Звіт судової палати для розгляду
справ про банкрутство КГС ВС
за 2020 рік

Суддями судової палати для розгляду
справ про банкрутство КГС ВС (далі – cудова палата)
протягом 2020 року
передано на розгляд cудової палати
12 справ.
Ухвалено cудовою палатою 12 постанов, серед яких:
 5 постанов у справах,
переданих на розгляд cудової палати у 2020 році;
 7 постанов у справах,
переданих на розгляд cудової палати у 2019 році.

На кінець звітного періоду на розгляді у суддів
cудової палати перебувало 7 справ.

Суддями cудової палати протягом 2020 року
на розгляд Великої Палати Верховного Суду
(далі – ВП ВС)
передано 15 справ.
За результатами розгляду справ у 2020 році ВП ВС

ухвалено 10 постанов, серед яких:
1 постанова у справі, переданій на розгляд ВП ВС у 2018 році;
8 постанов у справах, переданих на розгляд ВП ВС у 2019
році;
1 постанова у справі, переданій на розгляд ВП ВС у 2020 році.
Крім того, ВП ВС постановлено 1 ухвалу про повернення справи
відповідній колегії КГС ВС для розгляду.

УПРОДОВЖ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ В СУДОВІЙ ПАЛАТІ ПІДГОТОВЛЕНО ТАКІ ОГЛЯДИ
ТА РОЗМІЩЕНО ЇХ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:


огляд практики застосування місцевими та апеляційними господарськими судами норм КУзПБ;



огляд практики застосування місцевими та апеляційними господарськими судами норм статті
28 КУзПБ;



огляд рішень ЄСПЛ у справах про банкрутство за період з 13.02.2005 по 01.01.2020;



огляд правових висновків Великої Палати Верховного Суду щодо застосування норм статті 625
Цивільного кодексу України;



огляд правових висновків Великої Палати Верховного Суду щодо визначення судової
юрисдикції спорів про стягнення заробітної плати;



огляд правових висновків Великої Палати Верховного Суду щодо визначення судової
юрисдикції спорів за участю боржника;



огляд практики застосування Верховним Судом норм про субсидіарну відповідальність у
справах про банкрутство (актуальна судова практика);



огляд практики застосування Верховним Судом норм про позовну давність у справах про
банкрутство (рішення, внесені до ЄДРСР, за жовтень 2018 року – травень 2020 року);



огляд практики застосування КГС ВС норм КУзПБ;



огляд постанов КГС ВС, прийнятих у справах про банкрутство державних підприємств та
підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;



огляд правових позицій Великої Палати Верховного Суду у сфері банкрутства 2020 рік.

УПРОДОВЖ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ В СУДОВІЙ ПАЛАТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
АНАЛІЗУ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРАКТИКИ ПІДГОТОВЛЕНО:


презентацію «Стан банкрутства напередодні та після введення в дію КУзПБ (станом на 01.10.2020)»;

узагальнення підстав скасування судових рішень місцевих та апеляційних господарських судів у
справах, що перебували на розгляді судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС ВС в 2019
році;




науково-практичне дослідження питання меж дискреції суду;

презентацію щодо правових висновків судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС ВС,
сформульованих у 2018–2019 роках;


аналіз особливостей касаційного оскарження судових рішень у справах про банкрутство після
введення в дію КУзПБ;


довідку стосовно застосування суддями Касаційного господарського суду положень статей 7 та 9
КУзПБ щодо реалізації права на касаційне оскарження судових рішень, ухвалених у справі про
банкрутство;


довідку стосовно практики застосування суддями Касаційного адміністративного суду положень
статті 4 Закону України «Про судовий збір» щодо віднесення позовних заяв про оскарження податкових
повідомлень-рішень до майнових чи немайнових;


правові висновки ВП ВС для врахування при розгляді справ про банкрутство (стислий виклад
постанов ВП ВС);


систематизовані позиції судової палати для розгляду справ про банкрутство щодо застосування норм
Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та КУзПБ.


У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
судді cудової палати протягом 2020 року:

висвітлювали новели Кодексу України з процедур банкрутства
та прогнози його правозастосування:
28 та 29 травня 2020 року суддя-спікер Жуков С. В. відповів на глядацькі запитання за підсумками онлайн-зустрічі,
яка відбулася 21 травня 2020 року в межах тематичного вебінару, організованого Верховним Судом спільно з
Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України та Ukrainian Bar Association, який присвячено останній
практиці ВС;
«Юридична газета online», випуск від 13 квітня 2020 року – стаття судді-спікера Сергія Жукова «Процедури
банкрутства: можливості для боржників та кредиторів»;
газета «Закон і бізнес», випуск № 5 (1459) від 08–14 лютого 2020 року – інтерв’ю судді-спікера Сергія Жукова
«Шукаймо винних! Як притягувати до субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства»;
газета «Закон і бізнес», випуск № 2 (1456) від 18–24 січня 2020 року – інтерв’ю судді-спікера Сергія Жукова «На
поталу кредиторам. Коли керівник починає відповідати солідарно за зобов’язанням юрособи та стає на один рівень
з боржником»;
газета «Закон і бізнес», випуск № 37 (1491) від 12–18 вересня 2020 року – стаття судді-спікера Сергія Жукова «Які
рішення може приймати комітет кредиторів у справі про банкрутство».

У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
судді та працівники управління cудової
палати
протягом 2020 року:

оприлюднювали інформаційні повідомлення про
результати розгляду судових справ,
що мають суспільне значення:
розміщено 40 інформаційних повідомлень.

Державній судовій адміністрації України – до Загального
класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ,
затвердженого наказом ДСА України від 21.12.2008 № 622

У зв’язку з введенням в дію
21.10.2019 Кодексу України з
процедур банкрутства надано
пропозиції щодо внесення
відповідних змін та доповнень:

Раді суддів України – до Положення про
автоматизовану систему документообігу суду,
затвердженого рішенням Ради суддів України
від 26.11.2010 № ЗО (у редакції від 15.09.2016).

Вищій Раді правосуддя – до Положення
про Єдину судову інформаційнотелекомунікаційну систему

Судді cудової палати протягом 2020 року взяли

участь у 22 заходах, на яких обговорювалися питання
щодо застосування Кодексу України з процедур
банкрутства.

Заходи, організовані судовою палатою
для розгляду справ про банкрутство КГС ВС:


31 січня 2020 року спільно з Проєктом Європейського Союзу в Україні «Право-Justice» на базі
Господарського суду Харківської області відбулася конференція «Практичне застосування норм
КУзПБ: аналіз ефективності нових процедур», на якій виступили судді cудової палати
Володимир Погребняк, Ніна Ткаченко та Сергій Жуков;



12 березня 2020 року на базі Північно-західного апеляційного господарського суду за участі
Ради адвокатів Рівненської області, суддів Північно-західного апеляційного округу відбувся
семінар «Процедури банкрутства: можливості для боржників та кредиторів», у якому взяли
участь судді cудової палати Сергій Жуков, Ніна Ткаченко та Костянтин Огороднік;



22 жовтня 2020 року між суддями судової палати КГС та суддями Центрального апеляційного
господарського суду, які спеціалізуються на розгляді справ про банкрутство, в режимі
відеоконференції відбулася робоча нарада щодо застосування окремих положень КУзПБ;



6 листопада 2020 року було проведено розширену нараду суддів Касаційного господарського
суду у складі Верховного Суду, апеляційних та місцевих господарських судів «Річниця введення
в дію КУзПБ» в онлайн-форматі за допомогою платформи Zoom.

Участь у заходах, організованих Міністерством юстиції України:


23 січня 2020 року суддя судової палати Сергій Жуков та науковий консультант управління Олександр Гаврилюк відвідали
організований Міністерством юстиції України круглий стіл «Моніторинг ефективності застосування положень КУзПБ
(презентація моніторингового звіту)»;



13–17 квітня 2020 року Громадська рада при Міністерстві юстиції України, Спілка кризис-менеджерів України та Центр
комерційного права разом з партнерами організували Всеукраїнську онлайн-конференцію «Реструктуризація боргів громадян &
Банкрутство підприємств по-новому 2020», присвячену новому КУзПБ та новій судовій практиці, під час якої виступили з
доповідями судді cудової палати Володимир Погребняк (14.04.2020), Олег Васьковський (14.04.2020), Олександр Банасько
(15.04.2020), Ніна Ткаченко (16.04.2020);



21 та 31 липня 2020 року, а також 19 серпня 2020 року судді судової палати, а саме: Сергій Жуков, Лілія Катеринчук та
В’ячеслав Пєсков представляли Верховний Суд на онлайн-зустрічах, організованих експертною групою з питань суміжних з
правосуддям правових інститутів Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України з метою
обговорення актуальних питань в рамках проведення 4 блоку Моніторингу впровадження та аналізу ефективності прийнятих
нормативно-правових актів у сферах правового регулювання банкрутства, виконання судових рішень та рішень інших органів
(посадових осіб), судово-експертної діяльності, судоустрою та судочинства, кримінальної юстиції, адвокатури та адвокатської
діяльності;



15 жовтня 2020 року суддя Сергій Жуков взяв участь у засіданні робочої групи з питань удосконалення законодавства у сфері
банкрутства, темою якого було «Мораторій у процедурі банкрутства»;



5 листопада 2020 року суддя В’ячеслав Пєсков став учасником онлайн-засідання робочої групи з питань удосконалення
законодавства у сфері банкрутства на тему «Процесуальні аспекти балансу Господарського процесуального кодексу України та
КУзПБ»;



24 грудня 2020 року в онлайн-режимі відбувся круглий стіл «Відкритий діалог із стейкхолдерами: процедури банкрутства»,
організований Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України, в якому взяли участь судді судової
палати Ніна Ткаченко та Сергій Жуков.

Участь у заходах
щодо застосування окремих положень КУзПБ:


17 лютого 2020 року суддя судової палати Сергій Жуков став учасником круглого столу «Роль солідарної та
субсидіарної відповідальності у підвищенні ефективності інституту банкрутства – один з основних векторів
судової практики», організованого Асоціацією правників України;



21 травня 2020 року суддя Сергій Жуков взяв участь у тематичному вебінарі, організованому Верховним
Судом спільно з Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України та Ukrainian Bar Association, який
було присвячено обговоренню останньої практики ВС у справах про банкрутство;



2 липня 2020 року під час експертного обговорення щодо впровадження ефективної процедури банкрутства
(у контексті виконання рішень Європейського суду з прав людини у групі справ «Юрій Миколайович Іванов
проти України» та «Бурмич та інші проти України») виступив з доповіддю «Практичні проблеми банкрутства
підприємств, що перебувають у власності чи під управлінням держави» секретар судової палати, суддя
Володимир Погребняк;



23 жовтня 2020 року судді судової палати Володимир Погребняк та Сергій Жуков взяли участь в правовому
практикумі «Справи про банкрутство: нові процедури та практика Верховного Суду», організованому
юридичним журналом «Право України»;



7 грудня 2020 року на онлайн-семінарі «Обговорення актуальних питань практичного застосування норм
КУзПБ. Відповіді на питання арбітражних керуючих» з доповіддю на тему «Актуальна практика Верховного
Суду у справах про банкрутство» виступив суддя Сергій Жуков.

Участь суддів судової палати у форумах:


3 червня 2020 року суддя Олександр Банасько виступив з доповіддю на тему
«Актуальні правові позиції Верховного Суду у справах про банкрутство юридичних
осіб» на V Форумі з реструктуризації та банкрутства, організованому газетою
«Юридична практика»;



23 вересня 2020 року на Міжнародному бізнес-форумі «Антикризове управління і
новації у сфері банкрутства» суддя судової палати Олександр Банасько виступив з
доповіддю «Актуальна судова практика Верховного Суду у справах про банкрутство»;



21 жовтня 2020 року на VI Форумі з конкурсного права в панельній дискусії сесії 1
«Перший рік життя інституту банкрутства за Кодексом: що, де, коли?» виступив з
доповіддю суддя судової палати Сергій Жуков.

Судді судової палати спільно з Національною школою суддів
України продовжили роботу з організації навчання суддів місцевих і
апеляційних господарських судів:



31 січня 2020 року суддя Олег Васьковський під час проведення
Національною школою суддів України на базі КГС навчання з підтримання
кваліфікації суддів апеляційних господарських судів виступив з доповіддю
на тему «Практика застосування законодавства про банкрутство»;



16 жовтня 2020 року суддя Олександр Банасько спільно з Національною
школою суддів України в режимі онлайн провів для працівників управління
забезпечення роботи судової палати семінар на тему «Кодекс України з
процедур банкрутства: практика застосування».

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

