Завдання для студентів, що беруть участь у конкурсі від LCF Law Group
«Виконуй! Вигравай! Стажуйся!»
Практика банкрутства та реструктуризації

ФАБУЛА:
Боржник: ТОВ «Прогрес».
Статус справи:
В провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа №910/000/17 про
банкрутство ТОВ «Прогрес». Провадження у справі про банкрутство було відкрито
01.07.2017.
Стадія банкрутства: розпорядження майном.
Одним із кредиторів ТОВ «Прогрес» є ПАТ «Банк Інвестиційний».
Грошові вимоги ПАТ «Банк Інвестиційний» виникли на підставі Кредитного договору №1
від 01.01.2015, розмір грошових вимог – 20 000 000,00 грн.
На забезпечення виконання Кредитного договору №1 укладено Договір №2 застави
обладнання від 01.01.2015. За цим договором у заставу передано майно боржника на суму
5 000 000,00 грн.
ПАТ «Банк Інвестиційний» був визнаний неплатоспроможним у 2018 році.
01.10.2020 відбувся аукціон з продажу права вимоги ПАТ «Банк Інвестиційний» за
Кредитним договором №1 та Договором застави №2, укладеними з ТОВ «Прогрес» (Лот
№ФГ23)
Переможцем аукціону стало ТОВ «ФК «Комета», ціна продажу лоту №ФГ23 склала
250 000,00 грн.
25.10.2020 ТОВ «ФК «Комета» було сплачено ціну продажу лоту №ФГ23.
01.11.2020 між ПАТ «Банк Інвестиційний» та ТОВ «ФК «Комета» було укладено Договір
відступлення права вимоги, відповідно до умов якого ТОВ «ФК «Комета» набуло належне
ПАТ «Банк Інвестиційний» право вимоги до боржника – ТОВ «Прогрес».
ТОВ «ФК «Комета» має намір:
1) отримати статус кредитора у процедурі банкрутства ТОВ «Прогрес»
2) звернути стягнення на заставне майно ТОВ «Прогрес», яке є предметом Договору
застави №2 від 01.01.2015.
Додаткова інформація:
З даних державного реєстру обтяжень рухомого майна ТОВ «ФК «Комета» стало відомо,
що на все майно боржника було накладено арешти згідно постанов державного виконавця
у виконавчих провадженнях №500500 від 30.05.2017, у ВП №600600 від 01.06.2017.

Стягувачами у вказаних виконавчих провадженнях є інші кредитори. Виконавчі
провадження наразі зупинені у зв’язку із порушенням справи про банкрутство
ТОВ «Прогрес».
ЗАВДАННЯ:
Які дії слід вчинити ТОВ «ФК «Комета», щоб набути статус кредитора у справі про
банкрутство ТОВ «Прогрес»?
1.1. Обґрунтуйте із посиланням на відповідні норми законодавства наявність
матеріального права ТОВ «ФК «Комета» набути статус кредитора.
1.2. Із посиланням на відповідні норми процесуального законодавства опишіть
процедуру набуття статусу кредитора у справі про банкрутство.
1.3. Які судові акти мають бути ухвалені судом у справі про банкрутство за
результатом розгляду заяви ТОВ «ФК «Комета»? Чи підлягають такі акти
оскарженню і до суду якої інстанції? Чому?
2)
Чи може забезпечений кредитор звернути стягнення на предмет застави (майно
боржника) поза процедурою продажу такого майна на аукціоні у проваджені про
банкрутство?
Якщо відповідь «ні», обґрунтуйте свою позицію. Подальші відповіді (крім питання 3)
давати не потрібно.
Якщо відповідь «так», дайте відповіді на наступні запитання:
2.1.На підставі яких норм законодавства виникає право на таке звернення та за
дотримання яких умов?
2.2.Як кредитору реалізувати право на звернення стягнення на заставне майно
боржника у процедурі банкрутства?
2.3.Якими законами врегульовано порядок звернення стягнення на предмет
застави - рухоме майно? Коротко опишіть процедуру за цими законами.
3) Підготуйте заяву, яка буде необхідна ТОВ «ФК «Комета» для набуття статусу кредитора
у справі про банкрутство.
1)

NB!
Під час роботи над завданням рекомендуємо використовувати не лише відповідні закони та
кодекси, а також судову практику Верховного Суду (рішення Касаційного господарського
суду у складі ВС, палати для розгляду справ про банкрутство КГС ВС та Великої Палати
ВС).
Відповіді та обґрунтування на вищезазначені питання не повинні перевищувати 5
аркушів А4, 12 шрифтом Times New Roman (поля 1,5; 1,5; 1,5; 1,5;), міжрядковий
інтервал 1.15.

