
Звіт судової палати для розгляду справ 
про банкрутство КГС ВС 
за перше півріччя 2020 року









Станом на 25.06.2020 перебуває на розгляді 
cудової палати 3 справи.

Суддями судової палати для розгляду 
справ про банкрутство КГС ВС (далі – cудова палата)

протягом першого півріччя 2020 року 
передано на розгляд cудової палати

4 справи.
Ухвалено cудовою палатою 8 постанов, серед яких:

 7 постанов у справах, 
переданих на розгляд cудової палати у 2019 році;

 1 постанова у справі, 
переданій на розгляд cудової палати у 2020 році.



Суддями cудової палати протягом першого півріччя 2020 року 
на розгляд Великої Палати Верховного Суду

(далі – ВП ВС)

передано  6  справ.
За результатами розгляду справ у 2020 році ВП ВС

ухвалено 6 постанов, серед яких: 
1 постанова у справі, переданій на розгляд ВП ВС у 2020 році;
5 постанов у справах, переданих на розгляд ВП ВС у 2019 році.

Крім того, ВП ВС постановлено 5 ухвал 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:

 науково-практичний огляд застосування норм права щодо застосування субсидіарної
відповідальності у справах про банкрутство;
 огляд практики застосування Верховним Судом Закону України "Про судовий збір" у
господарських справах. Рішення, внесені до ЄДРСР протягом жовтня 2019 року – квітня 2020
року;
 огляд практики застосування Верховним Судом Закону України "Про виконавче
провадження" у господарських справах. Рішення, внесені до ЄДРСР, за липень 2019 року –
травень 2020 року;
 огляд судової практики КГС ВС щодо участі контролюючих органів ДФС України у справах
про банкрутство. Січень – грудень 2019;
 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). Рішення, внесені до ЄДРСР, за січень
2018 року – квітень 2020 року;
 огляд практики застосування Верховним Судом норм про позовну давність у справах про
банкрутство. Рішення, внесені до ЄДРСР, за жовтень 2018 року – травень 2020 року.



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

 аналіз особливостей касаційного оскарження судових рішень у справах про банкрутство після введення в дію
Кодексу України з процедур банкрутства;

 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;

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

 узагальнення підстав скасування судових рішень місцевих та апеляційних господарських судів у справах, що
перебували на розгляді першої судової палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в 2019 році;

 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 Кодексу України з
процедур банкрутства;

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

 науково-практичне дослідження питання меж дискреції суду.



У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
судді та працівники управління cудової палати

протягом першого півріччя 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»;

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

розміщено 16 інформаційних повідомлень.



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

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

• Ради 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).



Судді cудової палати протягом першого півріччя 2020 
року взяли участь у 5-ти заходах, на яких обговорювалися 
питання щодо застосування Кодексу України з процедур 

банкрутства.



31 січня 2020 року спільно з Проєктом Європейського Союзу в Україні «Право-Justice» на базі Господарського суду 
Харківської області відбулася конференція «Практичне застосування норм Кодексу України з процедур банкрутства: 

аналіз ефективності нових процедур», на якій судді cудової палати виступили з доповідями на такі теми: 
Погребняк В. Я.  – «Проблемні питання застосування Кодексу України з процедур банкрутства»; Ткаченко Н. Г.  –

«Банкрутство фізичних осіб»; Жуков С. В.  – «Солідарна відповідальність керівника боржника у справі про 
банкрутство».



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 Жуков С. В., Ткаченко Н. Г. та Огороднік К. М. З доповідями виступили суддя               

Жуков С. В. – «Процедури банкрутства: можливості для боржників та кредиторів» та                                 
суддя Ткаченко Н. Г.  – «Банкрутство фізичних осіб».



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 Кодексу України з процедур 
банкрутства та новій судовій практиці, під час якої виступили з доповідями судді cудової палати: Погребняк В. Я. –

«Провадження у справах про банкрутство після набрання чинності Кодексом» (14.04.2020); Васьковський О. В. –
«Судові процедури за новим кодексом» (14.04.2020); Банасько О. О. – «Продаж майна банкрута» (15.04.2020); 

Ткаченко Н. Г.  – «Інститут банкрутства фізичних осіб» (16.04.2020).



21 травня 2020 року суддя Жуков С. В. взяв участь у тематичному вебінарі, 
організованому Верховним Судом спільно з Асоціацією розвитку суддівського 

самоврядування України та Ukrainian Bar Association, який присвячено 
обговоренню останньої практики ВС у справах про банкрутство.



3 червня 2020 року суддя Банасько О. О. виступив з доповіддю на тему 
«Актуальні правові позиції Верховного Суду у справах про банкрутство 
юридичних осіб» на  V Форумі з реструктуризації  та банкрутства, який 

організувала газета «Юридична практика».



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


