3.15.5.4. інше _____________________________________________________(вказати). 

Виявлення конкурсних кредиторів (ст. 45 КУзПБ) 

3.15.6. Заява від «____» _________ 20_____ р. про визнання вимог до боржника, що виникли 

до відкриття провадження у справі про банкрутство (з можливістю внесення декількох значень): 

3.15.6.1. Надійшла до суду «____» _________ 20_____ р. (протягом 30 днів з дня офіційного 

оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство –  

ч.1, 4 ст.45 КУзПБ – впливає на порядок розгляду вимог: у межах строку – у попередньому 

засіданні; поза строком – у судовому засіданні після попереднього судового засідання ) 

3.15.6.2. Заявник ____________________________________________________________________ 

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство) (ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) 

/ найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

3.15.6.3. Сума заявлених вимог (обрати та вказати вид та розмір вимог в грошових одиницях) 

1) Усього: _____ грн, з них:  

1.1) неустойка _____ грн;  
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1.2) податки _____ грн; 

з них: 

2) Грошові вимоги: _____ грн, з них: 

2.1) неустойка _____ грн;  

2.2) податки _____ грн; 

та/або 

3) Майнові вимоги: _____ грн, 

3.1) неустойка _____ грн;  

3.2) податки _____ грн; 

та, у разі наявності забезпечення: 

4) Забезпечені вимоги: _____ грн. 

4.1) неустойка _____ грн;  

4.2) податки _____ грн; 

3.15.6.4. Вимоги (за наслідками розгляду розпорядником майна – ч.5 ст.45 КУзПБ): 

1) повністю визнані розпорядником майна боржника: 

або 

2) частково визнані розпорядником майна боржника; 

або 

3) відхилені розпорядником майна боржника. 

за результатом розгляду заяви судом виноситься: 

у разі наявності недоліків 

3.15.7. Повідомлення суду від «_____» _________ 20_____ р. про недоліки заяви  

(абз.2 ч.1 ст.46 КУзПБ); 

3.15.7.1. Недоліки заяви ________________________________________; 

3.15.7.2. Строк усунення недоліків «_____» _________ 20_____ р. 

та, у разі неусунення недоліків 

3.15.8. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про повернення заяви (ч.2 ст.46 КУзПБ) 

(містить ознаку закінчення розгляду) 

або, уразі відсутності недоліків чи внаслідок їх усунення 

3.15.9. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про прийняття заяви кредитора  

(абз.11 ч.3 ст.45 КУзПБ) 

Попереднє засідання господарського суду (ст.47 КУзПБ) 

(проводиться не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів –  

не пізніше трьох місяців з дня проведення підготовчого засідання суду) 

3.15.10. Ухвала попереднього засідання від «____» _________ 20_____ р.  

(абз.3 ч.2 ст.47 КУзПБ): 

3.15.10.1. розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником 

майна до реєстру вимог кредиторів (у вигляді таблиці із можливістю внесення декількох значень): 
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1) черга задоволення ___ (обрати з першої по шосту),  

2) кредитор __________________ (обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство) 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти),  

3) розмір визнаних вимог: 

3.1) Усього: _____ грн, з них: 

3.1.1) неустойка _____ грн; 

3.1.2) податки _____ грн; 

з них: 

3.2) Грошові вимоги: _____ грн, з них: 

3.2.1) неустойка _____ грн;  

3.2.2) податки _____ грн; 

та/або 

3.3) Майнові вимоги: _____ грн, 

3.3.1) неустойка _____ грн;  

3.3.2) податки _____ грн; 

та, у разі наявності забезпечення: 

3.4) Забезпечені вимоги: _____ грн. 

3.4.1) неустойка _____ грн;  

3.4.2) податки _____ грн. 

3.15.10.2. розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів (у вигляді таблиці із можливістю 

внесення декількох значень): 

1) черга задоволення ___ (обрати з першої по шосту),  

2) кредитор __________________ (обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство) 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти),  

3) розмір не визнаних вимог: 

3.1) Усього: _____ грн, з них:  

3.1.1) неустойка _____ грн;  

3.1.2) податки _____ грн; 

3.15.10.3. дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів – «___» _________ 20___ р.; 

3.15.10.4. дата підсумкового засідання суду – «____» _________ 20_____ р., яке має відбутися у 

строки, встановлені частиною другою статті 44 КУзПБ. 

Збори кредиторів (ст.48, 49 КУзПБ) 

3.15.11. Рішення зборів кредиторів від «____» _________ 20_____ р. (приймається до закінчення 

процедури розпорядження майном боржника – ч.2 ст.49 КУзПБ): 

(з можливістю внесення декількох значень) 

3.15.11.1. схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення 

процедури санації і затвердження плану санації (абз.2 ч.2 ст.49 КУзПБ); 
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або 

3.15.11.2. подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та 

відкриття ліквідаційної процедури (абз.3 ч.2 ст.49 КУзПБ). 

та/або, у разі наявності обставин, що не дають зборам кредиторів можливості у 

встановлені строки прийняти одне з таких рішень: 

3.15.11.3. звернутися до господарського суду з клопотанням про продовження строку 

процедури розпорядження майном (у межах граничних строків) (абз.4 ч.2 ст.49 КУзПБ). 

Підсумкове засідання господарського суду (ст.49 КУзПБ) 

У підсумковому засіданні судом виноситься: 

3.15.12. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про продовження строку процедури 

розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду (у межах граничних 

строків) (абз.2 ч.3 ст.49 КУзПБ); 

3.15.13. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про введення процедури санації та 

затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та 

погодження його забезпеченими кредиторами (абз.3 ч.3 ст.49 КУзПБ); 

3.15.14. Постанова від «____» _________ 20_____ р. про визнання боржника банкрутом і 

відкриття ліквідаційної процедури; 

3.15.15. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про закриття провадження у справі про 

банкрутство (містить ознаку закінчення розгляду). 

Та (у разі наявності інших питань, що потребують процесуального реагування під час 

процедури розпорядження майном) 

У разі надходження заяви/клопотання тощо 

3.15.16. Заява від «____» _________ 20_____ р. про ____________________________ (вказати). (з 

можливістю внесення декількох значень) 

3.15.16.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.15.16.2. Заявник _______________________________________________________________ 

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

за результатом розгляду заяви, або з власної ініціативи судом винесена: 

3.15.17. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про __________________________ (вказати). 

3.16. Процедура санації боржника – юридичної особи 

(Розділ IІI Книги ІІІ КУзПБ) 

План санації (ст.51,52 КУзПБ) 

за результатом розгляду плану санації зборами кредиторів прийнято рішення подати  

3.16.1. Клопотання зборів кредиторів від «____» _________ 20_____ р. про введення процедури 

санації і затвердження плану санації (абз.2 ч.2 ст.49 КУзПБ) 

3.16.1.1. надійшло: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

за результатом розгляду клопотання судом виноситься: 

3.16.2. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову у затвердженні плану санації  

(ч.8 ст.52 КУзПБ) (з можливістю внесення декількох значень) 
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або 

3.16.3. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про введення процедури санації, про 

затвердження плану санації та призначення керуючого санацією __________________________. 

(обрати керуючого санацією з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти)  

(набирає законної сили з дня її постановлення – ч.3 ст.50 КУзПБ)  

Здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про введення процедури санації на 

офіційному веб-порталі судової влади України – «____» _________ 20_____ р.  

(абз.8 ч.4 ст.50 КУзПБ)Звіт керуючого санацією (ст.57 КУзПБ): 

за результатом розгляду звіту зборами кредиторів прийнято  

3.16.4. Рішення зборів кредиторів від «____» _________ 20_____ р. про звернення до суду з 

клопотанням про:  

(приймається не пізніше 10 днів з дня надходження звіту та не пізніше закінчення строку 

процедури санації) 

3.16.4.1. закриття провадження у справі у зв'язку з виконанням плану санації і відновленням 

платоспроможності боржника (абз.2 ч.5 ст.57 КУзПБ); 

або 

3.16.4.2. припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної 

процедури (абз.3 ч.5 ст.57 КУзПБ); 

або 

3.16.4.3. схвалення змін до плану санації та продовження строку процедури санації  

(абз.4 ч.5 ст.57 КУзПБ); 

та 

3.16.4.4. Протокол рішення надійшов: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження 

до суду)  

За результатом надходження звіту судом виноситься: 

3.16.4.5. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про призначення судового засідання для 

розгляду звіту керуючого санацією та скарг кредиторів (за наявності) на «___» год. «___» хв. 

«____» _________ 20_____ р.  

та, у разі наявності 

3.16.5. Ухвала від «___» ____________ 20_____ р. про відкладення судового засідання  

на «___» год. «___» хв. «___» ____________ 20_____ р. (з можливістю внесення декількох значень) 

3.16.6. У судовому засіданні оголошено перерву до «_____» _________ 20_____ р.  

(з можливістю внесення декількох значень) з підстав _____________________________. 

                                                                                                              (вказати підстави) 

За результатом розгляду звіту судом виноситься: 

3.16.7. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову у затвердженні звіту  

(ч.10 ст.57 КУзПБ) (з можливістю внесення декількох значень) 

або 

3.16.8. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про у затвердження звіту  

(ч.10 ст.57 КУзПБ)  
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Та, за результатом розгляду клопотання судом виноситься: 

3.16.9. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні клопотання; 

або 

3.16.10. Ухвала (постанова) від «____» _________ 20_____ р. про задоволення клопотання,  

та, про  

3.16.10.1. закриття провадження у справі у зв'язку з виконанням плану санації і відновленням 

платоспроможності боржника (містить ознаку закінчення розгляду); 

або 

3.16.11. припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної 

процедури; 

або 

3.16.12. схвалення змін до плану санації та продовження строку процедури санації. 

У разі закінчення строків процедури санації, передбачених планом санації, та за умови 

відсутності клопотання зборів кредиторів про продовження строків процедури санації у 

зв'язку із схваленням відповідних змін до плану санації судом виноситься: 

3.16.13. Постанова від «____» _________ 20_____ р. про визнання боржника банкрутом і 

відкриття ліквідаційної процедури (ч.11 ст.57 КУзПБ) 

Та (у разі наявності інших питань, що потребують процесуального реагування під час 

процедури санації) 

У разі надходження заяви/клопотання тощо 

3.16.14. Заява від «____» _________ 20_____ р. про ____________________________ (вказати). (з 

можливістю внесення декількох значень) 

3.16.14.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.16.14.2. Заявник _______________________________________________________________ 

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

за результатом розгляду заяви, або з власної ініціативи судом винесена: 

3.16.15. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про __________________________ (вказати). 

3.17. Ліквідаційна процедура щодо боржника – юридичної особи 

(Розділ IV Книги ІІІ КУзПБ) 

Постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури 

3.17.1. Постанова від «____» _________ 20_____ р. про визнання боржника банкрутом і 

відкриття ліквідаційної процедури  

3.17.1.1. строком на ____ місяців та/або _____ днів (Цей строк не може перевищувати  

12 місяців – абз.2 ч.1 ст. 58 КУзПБ).  

3.17.1.2. призначено ліквідатора _____________________________________ (ч.1 ст.60 КУзПБ). 

(обрати ліквідатора з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 
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3.17.2. Здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і 

відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України –  

«____» _________ 20_____ р. 

Звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс (ст.65 КУзПБ) 

3.17.3. Звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс складено «____» _________ 20_____ р.; 

3.17.3.1. подано суду «____» _________ 20_____ р.; 

та (якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу 

ліквідаційної маси – обрати) 

3.17.3.2. ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна. 

За результатом надходження звіту судом виноситься: 

3.17.3.3. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про призначення судового засідання для 

розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу (абз.10 ч.1 ст.65 КУзПБ)  

на «___» год. «___» хв. «____» _________ 20_____ р.  

та, у разі наявності 

3.17.4. Ухвала від «___» ____________ 20_____ р. про відкладення судового засідання  

на «___» год. «___» хв. «___» ____________ 20_____ р. (з можливістю внесення декількох значень) 

3.17.5. У судовому засіданні оголошено перерву до «_____» _________ 20_____ р.  

(з можливістю внесення декількох значень) з підстав _____________________________. 

                                                                                                              (вказати підстави) 

За результатом розгляду звіту судом виноситься: 

3.17.6. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову у затвердженні звіту  

(абз.12 ч.1 ст.65 КУзПБ) (з можливістю внесення декількох значень) 

або (у разі якщо суд дійшов висновку, що ліквідатор не виявив або не реалізував майнові 

активи банкрута у повному обсязі). 

3.17.7. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про призначення нового ліквідатора 

__________________________________________________________________ (ч.4 ст.65 КУзПБ) 

(обрати ліквідатора з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

або 

3.17.8. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про затвердження звіту ліквідатора та 

ліквідаційного балансу (абз.12 ч.1 ст.65 КУзПБ) (містить ознаку закінчення розгляду) 

та (якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не 

залишилося майна) 

3.17.8.1. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про ліквідацію юридичної особи - банкрута (ч.2 

ст.65 КУзПБ) (Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення 

державної реєстрації припинення юридичної особи – банкрута, а також власнику майна.) 

або (якщо майна банкрута вистачило для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі) 

3.17.8.2. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про те, що боржник вважається таким, що не має 

боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність (ч.5 ст.65 КУзПБ) 

або 
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3.17.8.3. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про ліквідацію юридичної особи, що звільнилася 

від боргів (абз.2 ч.5 ст.65 КУзПБ). 

Оскарження дій (бездіяльності) ліквідатора (ч.3 ст.60, ч.6 ст.61 КУзПБ) 

3.17.9. Скарга від «____» _________ 20_____ р. на дії (бездіяльність) ліквідатора  

(з можливістю внесення декількох значень) 

3.17.9.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.17.9.2. Заявник ____________________________________________________________________ 

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

за результатом розгляду скарги судом виноситься (містить ознаку закінчення розгляду): 

3.17.10. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про задоволення скарги 

або 

3.17.11. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні скарги. 

Розгляд заяв з вимогами поточних кредиторів (ч.4 ст.60 КУзПБ) 

3.17.12. Заява від «____» _________ 20_____ р. про визнання вимог до боржника, що надійшла 

до суду після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом (з 

можливістю внесення декількох значень): 

3.17.12.1. Надійшла «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.17.12.2. Заявник ___________________________________________________________________ 

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

3.17.12.3. Сума заявлених вимог (обрати та вказати вид та розмір вимог в грошових одиницях) 

1) Усього: _____ грн, з них:  

1.1) неустойка _____ грн;  

1.2) податки _____ грн; 

з них: 

2) Грошові вимоги: _____ грн, з них: 

2.1) неустойка _____ грн;  

2.2) податки _____ грн; 

або 

3) Майнові вимоги: _____ грн, 

3.1) неустойка _____ грн;  

3.2) податки _____ грн; 

та, у разі наявності забезпечення: 

4) Забезпечені вимоги: _____ грн. 

4.1) неустойка _____ грн;  

4.2) податки _____ грн; 

за результатом розгляду заяви судом виноситься: 



20 
 

3.17.13. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. (містить ознаку закінчення розгляду) 

3.17.13.1. про визнання вимог кредитора; 

або 

3.17.13.2. відхилення вимог кредитора: 

1) повністю; 

2) частково, 

та 

3.17.13.3. Розмір та перелік визнаних судом вимог (у вигляді таблиці із можливістю внесення 

декількох значень): 

1) черга задоволення ___ (обрати з першої по шосту),  

2) розмір визнаних вимог: 

2.1) Усього: _____ грн, з них:  

2.1.1) неустойка _____ грн;  

2.1.2) податки _____ грн; 

з них: 

2.2) Грошові вимоги: _____ грн, з них: 

2.2.1) неустойка _____ грн;  

2.2.2) податки _____ грн; 

та/або 

2.3) Майнові вимоги: _____ грн, 

2.3.1) неустойка _____ грн;  

2.3.2) податки _____ грн; 

та, у разі наявності забезпечення: 

2.4) Забезпечені вимоги: _____ грн. 

2.4.1) неустойка _____ грн;  

2.4.2) податки _____ грн. 

3.17.13.4. Розмір та перелік не визнаних судом вимог (у вигляді таблиці із можливістю внесення 

декількох значень): 

1) черга задоволення ___ (обрати з першої по шосту),  

2) розмір не визнаних вимог: 

2.1) Усього: _____ грн, з них:  

2.1.1) неустойка _____ грн;  

2.1.2) податки _____ грн; 

та (у разі наявності інших питань, що потребують процесуального реагування під час 

процедури ліквідації) 

У разі надходження заяви/клопотання тощо 

3.17.14. Заява від «____» _________ 20_____ р. про ____________________________ (вказати). (з 

можливістю внесення декількох значень) 
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3.17.14.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.17.14.2. Заявник _______________________________________________________________ 

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

за результатом розгляду заяви, або з власної ініціативи судом винесена: 

3.17.15. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про __________________________ (вказати). 

3.18. Продаж майна в провадженні у справі про банкрутство боржника -  

юридичної особи 

(Розділ V Книги ІІІ КУзПБ) 

Визнання недійсними правочину, вчиненого з порушенням порядку підготовки та 

проведення аукціону (ст.73 КУзПБ) 

3.18.1. Заява від «____» _________ 20_____ р. про визнання недійсним правочину, вчиненого з 

порушенням порядку підготовки та проведення аукціону (з можливістю внесення декількох 

значень).  

3.18.1.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.18.1.2. Заявник ___________________________________________________________________ 

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

За результатом розгляду заяви судом виноситься (містить ознаку закінчення розгляду): 

3.18.2. Ухвала від «_____» _________ 20___ р. про задоволення заяви; 

або 

3.18.3. Ухвала від «_____» _________ 20___ р. про відмову у задоволенні заяви. 

3.19. Закриття провадження у справі про банкрутство боржника – юридичної особи 

(Розділ VІ Книги ІІІ КУзПБ)  

3.19.1. Підстави закриття провадження у справі про банкрутство (ст.90 КУзПБ)  

(обрати потрібне): 

3.19.1.1. боржник – юридична особа не внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (п.1 ч.1 ст.90 КУзПБ) – може 

застосовуватися на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство (до та після визнання 

боржника банкрутом); 

3.19.1.2. юридичну особу, яка є боржником, припинено в установленому законодавством порядку, 

про що є відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань (п.2 ч.1 ст.90 КУзПБ) – може застосовуватися на всіх 

стадіях провадження у справі про банкрутство (до та після визнання боржника банкрутом); 

3.19.1.3. у провадженні господарського суду є справа про банкрутство того самого боржника (п.3 

ч.1 ст.90 КУзПБ) – може застосовуватися лише до визнання боржника банкрутом; 

3.19.1.4. відновлено платоспроможність боржника або погашені всі вимоги кредиторів згідно з 

реєстром вимог кредиторів (п.4 ч.1 ст.90 КУзПБ) – може застосовуватися лише до визнання 

боржника банкрутом; 
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3.19.1.5. затверджено звіт керуючого санацією або ліквідатора в порядку, передбаченому цим 

Кодексом (п.5 ч.1 ст.90 КУзПБ) – може застосовуватися на всіх стадіях провадження у справі 

про банкрутство (до та після визнання боржника банкрутом); 

3.19.1.6. до боржника після офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у 

справі про його банкрутство не висунуто вимог (п.6 ч.1 ст.90 КУзПБ) – може застосовуватися 

лише після визнання боржника банкрутом; 

3.19.1.7. справа не підлягає розгляду в господарських судах України (п.7 ч.1 ст.90 КУзПБ) – 

може застосовуватися на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство (до та після 

визнання боржника банкрутом); 

3.19.1.8. господарським судом не встановлені ознаки неплатоспроможності боржника (п.8 ч.1 

ст.90 КУзПБ) – може застосовуватися лише до визнання боржника банкрутом ;  

3.19.1.9. в інших випадках, передбачених законом (п.9 ч.1 ст.90 КУзПБ) – може застосовуватися 

лише до визнання боржника банкрутом . 

3.19.2. Ухвала від «_____» _________ 20___ р. про закриття провадження у справі про 

банкрутство (ч.3 ст.90 КУзПБ) (містить ознаку закінчення розгляду): 

3.20. Провадження у справах про банкрутство, пов'язаних з іноземною процедурою 

банкрутства боржника – юридичної особи 

(Розділ VIII Книги ІІІ КУзПБ) 

Розгляд заяви про визнання іноземної процедури банкрутства  

3.20.1. Заява від «____» _________ 20_____ р. про визнання іноземної процедури банкрутства 

та керуючого іноземною процедурою банкрутства (ст.100 КУзПБ) 

(з можливістю внесення декількох значень).  

3.20.1.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.20.1.2. Заявник ___________________________________________________________________ 

(обрати керуючого іноземною процедурою банкрутства з Довідника 11: Учасники у справі про 

банкрутство) (ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

За результатом надходження заяви судом виноситься: 

якщо судом встановлено, заяву та додані до неї документи не оформлено відповідно до 

вимог, передбачених ст.100 КУзПБ) 

3.20.2. Ухвала від «_____» _________ 20___ р. про залишення заяви без розгляду та 

повернення її разом із доданими документами (не пізніш як на п'ятий день з дня її надходження – 

ч.3 ст.100 КУзПБ) (містить ознаку закінчення розгляду) 

або (якщо заяву та додані до неї документи оформлено відповідно до встановлених вимог) 

3.20.3. Ухвала від «_____» _________ 20___ р. про прийняття заяви до розгляду (не пізніш як 

на третій день з дня надходження заяви – ч.4 ст.100 КУзПБ); 

та 

3.20.4. Ухвала від «_____» _________ 20___ р. про призначення судового розгляду  

на «___» год. «___» хв. «____» _________ 20_____ р. (ч.2 ст.102 КУзПБ) 

та, у разі необхідності 

3.20.5. «_____» _________ 20_____ р. час розгляду заяви перенесено на «___» год. «___» хв. 

«____» _________ 20_____ р. (ч.3 ст.102 КУзПБ) (з можливістю внесення декількох значень) 

За результатом розгляду заяви судом виноситься (містить ознаку закінчення розгляду): 
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3.20.6. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про визнання іноземної процедури 

банкрутства (ч.5 ст.102 КУзПБ) 

або 

3.20.7. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову в задоволенні заяви (ч.5 ст.102 

КУзПБ). 

Розгляд заяви про надання судової допомоги 

3.20.8. Заява від «____» _________ 20_____ р. про надання судової допомоги  

(ст.107 КУзПБ) (з можливістю внесення декількох значень).  

3.20.8.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.20.8.2. Заявник ___________________________________________________________________ 

(обрати керуючого іноземною процедурою банкрутства з Довідника 11: Учасники у справі про 

банкрутство) (ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце 

проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

3.20.8.3. Характер судової допомоги: 

1) що може бути надана після подання заяви про визнання іноземної процедури банкрутства  

(ст. 101 КУзПБ); 

або 

2) що може бути надана після визнання іноземної процедури банкрутства (ст. 106 КУзПБ). 

За результатом розгляду заяви судом виноситься (містить ознаку закінчення розгляду): 

3.20.9. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про надання судової допомоги; 

або 

3.20.10. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову в задоволенні заяви. 

3.21. Інші процесуальні питання, що виникають під час провадження процедури 

банкрутства боржника – юридичної особи 

У разі надходження заяви/клопотання тощо 

3.21.1. Заява від «____» _________ 20_____ р. про ____________________________ (вказати). (з 

можливістю внесення декількох значень) 

3.21.1.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.21.1.2. Заявник _______________________________________________________________ 

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

за результатом розгляду заяви, або з власної ініціативи судом винесена: 

3.21.2. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про __________________________ (вказати). 

ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ  

(Книга ІV КУзПБ) 

Провадження у справах про неплатоспроможність боржника – фізичної особи, фізичної 

особи-підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з 

урахуванням особливостей, встановлених Книгою ІV КУзПБ – ст.113 КУзПБ. 

3.22. Подача заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність 

боржника – фізичної особи 
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(Розділ IІ Книга ІV КУзПБ) 

Розгляд заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність 

боржника – фізичної особи 

3.22.1. Заява від «____» _________ 20_____ р. про відкриття провадження у справі про 

неплатоспроможність боржника – фізичної особи або фізичної особи-підприємця.  

3.22.1.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.22.1.2. Заявник ____________________________________________________________________ 

(обрати боржника з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство) (ім'я (прізвище, ім'я та 

по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса 

електронної пошти) 

3.22.1.3. Підстави для відкриття провадження (ст.115 КУзПБ): 

1) розмір прострочених зобов'язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не 

менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати (п.1 ч.2 ст.115 КУзПБ); 

2) боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі 

більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов'язань упродовж двох 

місяців (п.2 ч.2 ст.115 КУзПБ); 

3) ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке 

може бути звернено стягнення (п.3 ч.2 ст.115 КУзПБ); 

4) існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати 

грошові зобов'язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності) 

(п.4 ч.2 ст.115 КУзПБ). 

3.22.1.4. Окремі категорії боржників – фізичних осіб з особливостями банкрутства, встановленими 

КУзПБ: 

1) зайняті у сільському господарстві (ст.136 КУзПБ); 

2) фізичні особи-підприємці (ст.137 КУзПБ). 

Після надходження заяви судом виноситься: 

3.22.2. Ухвала від «_____» _________ 20___ р. про залишення заяви без руху (ч.6 ст.12,  

ч.1,2 ст.174 ГПК України); 

3.22.2.1. Недоліки заяви ________________________________________; 

3.22.2.2. Строк усунення недоліків «_____» _________ 20_____ р. 

та/або (у разі наявності підстав для повернення заяви) 

3.22.3. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про повернення заяви про відкриття 

провадження у справі про неплатоспроможність (містить ознаку закінчення розгляду) 

3.22.3.1. Підстави повернення (обрати потрібне): 

1) не усунуто недоліки заяви, яку залишено без руху у зв’язку з недодержанням вимог, викладених 

у статтях 162, 164, 172 ГПК України, статті 34 КУзПБ (ч. 4 ст. 174 ГПК України,  

ч.3 ст.37 КУзПБ): _______________________________ (вказати яких саме вимог недодержано); 

2) заяву подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписано або підписано 

особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано  

(п. 1 ч. 5 ст. 174 ГПК України, абз.2 ч.1 ст.38 КУзПБ); 

3) у разі відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство до постановлення 

ухвали про її прийняття (п. 3 ч. 5 ст. 174 ГПК України, абз.3 ч.1 ст.38 КУзПБ); 
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4) заявником до цього суду подано іншу заяву про відкриття провадження у справі про 

банкрутство щодо того самого боржника і щодо такої заяви на час вирішення питання про 

відкриття провадження у справі, що розглядається, не постановлена ухвала про відкриття або 

відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство, повернення заяви про відкриття 

провадження у справі (п. 5 ч. 5 ст. 174 ГПК України, абз.4 ч.1 ст.38 КУзПБ); 

5) інше __________________________________________________ (указати які саме підстави). 

або 

3.22.4. Ухвала від «___» __________ 20___ р. про відмову у прийнятті заяви про відкриття 

провадження у справі про неплатоспроможність (містить ознаку закінчення розгляду) 

3.22.4.1. Підстави (обрати потрібне): 

1) провадження у справі про банкрутство боржника не допускається згідно з КУзПБ  

(абз.2 ч.1 ст.37 КУзПБ); 

2) стосовно боржника відкрито провадження у справі про банкрутство (абз.4 ч.1 ст.37 КУзПБ) 

3) Інше _________________________________________________.(указати які саме підстави). 

або 

3.22.5. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про прийняття заяви до розгляду  

(ст.35, 117 КУзПБ) 

3.22.5.1. підготовче засідання суду призначено на: «___» год. «___» хв.  

«____» _________ 20_____ р. (має відбутися не пізніше 15 робочих днів з дня постановлення 

ухвали – п.1 ч.1 ст.117 КУзПБ); 

3.22.5.2. прізвище, ім'я та по батькові арбітражних керуючих, визначених шляхом 

автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих 

України______________________________ (вказати). 

та (у разі виявлення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про 

неплатоспроможність після винесення ухвали про прийняття заяви до розгляду 

3.22.6. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про залишення заяви без руху після 

прийняття заяви до розгляду (ч.6 ст.12, ч.11 ст.176 ГПК України); 

3.22.6.1. Недоліки заяви ________________________________________; 

3.22.6.2. Строк усунення недоліків «_____» _________ 20_____ р. 

та 

3.22.7. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про продовження розгляду справи після 

усунення недоліків заяви, виявлених після прийняття заяви до розгляду  

(ч.12 ст.176 ГПК України). 

або 

3.22.8. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про залишення заяви без розгляду (містить 

ознаку закінчення розгляду) 

3.22.8.1. Підстави (обрати): 

1) неусунення недоліків заяви, виявлених після прийняття заяви до розгляду  

(ч.13 ст.176 ГПК України); 

2) заявник (заявники) «____» _________ 20_____ р. відкликали заяву про відкриття провадження у 

справі про банкрутство після постановлення ухвали про її прийняття до дати проведення 

підготовчого засідання суду (абз.3 ч.6 ст.38 КУзПБ); 
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3) інше __________________________________________________________(вказати підстави). 

та (у разі якщо до дня підготовчого засідання, після прийняття однієї заяви до розгляду, до 

суду надійшло ще одна або кілька заяв) 

3.22.9. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про приєднання заяви (заяв) до матеріалів 

справ (ч.4 ст.39 КУзПБ) (з можливістю внесення декількох значень) 

та (у разі необхідності) 

3.22.10. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відкладення проведення підготовчого 

засідання суду на «___» год. «___» хв. «____» _________ 20_____ р. (з можливістю внесення 

декількох значень) 

3.22.10.1. Підстави: 

1) для оформлення допуску до державної таємниці арбітражному керуючому  

(абз.1 ч.11 ст.39 КУзПБ); 

2) з інших підстав ____________________________________________(вказати підстави). 

та (у разі відмови у наданні допуску до державної таємниці) 

3.22.11. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про призначення нового арбітражного 

керуючого (абз.2 ч.11 ст.39 КУзПБ) (з можливістю внесення декількох значень) 

3.22.11.1. прізвище, ім'я та по батькові арбітражних керуючих, визначених шляхом 

автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих 

України______________________________ (вказати). 

та (у разі вирішення інших процесуальних питань до підготовчого засідання) 

3.22.12. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про __________________________ (вказати). 

             (з можливістю внесення декількох значень) 

3.23. Підготовче засідання 

3.23.1. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову у відкритті провадження у справі 

про неплатоспроможність (ч.6 ст.39, ч.3 ст.119 КУзПБ) (містить ознаку закінчення розгляду) 

3.23.1.1. Підстави (обрати): 

1) відсутні підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність  

(п.1 ч.4 ст.119 КУзПБ); 

2) боржник виконав зобов'язання перед кредитором (кредиторами) у повному обсязі до 

підготовчого засідання суду (п.2 ч.4 ст.119 КУзПБ); 

3) боржника притягнуто до адміністративної або кримінальної відповідальності за неправомірні 

дії, пов'язані з неплатоспроможністю (п.3 ч.4 ст.119 КУзПБ); 

4) боржника визнано банкрутом протягом попередніх п'яти років (п.4 ч.4 ст.119 КУзПБ). 

5) з інших підстав _________________________________________________ (вказати підстави). 

або 

3.23.2. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відкриття провадження у справі про 

неплатоспроможність боржника (ч.12 ст.39, ч.3 ст.119 КУзПБ) (набирає законної сили з моменту її 

постановлення – ч.8 ст.119 КУзПБ) 

3.23.2.1. В ухвалі зазначено про (обрати та зазначити): 
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1) відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника (абз.1 ч.8 ст.39,  

п.1 ч.5 ст.119 КУзПБ); 

2) введення процедури реструктуризації боргів боржника (п.2 ч.5 ст.119 КУзПБ); 

3) введення мораторію на задоволення вимог кредиторів строком на ___ днів (вводиться строком 

на 120 днів з моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) (п.3 ч.5 

ст.119, ст.121 КУзПБ); 

4) призначення керуючого реструктуризацією ____________________________________ (вказати 

ПІБ арбітражного керуючого) (п.4 ч.5 ст.119 КУзПБ); 

5) вжиття заходів для забезпечення вимог кредиторів (п.5 ч.5 ст.119 КУзПБ); 

6) строк подання арбітражним керуючим до господарського суду відомостей про результати 

розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати 30 днів з дня проведення підготовчого 

засідання суду – «____» _________ 20_____ р. (п.6 ч.5 ст.119 КУзПБ); 

7) проведення арбітражним керуючим виявлення, складання опису майна боржника (проведення 

інвентаризації) та визначення його вартості (п.7 ч.5 ст.119 КУзПБ); 

8) строк підготовки та подання до господарського суду плану реструктуризації боргів боржника, 

який не може перевищувати трьох місяців з дня проведення підготовчого засідання суду – «____» 

_________ 20_____ р. (п.8 ч.5 ст.119 КУзПБ); 

9) зобов'язання контролюючого органу, визначеного Податковим кодексом України, надати 

керуючому реструктуризацією та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім'ї і про 

майно, задеклароване такими особами при перетині кордону (п.9 ч.5 ст.119 КУзПБ); 

10) зобов'язання органу державної прикордонної служби надати керуючому реструктуризацією та 

суду інформацію про перетинання боржником та членами його сім'ї державного кордону за 

останні три роки (п.10 ч.5 ст.119 КУзПБ); 

11) зобов'язання банків надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок 

коштів на рахунках боржника (п.11 ч.5 ст.119 КУзПБ). 

3.23.3. Здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі 

про неплатоспроможність боржника на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше 

наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі – «____» 

_________ 20_____ р. (ч 9 ст.39, ч.6 ст.119 КУзПБ) 

3.24. Поточні процесуальні питання під час провадження у справі про неплатоспроможність 

боржника 

У разі виявлення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про 

неплатоспроможність після винесення ухвали про відкриття провадження у справі  

3.24.1. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про залишення заяви без руху після 

відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (ч.6 ст.12,  

ч.11 ст.176 ГПК України); 

3.24.1.1. Недоліки заяви ________________________________________; 

3.24.1.2. Строк усунення недоліків «_____» _________ 20_____ р. 

та, у разі неусунення недоліків 

3.24.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про залишення заяви без розгляду внаслідок 

неусунення недоліків заяви, виявлених після відкриття провадження у справі про 

неплатоспроможність (містить ознаку закінчення розгляду); 

або, у разі усунення недоліків 
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3.24.3. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про продовження розгляду справи після 

усунення недоліків заяви, виявлених після відкриття провадження у справі про 

неплатоспроможність. 

За результатами розгляду питання щодо вжиття заходів до забезпечення вимог 

кредиторів, судом виноситься (ст.40, ст.118 КУзПБ)  

(містить ознаку закінчення розгляду) 

3.24.4. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні клопотання про 

вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів (ст.40 КУзПБ)  

або 

3.24.5. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про вжиття заходів до забезпечення вимог 

кредиторів (ст.40 КУзПБ) (з можливістю обрання декількох значень): 

3.24.5.1. Ініціатор: 

1) за ініціативою суду; 

2) за клопотанням _____________________________________ від «____» _________ 20_____ р.,  

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство) 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти)) 

що надійшло до суду «____» _________ 20_____ р.;  

3.24.5.2. Вид забезпечення вимог кредиторів (ч.1 ст.40, ч.2 ст.118 КУзПБ): 

1) заборона боржнику укладати правочини (договори) (абз.2 ч.1 ст.40, абз.2 ч.2 ст.118 КУзПБ); 

2) зобов'язання боржника передати майно, інші цінності на зберігання третім особам  

(абз.2 ч.1 ст.40, абз.3 ч.2 ст.118 КУзПБ); 

3) вчинення або утримання від вчинення певних дій (абз.2 ч.1 ст.40, абз.4 ч.2 ст.118 КУзПБ); 

4) заборона боржнику розпоряджатися його нерухомим майном та цінними паперами  

(абз.2 ч.1 ст.40, абз.5 ч.2 ст.118 КУзПБ); 

5) накладення арешту на конкретне майно боржника (абз.2 ч.1 ст.40, абз.6 ч.2 ст.118 КУзПБ); 

6) інші заходи для збереження майна боржника (абз.2 ч.1 ст.40, абз.7 ч.2 ст.118 КУзПБ); 

7) заборона виїзду боржника за кордон (абз.8 ч.2 ст.118 КУзПБ). 

8) інше ___________________________________________________ (вказати вид забезпечення). 

та/або 

3.24.5.3. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про скасування заходу щодо забезпечення 

вимог кредиторів;  

3.24.5.4. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про зміну заходу щодо забезпечення вимог 

кредиторів на ________________________________________________________ (вказати захід). 

Виявлення конкурсних кредиторів (ст. 45, ст.122 КУзПБ) 

3.24.6. Заява від «____» _________ 20_____ р. про визнання вимог до боржника, що виникли 

до відкриття провадження у справі про банкрутство (з можливістю внесення декількох значень): 

3.24.6.1. Надійшла до суду «____» _________ 20_____ р. (протягом 30 днів з дня офіційного 

оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство –  

ч.1, 4 ст.45 КУзПБ – впливає на порядок розгляду вимог: у межах строку – у попередньому 

засіданні; поза строком – у судовому засіданні після попереднього судового засідання ) 
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3.24.6.2. Заявник ____________________________________________________________________ 

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство) (ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) 

/ найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса електронної пошти) 

3.24.6.3. Сума заявлених вимог (обрати та вказати вид та розмір вимог в грошових одиницях) 

1) Усього: _____ грн, з них:  

1.1) неустойка _____ грн;  

1.2) податки _____ грн; 

з них: 

2) Грошові вимоги: _____ грн, з них: 

2.1) неустойка _____ грн;  

2.2) податки _____ грн; 

або 

3) Майнові вимоги: _____ грн, 

3.1) неустойка _____ грн;  

3.2) податки _____ грн; 

та, у разі наявності забезпечення: 

4) Забезпечені вимоги: _____ грн. 

4.1) неустойка _____ грн;  

4.2) податки _____ грн; 

3.24.6.4. Вимоги (за наслідками розгляду керуючим реструктуризацією – ч.5 ст.45 КУзПБ): 

1) повністю визнані 

або 

2) частково визнані; 

або 

3) відхилені розпорядником. 

за результатом розгляду заяви судом виноситься: 

у разі наявності недоліків 

3.24.7. Повідомлення суду від «_____» _________ 20_____ р. про недоліки заяви  

(абз.2 ч.1 ст.46 КУзПБ); 

3.24.7.1. Недоліки заяви ________________________________________; 

3.24.7.2. Строк усунення недоліків «_____» _________ 20_____ р. 

та, у разі неусунення недоліків 

3.24.8. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про повернення заяви (ч.2 ст.46 КУзПБ) 

(містить ознаку закінчення розгляду). 

або, уразі відсутності недоліків чи внаслідок їх усунення 

3.24.9. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про прийняття заяви кредитора  

(абз.11 ч.3 ст.45 КУзПБ) 

Попереднє засідання господарського суду (ст.47, ст.122 КУзПБ) 
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(проводиться не пізніше не пізніше 60 днів з дня відкриття провадження у справі про 

неплатоспроможність) 

3.24.10. Ухвала попереднього засідання від «____» _________ 20_____ р.  

(абз.3 ч.2 ст.47 КУзПБ) (обрати та вказати): 

3.24.10.1. розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться керуючим 

реструктуризацією до реєстру вимог кредиторів (у вигляді таблиці із можливістю внесення 

декількох значень):  

1) черга задоволення ___ (обрати з першої по шосту),  

2) кредитор __________________ (обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство) 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти),  

3) розмір визнаних вимог: 

3.1) Усього: _____ грн, з них: 

3.1.1) неустойка _____ грн; 

3.1.2) податки _____ грн; 

з них: 

3.2) Грошові вимоги: _____ грн, з них: 

3.2.1) неустойка _____ грн;  

3.2.2) податки _____ грн; 

та/або 

3.3) Майнові вимоги: _____ грн, 

3.3.1) неустойка _____ грн;  

3.3.2) податки _____ грн; 

та, у разі наявності забезпечення: 

3.4) Забезпечені вимоги: _____ грн. 

3.4.1) неустойка _____ грн;  

3.4.2) податки _____ грн. 

3.24.10.2. розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів (у вигляді таблиці із можливістю 

внесення декількох значень): 

1) черга задоволення ___ (обрати з першої по шосту),  

2) кредитор __________________ (обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство) 

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти),  

3) розмір не визнаних вимог: 

3.1) Усього: _____ грн, з них:  

3.1.1) неустойка _____ грн;  

3.1.2) податки _____ грн; 

3.24.10.3. обов'язок керуючого реструктуризацією провести збори кредиторів, які мають 

відбутися не пізніше 14 днів з дня постановлення такої ухвали – п.1 ч.4 ст.122 КУзПБ; 
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3.24.10.4. дата засідання суду – «____» _________ 20_____ р., яке має відбутись не пізніше 60 днів 

з дня постановлення такої ухвали – п.2 ч.4 ст.122 КУзПБ. 

Збори кредиторів (ст.48, 49, 123 КУзПБ) 

3.24.11. Рішення зборів кредиторів від «____» _________ 20_____ р. щодо плану 

реструктуризації боргів боржника:  

(приймається до закінчення процедури реструктуризації боргів боржника – ч.2 ст.49, ч.3 ст.123 

КУзПБ) (з можливістю внесення декількох значень): 

3.24.11.1. схвалити план реструктуризації боргів боржника (п.3 ч.2 ст.123, п.1 ч.8  

ст.123 КУзПБ); 

або 

3.24.11.2. відмовити у схваленні плану реструктуризації боргів (п.2 ч.8 ст.123 КУзПБ); 

3.25. Процедура реструктуризації боргів боржника – фізичної особи 

(Розділ IІI Книги ІV КУзПБ) 

План реструктуризації боргів (ст.124 КУзПБ) 

протягом трьох днів з дня схвалення зборами кредиторів погодженого з боржником плану 

реструктуризації боргів керуючий реструктуризацією подає до суду 

3.25.1. Заява від «____» _________ 20_____ р. про затвердження плану реструктуризації боргів 

боржника (ч.1 ст.126 КУзПБ) 

3.25.1.1. надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

за результатом надходження заяви виноситься:  

3.25.2. Повідомлення суду від «_____» _________ 20_____ р. про дату розгляду заяви про 

затвердження плану реструктуризації боргів (абз.2 ч.3 ст.126 КУзПБ); 

за результатом розгляду заяви судом (протягом 10 днів з дня її отримання) виноситься: 

3.25.3. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову у затвердженні плану 

реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність (ч.8 ст.126 КУзПБ)  

(з можливістю внесення декількох значень) 

або 

3.25.4. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про затвердження плану реструктуризації 

боргів боржника (абз.1 ч.7 ст.126 КУзПБ). 

У разі надходження клопотання про зміну плану погашення боргів боржника 

3.25.5. Клопотання від «____» _________ 20_____ р. про зміну плану погашення боргів 

боржника (абз.2 ч.7 ст.126 КУзПБ); 

3.25.5.1. надійшло: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.25.5.2. Заявник ____________________________________________________________________ 

(обрати боржника чи кредитора з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство) (ім'я 

(прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

за результатом розгляду клопотання судом виноситься:  

3.25.6. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні клопотання  

(з можливістю внесення декількох значень) 

або 
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3.25.7. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про зміну плану погашення боргів боржника 

(абз.2 ч.7 ст.126 КУзПБ). 

У разі надходження клопотання про продовження строку виконання плану реструктуризації 

боргів боржника  

3.25.7.1. Клопотання від «____» _________ 20_____ р. про продовження строку виконання плану 

реструктуризації боргів боржника понад граничний строк; 

3.25.7.2. надійшло: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.25.7.3. Заявник ____________________________________________________________________ 

(обрати боржника з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство) (ім'я (прізвище, ім'я та 

по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса 

електронної пошти) 

за результатом розгляду клопотання судом виноситься:  

3.25.8. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні клопотання  

(з можливістю внесення декількох значень) 

або 

3.25.9. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про продовження строку виконання плану 

реструктуризації боргів боржника понад граничний строк (абз.3 ч.6 ст.124 КУзПБ). 

Завершення виконання плану реструктуризації боргів боржника 

3.25.10. Звіт про виконання плану реструктуризації боргів від «____» _________ 20_____ р.  

(подається боржником не пізніше п'яти днів після закінчення строку виконання плану 

реструктуризації боргів боржника, а також за наявності підстав для дострокового 

припинення процедури реструктуризації боргів) 

3.25.10.1. Надійшов: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду)  

за результатом надходження звіту судом виноситься: 

3.25.11. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про призначення судового засідання для 

розгляду звіту та скарг кредиторів (за наявності)  

(судове засідання призначається у п'ятиденний строк після отримання звіту про виконання 

плану реструктуризації боргів боржника, але не пізніше 10 днів після закінчення строку 

виконання такого плану – ч.2 ст.129 КУзПБ) 

3.25.11.1. Судове засідання призначено на «___» год. «___» хв. «____» _________ 20_____ р.  

У разі необхідності, судом виноситься: 

3.25.12. Ухвала від «___» ____________ 20_____ р. про відкладення розгляду заяви  

на «___» год. «___» хв. «____» _________ 20_____ р. 

(з можливістю внесення декількох значень) 

3.25.12.1. У судовому засіданні оголошено перерву до «___» год. «___» хв.  

«_____» _________ 20_____ р. (з можливістю внесення декількох значень)  

з підстав _____________________________ (вказати підстави.) 

За результатом розгляду звіту судом виноситься: 

3.25.13. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про закриття провадження у справі про 

неплатоспроможність у зв'язку з виконанням боржником плану реструктуризації боргів  

(п.1 ч.3 ст.129 КУзПБ) (містить ознаку закінчення розгляду); 

або 
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3.25.14. Постанова (ухвала) від «____» _________ 20_____ р. про невиконання боржником 

плану реструктуризації боргів, визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення 

боргів боржника (п.2 ч.3 ст.129 КУзПБ). 

Якщо протягом трьох місяців з дня постановлення ухвали про відкриття провадження у 

справі про неплатоспроможність і введення процедури реструктуризації боргів боржника 

до суду не поданий погоджений боржником і схвалений кредиторами план реструктуризації 

боргів боржника (ч.11 ст.126 КУзПБ), судом виноситься: 

3.25.15. Постанова від «____» _________ 20_____ р. про визнання боржника банкрутом і 

відкриття процедури погашення боргів боржника; 

або  

3.25.16. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про закриття провадження у справі про 

неплатоспроможність (містить ознаку закінчення розгляду). 

У разі надходження вмотивованого клопотання кредитора про порушення боржником плану 

реструктуризації боргів боржника (ч.3 ст.128 КУзПБ): 

3.25.17. Клопотання від «____» _________ 20_____ р. про порушення боржником плану 

реструктуризації боргів боржника; 

3.25.17.1. надійшло: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.25.17.2. Заявник ___________________________________________________________________ 

(обрати кредитора з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство) (ім'я (прізвище, ім'я та 

по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби зв’язку, адреса 

електронної пошти) 

за результатом задоволення клопотання судом виноситься:  

3.25.18. Постанова від «____» _________ 20_____ р. про визнання боржника банкрутом і 

відкриття процедури погашення боргів боржника; 

або  

3.25.19. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про закриття провадження у справі про 

неплатоспроможність (містить ознаку закінчення розгляду). 

Та (у разі наявності інших питань, що потребують процесуального реагування під час 

процедури реструктуризації боргів боржника) 

У разі надходження заяви/клопотання тощо 

3.25.20. Заява від «____» _________ 20_____ р. про ____________________________ (вказати). (з 

можливістю внесення декількох значень) 

3.25.20.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.25.20.2. Заявник _______________________________________________________________ 

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

за результатом розгляду заяви, або з власної ініціативи судом винесена: 

3.25.21. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про __________________________ (вказати). 

3.26. Визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника – 

фізичної особи 

(Розділ IV Книги IV КУзПБ) 
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3.26.1. Постанова від «____» _________ 20_____ р. про визнання боржника банкрутом і 

введення процедури погашення боргів боржника 

3.26.1.1. призначено керуючого реалізацією майна _______________ (абз.2 ч.1 ст.130 КУзПБ). 

(обрати керуючого реалізацією майна з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

3.26.2. Здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і і 

введення процедури погашення боргів боржника на офіційному веб-порталі судової влади України 

– «____» _________ 20_____ р. (протягом трьох днів з дня прийняття відповідної постанови – 

абз.3 ч.1 ст.130 КУзПБ) 

У разі якщо суд дійшов висновку, що керуючий реалізацією майна не виявив або не реалізував 

майнові активи банкрута у повному обсязі, судом виноситься: 

3.26.3. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про призначення нового керуючого реалізацією 

майна __________________________________________________ (ч.4 ст.65 КУзПБ) 

(обрати керуючого реалізацією майна з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

За результатом проведення процедури погашення боргів боржника судом виноситься: 

3.26.4. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про завершення процедури погашення боргів 

боржника та закриття провадження у справі про неплатоспроможність (містить ознаку 

закінчення розгляду) 

та 

3.26.4.1. про звільнення боржника – фізичної особи від боргів (ч.1 ст.134 КУзПБ) 

або (якщо майна банкрута вистачило для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі) 

3.26.4.2. про те, що боржник вважається таким, що не має боргів (ч.5 ст.65 КУзПБ) 

Оскарження дій (бездіяльності) керуючого реалізацією майна  

(ч.3 ст.60, ч.6 ст.61 КУзПБ) 

3.26.5. Скарга від «____» _________ 20_____ р. на дії (бездіяльність) керуючого реалізацією 

майна (з можливістю внесення декількох значень) 

3.26.5.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.26.5.2. Заявник ____________________________________________________________________ 

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

за результатом розгляду скарги судом виноситься: 

3.26.6. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про задоволення скарги 

або 

3.26.7. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про відмову у задоволенні скарги. 

Розгляд заяв з вимогами поточних кредиторів (ч.4 ст.60 КУзПБ) 

3.26.8. Заява від «____» _________ 20_____ р. про визнання вимог до боржника, що надійшла 

до суду після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом (з 

можливістю внесення декількох значень): 
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3.26.8.1. Надійшла «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.26.8.2. Заявник ___________________________________________________________________ 

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

3.26.8.3. Сума заявлених вимог (обрати та вказати вид та розмір вимог в грошових одиницях) 

1) Усього: _____ грн, з них:  

1.1) неустойка _____ грн;  

1.2) податки _____ грн; 

з них: 

2) Грошові вимоги: _____ грн, з них: 

2.1) неустойка _____ грн;  

2.2) податки _____ грн; 

або 

3) Майнові вимоги: _____ грн, 

3.1) неустойка _____ грн;  

3.2) податки _____ грн; 

та, у разі наявності забезпечення: 

4) Забезпечені вимоги: _____ грн. 

4.1) неустойка _____ грн;  

4.2) податки _____ грн; 

за результатом розгляду заяви судом виноситься: 

3.26.9. Ухвала від «____» _________ 20_____ р.  

3.26.9.1. про визнання вимог кредитора;  

або 

3.26.9.2. відхилення вимог кредитора: 

1) повністю; 

2) частково, 

та 

3.26.9.3. Розмір та перелік визнаних судом вимог (у вигляді таблиці із можливістю внесення 

декількох значень): 

1) черга задоволення ___ (обрати з першої по шосту),  

2) розмір визнаних вимог: 

2.1) Усього: _____ грн, з них:  

2.1.1) неустойка _____ грн;  

2.1.2) податки _____ грн; 

з них: 

2.2) Грошові вимоги: _____ грн, з них: 



36 
 

2.2.1) неустойка _____ грн;  

2.2.2) податки _____ грн; 

та/або 

2.3) Майнові вимоги: _____ грн, 

2.3.1) неустойка _____ грн;  

2.3.2) податки _____ грн; 

та, у разі наявності забезпечення: 

2.4) Забезпечені вимоги: _____ грн. 

2.4.1) неустойка _____ грн;  

2.4.2) податки _____ грн. 

3.26.9.4. Розмір та перелік не визнаних судом вимог (у вигляді таблиці із можливістю внесення 

декількох значень): 

1) черга задоволення ___ (обрати з першої по шосту),  

2) розмір не визнаних вимог: 

2.1) Усього: _____ грн, з них:  

2.1.1) неустойка _____ грн;  

2.1.2) податки _____ грн; 

та (у разі наявності інших питань, що потребують процесуального реагування під час 

процедури погашення боргів боржника) 

У разі надходження заяви/клопотання тощо 

3.26.10. Заява від «____» _________ 20_____ р. про ____________________________ (вказати). (з 

можливістю внесення декількох значень) 

3.26.10.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.26.10.2. Заявник _______________________________________________________________ 

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

за результатом розгляду заяви, або з власної ініціативи судом винесена: 

3.26.11. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про __________________________ (вказати). 

3.27. Інші процесуальні питання, що виникають під час провадження процедури банкрутства 

боржника – фізичної особи 

У разі надходження заяви/клопотання тощо 

3.27.1. Заява від «____» _________ 20_____ р. про ____________________________ (вказати). (з 

можливістю внесення декількох значень) 

3.27.1.1. Надійшла: «____» _________ 20_____ р. (вказати дату надходження до суду) 

3.27.1.2. Заявник _______________________________________________________________ 

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

за результатом розгляду заяви, або з власної ініціативи судом винесена: 
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3.27.2. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про __________________________ (вказати). 

3.28. Вирішення інших процесуальних питань у справах про банкрутство 

Розгляд заяв про внесення виправлень (з можливістю внесення декількох значень) 

3.28.1. Заява від «_____» _________ 20_____ р. про внесення виправлень  

3.28.2. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про внесення виправлень або відмову у внесенні 

виправлень. 

Розгляд заяв про роз'яснення судового рішення (з можливістю внесення декількох значень) 

3.28.3. Заява від «_____» _________ 20_____ р. про роз'яснення судового рішення 

3.28.4. Ухвала від «_____» _________ 20_____ р. про роз'яснення або відмову у роз'ясненні 

судового рішення. 

Винесення окремих ухвал (з можливістю внесення декількох значень) 

3.28.5. Окрема хвала від «_____» _________ 20_____ р. 

Інші заяви / клопотання тощо (з можливістю обрання декількох значень): 

3.28.6. Заява від «_____» _________ 20_____ р.; 

3.28.6.1. короткий зміст _________________________________________; 

3.28.6.2. надійшла до суду «____» _________ 20_____ р.; 

3.28.6.3. Заявник _______________________________________________________________ 

(обрати з Довідника 11: Учасники у справі про банкрутство)  

(ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) / найменування, місце проживання/місцезнаходження, засоби 

зв’язку, адреса електронної пошти) 

за результатом розгляду заяви, або з власної ініціативи судом винесена: 

3.28.7. Ухвала від «____» _________ 20_____ р. про __________________________ (вказати). 

3.29. Відомості щодо розгляду справи 

3.29.1. Прізвище судді ( усіх суддів) на розгляді у якого (яких) знаходиться (знаходилась) 

справа:_____________________________________________________________________; 

(з можливістю внесення декількох значень) Довідник 2: Перелік суддів 

3.29.2. Справу розглянуто «_____» _________ 20_____ р.: 

3.29.2.1. одноособово ______________________(прізвище судді); 

3.29.2.2. колегіально _______________________(прізвища суддів, які брали участь у судовому 

розгляді); 

3.29.3. Справа перебувала в провадженні: ____ років,_____ місяців,_____ днів; 

3.29.4. Справу розглянуто з порушенням строків ГПК України на _____ днів; 

3.29.5. Зміст постанови (ухвали) _________________________________________________; 

                                                                                          (резолютивна частина) 

3.30. Вартісні показники:  

Довідник 4: Вартісні показники 

3.31. Застосування заходів процесуального примусу (з можливістю внесення декількох 

значень): 

3.31.1. ухвала від «_____» _________ 20_____ р.; 
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3.31.1.1. вид заходу процесуального примусу _____________________________________ (обрати з 

Довідника 10: види заходів процесуального примусу) 

3.32. Додаткові відомості щодо руху справи 

3.32.1. Дата прийняття службою діловодства суду справи після її розгляду судом першої інстанції 

«_____» _________ 20_____ р. у кількості ____ томів, а саме: 

3.32.1.1. Том _____ (з можливістю внесення декількох значень) – _____ арк. 

3.32.2. Направлення матеріалів справи за межі суду:  

3.32.3. Дата направлення матеріалів справи «_____» _________ 20_____ р. (з можливістю 

внесення декількох значень): 

3.32.3.1. вих. №_________;  

3.32.3.2. у кількості ____ томів, а саме: Том _____ – _____ арк. (з можливістю внесення декількох 

значень щодо кожного тому); 

3.32.3.3. Адресат (обрати): 

1) суд апеляційної інстанції 

1.1) Ухвала (постанова) суду апеляційної інстанції від «_____» _________ 20_____ р. 

1.2) зміст ___________________________________ (резолютивна частина судового рішення). 

2) суд касаційної інстанції 

2.1) Ухвала (постанова) суду касаційної інстанції від «_____» _________ 20_____ р. 

2.2) зміст ___________________________________ (резолютивна частина судового рішення). 

3) інше _________________________________ (вказати адресат) 

3.32.3.4. Дата повернення справи до суду першої інстанції «_____» _________ 20_____ р. 

3.32.4. Архів  

Довідник 5: Архів 

 

Начальник управління інформатизації  

та судової статистики О. Слоніцький 


