
Звіт судової палати для розгляду справ               
про банкрутство КГС ВС 
за перше півріччя 2021 року
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Суддям судової палати протягом першого півріччя 2021 року надійшло 1 454  справи, 
що на 199 % більше, ніж за І півріччя 2020 року (731 справа):

Cправи у спорах щодо недоговірних зобов'язань (210000000 - 211030000)

Cправи про банкрутство (212000000 - 212130000)

Cправи щодо оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання рішень 
третейських судів (231000000 - 231020000)
інші
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Навантаження суддів судової палати 
для розгляду справ про банкрутство  
протягом першого півріччя 2021 року 

надійшло згідно з авторозподілом прийнято до розгляду справ

розглянуто всього розглянуто по суті справ

новий розгляд на розгляді

повернуто та відмовлено у відкритті винесено ухвал про залишення касаційних скарг без руху



Суддями судової палати для розгляду справ про банкрутство 
КГС ВС (далі – cудова палата) протягом першого півріччя 2021 
року передано на розгляд cудової палати 14 справ

Ухвалено cудовою палатою 9 постанов, серед яких:

- 5 постанов у справах, переданих на розгляд cудової 
палати у 2020 році;

- 4 постанови у справах, переданих на розгляд cудової 
палати у першому півріччі 2021 року

На кінець звітного періоду 
на розгляді у суддів 
судової палати перебувало 
9 справ



Суддями судової палати протягом 
першого півріччя 2021 року на розгляд 
Великої Палати Верховного Суду                 
(далі – ВП ВС) передано  10  справ

У першому півріччі 2021 року            
ВП ВС ухвалено 3 постанови у 
справах, переданих на розгляд 
у 2020 році

Крім того, ВП ВС 
постановлено 1 ухвалу 
про повернення справи
відповідній колегії КГС 
ВС для розгляду



УПРОДОВЖ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ СУДОВА ПАЛАТА  ПІДГОТОВИЛА ДЛЯ 
РОЗМІЩЕННЯ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТАКІ ОГЛЯДИ:

огляд практики застосування Верховним Судом Закону України «Про 
виконавче провадження» у господарських справах (рішення, внесені до ЄДРСР 
за червень 2020 року – грудень 2020 року)

огляд практики застосування Верховним Судом Закону України «Про 
судовий збір» у господарських справах (рішення, внесені до ЄДРСР, 
за травень 2020 року - січень 2021 року)

огляд практики розгляду Верховним Судом справ про оскарження рішень 
третейських судів та видачу наказів на примусове виконання рішень третейських 
судів, утворених відповідно до Закону України «Про третейські суди», якщо такі 
рішення ухвалені у спорах, віднесених до юрисдикції господарських судів 
(рішення, внесені до ЄДРСР, за липень 2020 року – лютий 2021 року)

огляд практики щодо розгляду Верховним Судом справ у сфері страхування, якщо 
такі рішення ухвалені у спорах, віднесених до юрисдикції господарських судів                      
(рішення, внесені до ЄДРСР, за січень 2020 року – квітень 2021 року)

огляд практики ЄСПЛ щодо відповідальності держави за борги державних підприємств 
(за період із червня 2002 року по вересень 2019 року)



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

інформаційну довідку щодо застосування строків, передбачених 
положеннями статті 233 КЗпП України

інформаційну довідку щодо практики застосування статті 7 Кодексу 
України з процедур банкрутства

презентацію «Правові висновки ВС у складі судової палати для 
розгляду справ про банкрутство КГС, сформульовані у 2020 році»

презентацію «Субсидіарна та солідарна відповідальність осіб, 
контролюючих боржника»

дайджест актуальних висновків Верховного Суду про застосування положень 
Кодексу України з процедур банкрутства (рішення, внесені до ЄДРСР,                             
за січень - березень 2021 року)



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

узагальнення висновків Верховного Суду про застосування норм Кодексу 
України з процедур банкрутства щодо відкриття провадження у справах 
про банкрутство

узагальнення судової практики Верховного Суду щодо застосування 
процедур неплатоспроможності фізичних осіб

довідку щодо розгляду господарськими судами справ, учасниками 
(сторонами) яких є малолітні особи у процедурах банкрутства

довідку щодо припинення обтяжень в процедурах банкрутства



І півріччя
2021 року 

вийшли друком науково-практичний посібник «Ліквідаційна процедура банкрутства юридичних осіб 
відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства», а також «Збірка наукових статей та судової 
практики Верховного Суду щодо застосування Кодексу України з процедур банкрутства»,                 
упорядник – Сергій Жуков

лютий 
2021 року

опубліковано інтерв’ю секретаря судової палати Володимира Погребняка «Уведені законодавцем 
процесуальні фільтри не зробили самі справи легшими» // Закон і бізнес. – 2021. – 6–12 лютого            
(№ 6). – С. 1, 4.

травень
2021 року

суддя Сергій Жуков виступив на Youtube-каналі зі своєю авторською програмою   
«Сама суть», тема «Субсидіарна відповідальність у справах про банкрутство»

23 червня 
2021 року

суддя Олександр Банасько відповів на запитання інформаційно-аналітичного видання 
«Борг.Експерт». Інтерв’ю складалося з двух частин: «Діяльність арбітражних керуючих» та «Кодекс            
з процедур банкрутства, його новели та судова практика, яка спрямована на досягнення легітимної 
мети процедур банкрутства – максимального задоволення вимог кредиторів»

ПРОТЯГОМ ПЕРШОГО ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ СУДДІ СУДОВОЇ ПАЛАТИ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

оприлюднювали інформаційні повідомлення про результати розгляду судових справ, 
що мають суспільне значення -

розміщено 24 інформаційні повідомлення

висвітлювали новели Кодексу України з процедур банкрутства



Судді cудової палати протягом 
першого півріччя 2021 року 
взяли участь у 24 заходах

з них 10 заходів, що проводилися 
Касаційним господарським судом, 

Національною школою суддів України, 
іншими установами й організаціями, на 

яких обговорювалися питання щодо 
застосування Кодексу України з 

процедур банкрутства



23 квітня 2021 року спільно з проєктом Європейського Союзу «Право-Justice» в онлайн-форматі 
було проведено круглий стіл на тему «Правозастосування та судова практика у процедурах 
банкрутства і неплатоспроможності», присвячений 30-річчю утворення господарських 
(арбітражних) судів України. 

Модераторами заходу виступили: у першій сесії «Міжнародний досвід застосування процедур 
банкрутства та історія розвитку банкрутства в Україні» – секретар судової палати Володимир 
Погребняк; у другій сесії «Процедури банкрутства юридичних осіб» – суддя судової палати Сергій 
Жуков; у третій сесії «Процедури неплатоспроможності фізичних осіб» – суддя судової палати 
Олександр Банасько.



Участь суддів судової палати у заходах, організованих                   
Міністерством юстиції України:

26 лютого 2021 року судді судової палати Володимир Погребняк та Сергій Жуков 
узяли участь у презентації Моніторингового звіту ефективності законодавства 
у сфері банкрутства, організованій Міністерством юстиції України спільно 
з проєктом Європейського Союзу «Право-Justice»



31 березня 2021 року секретар судової палати Володимир Погребняк 
взяв участь у консультаціях із заінтересованими сторонами щодо шляхів 
зняття мораторіїв, що ускладнюють виконання судових рішень



7 квітня 2021 року суддя судової палати Олександр Банасько виступив з 
доповіддю на тему «Судова практика щодо державних підприємств і субсидіарної 
відповідальності у справах про банкрутство» під час онлайн-консультації 
«Запровадження на рівні КУзПБ субсидіарної відповідальності органу (суб’єкта), 
уповноваженого управляти державним майном, за зобов’язаннями державного 
підприємства»



26 травня 2021 року судді судової палати Володимир Погребняк, Олександр 
Банасько та В’ячеслав Пєсков виступили з доповідями на Всеукраїнській 
конференції «Забезпечення транспарентності (прозорості) процедур банкрутства 
в Україні», організованій Радою адвокатів Київської області, кафедрою 
корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» 
та Комітетом з питань правосуддя Громадської ради при Міністерстві юстиції 
України



10 червня 2021 року відбувся спільний захід для адвокатів Харківщини 
на тему «Практика Верховного Суду щодо відкриття провадження по 
справах про банкрутство», організований Радою адвокатів Харківської 
області, в якому взяв участь суддя судової палати Сергій Жуков



Участь суддів судової палати у заходах щодо застосування окремих положень КУзПБ,                             
які проводилися спільно з Національною школою суддів України

14 травня 2021 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»

21 травня 2021 року суддя Олександр Банасько виступив з доповіддю «Практика застосування 
законодавства про банкрутство. Актуальні позиції ВС» під час інтерактивної лекції «Практика 
застосування законодавства про банкрутство. Актуальні позиції Верховного Суду», 
яку організувало Харківське регіональне відділення Національної школи суддів України

30 червня 2021 року суддя Олександр Банасько став учасником круглого столу «Принцип 
юридичної визначеності: стандарти Ради Європи та практика судів України», який було 
організовано Проєктом Ради Європи «Підтримка судової влади України в забезпеченні 
кращого доступу до правосуддя» спільно з Національною школою суддів України



12–16 квітня 2021 року Громадською Радою при Міністерстві юстиції України 
було проведено ІІ онлайн-марафон «Реструктуризація & Банкрутство», під час 
якого виступили з доповідями судді судової палати: Володимир Погребняк –
«Державна політика з питань банкрутства» (12.04.2021), Олександр Банасько -
«Судова практика оновленого законодавства про банкрутство» (12.04.2021); 
Олег Васьковський - «Субсидіарна, солідарна відповідальність осіб, 
контролюючих боржника» (14.04.2021); Ніна Ткаченко - «Банкрутство громадян: 
перший досвід та труднощі в реалізації процедур» (15.04.2021)



Участь суддів судової палати у форумах та марафонах:

18 травня 2021 року редакцією газети 
«Юридична практика» було проведено 
V Форум з реструктуризації та 
банкрутства, на якому виступив суддя 
судової палати Олександр Банасько

14 травня 2021 року за сприяння Асоціації адвокатів 
України спільно з Національною школою суддів 
України в Hyatt Regency Kiev було проведено IV 
Судовий форум «КУзПБ та арбітражні керуючі: зміна 
фасаду чи нова ера?», до роботи якого долучився 
суддя судової палати Сергій Жуков



Дякую за увагу!
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