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БАНКРУТСТВО

Поставнова від 03.07.2018 року 
у справі № 904/10898/16

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ:

Суди встановили, що Банк листом від 04.05.17 надав  ліквідатору згоду на проведення 
першого прилюдного аукціону з продажу всього майна боржника, як цілісного майнового 
комплексу за початковою вартістю, що дорівнює сукупності всіх визнаних у справі про 
банкрутство грошових вимог, без можливості пониження початкової вартості.

Оскільки Банк встановив відповідні умови щодо продажу предмету застави, що не 
відповідає вимогам Закону про банкрутство — порядок продажу такого майна встановлений 
спеціальними нормами Закону про банкрутство, ліквідатор звернувся з клопотанням до 
господарського суду про надання згоди на продаж майна боржника.

Господарський суд виніс ухвалу, якою задовольнив клопотання ліквідатора та надав згоду 
на продаж майна банкрута, яке перебуває в заставі Банку шляхом проведення торгів у формі 
аукціону відповідно до вимог Закону про банкрутство.

Таким чином, ліквідатором виконано вимоги частини четвертої статті 42 Закону про 
банкрутство щодо продажу майна банкрута, що є предметом забезпечення, виключно за 
згодою кредитора, вимоги якого воно забезпечує, або суду, а відтак отримувати окремі згоди 
забезпеченого кредитора на проведення повторного та другого повторного аукціонів, а також 
погоджувати умови таких аукціонів, від ліквідатора в обов'язковому порядку вже не 
вимагалося.

Судами першої та апеляційної інстанцій також було зроблено обґрунтований висновок, що 
надання згоди Банком не на продаж в цілому, а за умови вчинення певних дії в рамках 
реалізації майна боржника у вигляді окремого попереднього погодження з Банком початкової 
вартості предмету застави та інших умов його продажу, в тому числі шляхом проведення 
оцінки лише у визначених Банком суб'єктах оціночної діяльності, є таким, що не відповідає 
вимогам Закону про банкрутство.
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НАДАННЯ ЗАСТАВНИМ КРЕДИТОРОМ ЗГОДИ ЛІКВІДАТОРУ 
НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРЕДМЕТУ ЗАСТАВИ НЕ В ЦІЛОМУ, А ЗА 

УМОВИ ВЧИНЕННЯ ПЕВНИХ ДІЇ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ 
МАЙНА БОРЖНИКА Є ТАКИМ, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ 

ЗАКОНУ ПРО БАНКРУТСТВО.
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БАНКРУТСТВО

Постанова від 24.07.2018 року 
у справі № 925/871/15

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ:

У відповідності до положень частини четвертої статті 10 Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», суд, у провадженні якого перебуває 
справа про банкрутство, вирішує всі  майнові спори з вимогами до боржника. За умови порушення 
провадження у справі про банкрутство боржника особливістю вирішення майнових спорів з 
вимогами до нього є те, що вони розглядаються та вирішуються господарським судом без 
порушення нових справ, що узгоджується із загальною спрямованістю Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», який передбачає 
концентрацію всіх спорів у межах справи про банкрутство задля судового контролю у межах цього 
провадження за діяльністю боржника, залучення всього майна боржника до ліквідаційної маси та 
проведення інших заходів, метою яких є повне або часткове задоволення вимог кредиторів. 

При вирішенні господарського спору по суті (задоволення позову, відмову в позові повністю або 
частково) господарський суд приймає рішення, але оскільки даний спір розглядається в межах 
справи про банкрутство, то і процесуальні документи, прийняті за результатами розгляду спору по 
суті повинні відповідати процесуальним формам, які передбачені Законом про банкрутство 
(ухвали, постанови). Отже на виконання зазначених вимог, за наслідками розгляду по суті 
позовних вимог  судом першої інстанції прийнято відповідну ухвалу, якою відмовлено в 
задоволенні позовної заяви.

Ухвали та постанови, які визначені в статті 8 Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» стосуються самої процедури 
банкрутства відносно боржника. В той же час  концентрація в тому числі позовних вимог до 
боржника у межах справи про банкрутство, забезпечують судовий контроль у межах  одного 
провадження за діяльністю боржника. Суд вважає, що прийняті за наслідками розгляду по суті 
позовних вимог в межах справи про банкрутство судові рішення (ухвали та постанови суду 
апеляційної інстанції) підлягають касаційному оскарженню так само як і рішення та постанова, 
які прийняті в позовному провадженні. 
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ВЕРХОВНИЙ СУД УТОЧНИВ, ЩО УСІ УХВАЛИ СУДІВ 
ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ТА ВИНЕСЕНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЇХ 

ПЕРЕГЛЯДУ ПОСТАНОВИ СУДІВ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ 
ПІДЛЯГАЮТЬ КАСАЦІЙНОМУ ОСКАРЖЕННЮ, ЯКЩО ВОНИ 

ПРИЙНЯТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПО СУТІ 
ПОЗОВНИХ ВИМОГ В МЕЖАХ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО — 

ТАК САМО ЯК І РІШЕННЯ ТА ПОСТАНОВА, ЯКІ ПРИЙНЯТІ 
В ПОЗОВНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.
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БАНКРУТСТВО

Постанова від 14.06.2018 
у справі № 910/21400/17

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ:

Згідно з частиною 3 статті 27 Закону України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» у підсумковому засіданні господарський суд за 
пропозицією розпорядника майна боржника та на підставі рішення зборів кредиторів в тому 
рахунку приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної 
процедури. Отже, завдання підсумкового засідання суду на стадії розпорядження майном 
полягає у з'ясуванні ознак банкрутства та наявності можливості визначення наступної 
судової процедури та з'ясування можливості застосування до боржника інших ніж процедура 
ліквідації, судових процедур (санація, мирова угода), та відповідно подальшого здійснення 
провадження у справі, виходячи з клопотання зборів (комітету) кредиторів, однак остаточна 
їх оцінка надається господарським судом, який здійснює провадження у справі про 
банкрутство. З наведеного вбачається, що проведення підсумкового засідання є окремою 
процесуальною дією, яка передбачена спеціальним законом і саме у підсумковому засіданні 
вирішується питання про перехід до наступної судової процедури та відповідно подальшого 
здійснення провадження у справі, а тому поняття призначення підсумкового засідання не 
можна вважати тотожним відкладенню розгляду справи. Ухвалою Господарського суду 
Одеської області від 05.12.2017 розгляд справи відкладено на 19.12.2017, продовжено строк 
процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна боржника до 
08.02.2018 та зобов'язано розпорядника майна боржника у засіданні представити звіт про хід 
процедури. Із змісту вказаної ухвали не вбачається про призначення судом підсумкового 
засідання на 19.12.2017. З огляду на викладене, суди попередніх інстанцій не звернули увагу 
на те, що підсумкове засідання у справі 916/1839/17 на 19.12.2017 не призначалося, а тому 
винесення судом першої інстанції постанови від 19.12.2017 якою серед іншого, припинено 
процедуру розпорядження майном та повноваження розпорядника майна арбітражного 
керуючого Лободи В.О., визнано ТОВ «Нотлексінвест» банкрутом, відкрито відносно нього 
ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого 
Сніткіну І. А., суперечить вимогам статті 27 Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
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ВЕРХОВНИЙ СУД НАГОЛОСИВ НА ОСОБЛИВОМУ ЗНАЧЕННІ 
ТА ВАЖЛИВОСТІ ПІДСУМКОВОГО ЗАСІДАННЯ У СПРАВІ ПРО 

БАНКРУТСТВО, АДЖЕ ЙОГО ЗАВДАННЯ НА СТАДІЇ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ ПОЛЯГАЄ У З'ЯСУВАННІ ОЗНАК 
БАНКРУТСТВА ТА НАЯВНОСТІ МОЖЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ 

НАСТУПНОЇ СУДОВОЇ ПРОЦЕДУРИ.
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БАНКРУТСТВО

Постанова від 25.07.2018 року 
у справі № 917/2324/15

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ:

Суд апеляційної інстанції, пославшись в оскаржуваній постанові на протокол комітету 
кредиторів, не надав належної оцінки тій обставині, що відповідно прийнятого комітетом 
кредиторів рішення, саме останній мав  звернутись до господарського суду з клопотанням про 
дострокове припинення повноважень ліквідатора, при цьому помилково ототожнивши 
клопотання окремого кредитора — ПАТ «Піреус Банк МКБ» з клопотанням комітету кредиторів 
боржника. При цьому, апеляційним судом не було взято до уваги, що у разі невиконання або 
неналежного виконання ліквідатором своїх обов'язків господарський суд за клопотанням 
комітету кредиторів або з власної ініціативи може припинити повноваження ліквідатора і 
призначити нового ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом (ч. 12 ст. 41 Закону про 
банкрутство). Частиною 3 ст. 114 Закону про банкрутство також визначено, що усунення 
господарським судом арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 
ліквідатора) від виконання ним своїх обов'язків здійснюється за клопотанням, зокрема, комітету 
кредиторів. Виходячи з аналізу наведених норм, правом на звернення з клопотанням про 
припинення повноважень ліквідатора (усунення від виконання ним своїх обов'язків) наділений 
саме комітет кредиторів, а не окремий кредитор. Відхиляючи під час апеляційного перегляду 
ухвали місцевого суду доводи ліквідатора про те, що скарга ПАТ «Піреус Банк МКБ» не може 
бути підставою для усунення арбітражного керуючого (ліквідатора), суд апеляційної інстанції 
послався на те, що ПАТ «Піреус Банк МКБ» є єдиним кредитором (та одночасно — членом 
комітету кредиторів) банкрута; згідно протоколу комітету кредиторів № 9 від 25.09.2017, 
останнім було прийнято рішення звернутись з клопотанням до господарського суду про 
дострокове припинення повноважень ліквідатора; ПАТ «Піреус Банк МКБ» звернувся з 
відповідним клопотанням 26.09.2017. Однак, оскаржувана постанова не містить вмотивованого 
висновку про те, що відповідні скарга та клопотання кредитора — ПАТ «Піреус Банк МКБ» було 
подано у відповідності до вимог Закону про банкрутство. Водночас, як вбачається із матеріалів 
справи, апеляційним судом було прийнято рішення про задоволення скарги ПАТ «Піреус Банк 
МКБ» від 23.01.2017 на дії ліквідатора, а не клопотання про припинення повноважень 
ліквідатора від 26.09.2017, поданого з посиланням на рішення комітету кредиторів № 9 від 
25.09.2017.
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ПРАВОМ ЗВЕРНЕННЯ ДО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ 
З КЛОПОТАННЯМ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ 

ПОВНОВАЖЕНЬ ЛІКВІДАТОРА БАНКРУТА НАДІЛЕНИЙ 
КОМІТЕТ КРЕДИТОРІВ, А НЕ ОКРЕМИЙ КРЕДИТОР, НАВІТЬ 
В СИТУАЦІЇ, КОЛИ ІНШІ КРЕДИТОРИ У СПРАВІ ВІДСУТНІ. 
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БАНКРУТСТВО

Постанова від 19.07.2018 року 
у справі № 911/2987/13

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ:

Заявлені контролюючим органом вимоги зі сплати податку на землю та орендної плати є за 
своєю правовою природою різновидами податків, що не можна ототожнювати з витратами, в 
розумінні ст.ст. 38, 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом», тобто з витратами, які безпосередньо пов'язані із здійсненням 
ліквідаційної процедури, як то витрати на оплату судового збору; витрати заявника на 
публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство, введення процедури санації, 
визнання боржника банкрутом; витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора), пов'язані з утриманням і збереженням майнових активів 
банкрута тощо. Враховуючи зазначене, судом апеляційної інстанції помилково віднесено 
вимоги податкового органу, які складаються з орендної плати з юридичних осіб та із 
земельного податку з юридичних осіб до складу витрат, що пов'язані з ліквідаційною 
процедурою. А отже, встановивши, що вимоги ГУ ДФС у Київській області за період після 
прийняття постанови про визнання боржника банкрутом, суд апеляційної інстанції, в 
порушення вимог ст.ст. 1, 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом», дійшов в оскаржуваній постанові помилкового висновку, що 
грошові вимоги податкового органу підлягають визнанню як поточні та включенню до 3 черги 
реєстру вимог кредиторів у цій справі.
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ВИМОГИ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ ЗІ СПЛАТИ ПОДАТКУ 
НА ЗЕМЛЮ ТА ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ, ЯКІ ВИНИКЛИ ДО 
БОРЖНИКА ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО 
БАНКРУТСТВО, Є ЗА СВОЄЮ ПРАВОВОЮ ПРИРОДОЮ 

РІЗНОВИДАМИ ПОДАТКІВ, А ВІДТАК ВОНИ НЕ МОЖУТЬ БУТИ 
ОТОТОЖНЕНІ З ВИТРАТАМИ, ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО 

ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗДІЙСНЕННЯМ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ, 
В ТОМУ ЧИСЛІ І У ВИПАДКУ, КОЛИ ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ, 

СУБ’ЄКТОМ ЯКИХ Є БАНКРУТ, НЕ ПРИПИНИЛИСЯ.



Дайджест правових позицій
Верховного Суду

Липень-серпень 2018

БАНКРУТСТВО

Постанова від 12.07.2018 року 
у справі № 927/25/18

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ:

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що банкрут перебував на обліку в 
Чернігівській ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області. Однак касаційну скаргу (як і апеляційну 
на постанову Господарського суду Чернігівської області від 31.01.2018) подало Головне 
управління Державної фіскальної служби у місті Києві, яке не є контролюючим органом, як 
передбачено нормами цивільного та податкового законодавства, стосовно банкрута. Таким 
чином, констатуючи наявність порушення вимог Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» стосовно обов'язковості вчинення 
суддею електронного запиту щодо автоматичного визначення кандидатури арбітражного 
керуючого на призначення ліквідатором підприємства-боржника, судова колегія залишає 
касаційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві без 
задоволення, оскільки скаржник не є контролюючим органом стосовно банкрута, а інтереси 
зачіпаються саме контролюючого органу.
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КОЛЕГІЯ СУДДІВ КАСАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ 
УТОЧНИЛА, ЩО ПРАВОМ ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО, ПРОВАДЖЕННЯ У ЯКІЙ 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА СПРОЩЕНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ, 

НАДІЛЕНИЙ ЛИШЕ КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН СТОСОВНО 
БАНКРУТА, НА ОБЛІКУ ЯКОГО ВІН ПЕРЕБУВАЄ, 

А НЕ БУДЬ-ЯКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН 
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ.



Дайджест правових позицій
Верховного Суду

Липень-серпень 2018

БАНКРУТСТВО

Постанова від 01.08.2018 року 
у справі № 04/14-10/5026/2337/2011

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ:

Колегія суддів вважає за необхідне зазначити про те, що справа № 04/14-10/5026/2337/2011 
перебуває у провадженні господарських судів вже 7 років (з січня 2011). Відповідно до пункту 
7 частини 1 статті 129 Конституції України однією із засад здійснення судочинства 
встановлено розумні строки розгляду справи судом. Відповідно до статті 9 Конституції 
України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України, є частиною національного законодавства України. Пунктом 1 статті 6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод, учасником якої є Україна, встановлено, що 
кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного 
строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо 
його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого 
висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Обов'язок швидкого здійснення 
правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність 
тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на 
складність справи, поведінку сторін, предмет спору. Нездатність суду ефективно протидіяти 
недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням 
частини першої статті 6 згаданої Конвенції (рішення ЄСПЛ від 08.11.2005 у справі «Смірнова 
проти України», рішення ЄСПЛ від 27.04.2000 у справі «Фрідлендер проти Франції»). Роль 
національних судів полягає у швидкому та ефективному розгляді справ (рішення ЄСПЛ від 
30.11.2006 у справі «Красношапка проти України»). Наведеного судом апеляційної інстанцій 
враховано не було, тому, необґрунтоване та безпідставне скасування постанови 
Господарського суду Черкаської області від 01.11.2017 про визнання ТОВ «Сван-1» банкрутом 
та відкриття ліквідаційної процедури, може призвести до безпідставного затягування 
розгляду справи і не здійснення розгляду справи упродовж розумного строку.
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ВЕРХОВНИЙ СУД З ПОСИЛАННЯМ НА НОРМИ КОНСТИТУЦІЇ 
УКРАЇНИ, КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І 
ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ЗВЕРНУВ УВАГУ, ЩО 

ПЕРЕБУВАННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО У 
ПРОВАДЖЕННІ СУДІВ ПОНАД СІМ РОКІВ НЕ СВІДЧИТЬ ПРО 

ДОТРИМАННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ.



Дайджест правових позицій
Верховного Суду

Липень-серпень 2018

БАНКРУТСТВО

Постанова від 26.06.2018 
у справі № 908/2229/17

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ:

У випадку, коли оплата послуг арбітражного керуючого здійснюється не за рахунок коштів, 

одержаних від продажу майна боржника, чи коштів, одержаних у результаті виробничої діяльності 

боржника, то така оплата повинна здійснюватись за рахунок коштів кредиторів, виходячи із 

принципу пропорційності їх грошовим вимогам. Разом з цим, колегія суддів наголошує на тому, що 

законодавець не ставить порядок розподілу витрат на оплату послуг ліквідатора в залежність від 

майнового стану кожного кредитора у справі про банкрутство, правового статусу кредитора (особа, 

заснована на приватній чи державній формі власності, державний орган, громадська організація 

тощо), від джерел фінансування того чи іншого кредитора, а також від майнових результатів 

арбітражного керуючого у справі про банкрутство. Тобто, не виявлення ліквідатором боржника в 

процедурі ліквідації майна боржника, чи  інших його активів та грошових коштів, жодним чином 

не впливає на оплату його послуг. Закон про банкрутство визначає декілька джерел для 

здійснення оплати послуг ліквідатора, в тому числі і за рахунок коштів кредиторів. З огляду на 

викладене, колегія суддів Касаційного господарського суду вважає обґрунтованими доводи 

касаційної скарги щодо безпідставності відмови судами попередніх інстанцій в задоволенні 

клопотання ліквідатора про прийняття рішення про стягнення з ініціюючого та єдиного кредитора 

грошової винагороди за час виконання повноважень ліквідатора ПП «Агромет і К». Окрім того, 

Олександрійська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у 

Кіровоградській області є єдиним кредитором у справі, а тому оплата грошової винагороди 

ліквідатора повинна здійснюватися за рахунок такого кредитора.
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СУД КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ НАГОЛОСИВ НА ТОМУ, ЩО НЕ 
ВИЯВЛЕННЯ ЛІКВІДАТОРОМ БОРЖНИКА В ПРОЦЕДУРІ 

ЛІКВІДАЦІЇ МАЙНА БОРЖНИКА, ЧИ  ІНШИХ ЙОГО АКТИВІВ 
ТА ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЖОДНИМ ЧИНОМ НЕ ВПЛИВАЄ НА 

ОПЛАТУ ЙОГО ПОСЛУГ, А В СИТУАЦІЇ, КОЛИ У СПРАВІ ЛИШЕ 
ОДИН КРЕДИТОР, ОПЛАТА ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ 

ЛІКВІДАТОРА ПОВИННА ЗДІЙСНЮВАТИСЯ ЗА РАХУНОК 
ТАКОГО КРЕДИТОРА.



Дайджест правових позицій
Верховного Суду

Липень-серпень 2018

БАНКРУТСТВО

Постанова від 15.08.2018 року 
у справі №922/4366/16

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ:

Колегія суддів суду касаційної інстанції з урахуванням приписів ст. 7, 77 Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», зазначає, що  
мирова угода у справі про банкрутство одночасно є судовою процедурою у справі про банкрутство 
та цивільно-правовою угодою (правочином), оскільки є домовленістю між боржником і 
кредиторами. Згідно приписів ч. ч. 1-3 ст. 6 ЦК України, сторони мають право укласти договір, 
який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам 
цивільного законодавства. Сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений 
актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами. Сторони в 
договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої 
відносини на власний розсуд. Сторони в договорі не можуть відступити від положень актів 
цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо 
обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із 
суті відносин між сторонами. Відповідно до ч. 1 ст. 627 ЦК України, відповідно до статті 6 цього 
Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов 
договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв 
ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Враховуючи те, що під мировою угодою у 
справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно 
відстрочки та/або розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника (ст. 77 
Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»), 
а також беручи до уваги положення ст. ст. 6, 627 ЦК України, відповідно до яких сторони є 
вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням 
вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог 
розумності та справедливості, колегія суддів суду касаційної інстанції вважає необґрунтованою 
позицію суду апеляційної інстанції про те, що тривала розстрочка боргу (120 календарних 
місяців) відповідно до приписів частини 3 статті 509 Цивільного кодексу України суперечить 
засадам розумності та справедливості.
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МИРОВА УГОДА У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО ОДНОЧАСНО 
Є СУДОВОЮ ПРОЦЕДУРОЮ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЮ 

УГОДОЮ. У ЗВ’ЯЗКУ З ЦИМ, ПОСИЛАЮЧИСЬ НА ПРИНЦИП 
СВОБОДИ ДОГОВОРУ, КОЛЕГІЯ СУДДІВ СУДУ КАСАЦІЙНОЇ 

ІНСТАНЦІЇ ВКАЗАЛА, ЩО ТРИВАЛА РОЗСТРОЧКА БОРГУ 
У 120 МІСЯЦІВ НЕ СУПЕРЕЧИТЬ ЗАСАДАМ РОЗУМНОСТІ 

ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ. 


