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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Оволодіння  студентами  спеціальною  навчальною  дисципліною 
“Правове регулювання банкрутства” є досить актуальним завданням з 
погляду  сьогодення,  оскільки  банкрутство  одна  з  юридичних  підстав 
ліквідації будь-якого підприємства. Крім того, порядок і умови визнан-
ня суб’єктів підприємницької діяльності банкрутами з метою задоволен-
ня претензій кредиторів регулюються принципово  новою  концепцією 
підходу до банкрутства суб’єкта підприємництва — відновленням його 
платоспроможності.  Відтак  потреба  вивчення  зазначеного  спецкурсу 
зумовлена  наявністю  й  розвитком  важливого  правового  інституту — 
банкрутства. Тематичний план, безумовно, дасть можливість майбутнім 
фахівцям-правникам повно  і всебічно дослідити чинне законодавс-
тво України щодо банкрутства.

Мета вивчення дисципліни — опанувати систему правових знань, що 
забезпечує функціонування цього правового інституту, спираючись на 
знання з комерційного права, інших галузевих і міжгалузевих дисциплін. 
Відповідно до мети поставлені наступні завдання.

Завдання дисципліни — ознайомити майбутніх фахівців  із механіз-
мом  реалізації  чинних  норм  законодавства  України  про  банкрутство, 
сприяти усвідомленню відповідальності при здійсненні юридично зна-
чущих дій у практичній діяльності.

Місце курсу в навчальному процесі визначається прикладним зна-
ченням знань у сфері правового забезпечення банкрутства. Курс не-
розривно пов’язаний з вивченням таких дисциплін, як фінансове, ад-
міністративне та банківське право.

Методи навчання базуються на оптимальному поєднанні лекцій-
них, семінарських занять і самостійної підготовки студентів.

Вимоги  до  знань  і  вмінь.  Опанувавши  зміст  основних  тем  курсу, 
студенти повинні

знати:
• чинну нормативно-правову базу та основні положення організа-

ції та системи здійснення процедури банкрутства;
уміти:

• вживати основних заходів щодо попередження правопорушень у
сфері здійснення процедури банкрутства та захисту кредиторів,
їх  персоналу  та  інвесторів  від  недобросовісної  конкуренції  та
протиправних посягань.



�

Програму розраховано на 5� години, з них 1� годин — лекції, 6 — 
семінари  та  практичні  заняття,  3�  години —  самостійна  підготовка 
студентів. Форма підсумкового контролю — залік.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  БАНКРУТСТВА”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1
2

3

Змістовий модуль І. Теоретичні основи поняття 
банкрутства та його правове регулювання
Банкрутство в історичному та правовому аспектах
Правові підстави провадження у справах про 
неплатоспроможність і банкрутство
Підготовче та попереднє засідання як процес визначення 
повноважень кредиторів і боржника

�
5
6
7

Змістовий модуль ІІ. Практичні аспекти здійснення 
процедури банкрутства в законодавстві України 
та зарубіжних держав
Санація як засіб відновлення платоспроможності боржника
Ліквідаційна процедура як засіб задоволення вимог кредиторів
Мирова угода у процесі неплатоспроможності
Законодавство про банкрутство зарубіжних країн

Разом годин: 5�

ЗМІСТ 
дисципліни 

“ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  БАНКРУТСТВА”

Змістовий модуль І.  Теоретичні основи поняття банкрутства 
та його правове регулювання

Тема 1.  Банкрутство в історичному та правовому аспектах
Зародження  інституту  банкрутства  у  процесі  розвитку  суспільних 

відносин  і становлення товарного виробництва та грошово-кредит-
них відносин.
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Питання банкрутства за часів розвитку суспільних відносин на тери-
торії України.

Законодавство про банкрутство в радянський період.
Економічні  та  правові  підстави  створення  законодавчої  бази  про 

банкрутство в Україні.
Основні  принципи  банкрутства  згідно  із  Законом  України  “Про 

банкрутство” (у редакції від 1992 p.):
• порушення провадження у справі про банкрутство;
• визнання боржника банкрутом;
• санація;
• ліквідаційна процедура.

Деякі аспекти правових та економічних умов для реформування ін-
ституту неплатоспроможності у 1999 р.

Основні  положення  Закону  України  “Про  відновлення  плато-
спроможності боржника або визнання його банкрутом”:

• основні принципи державного регулювання неплатоспроможності
боржника;

• поняття  банкрутства  як  засобу  відновлення  платоспроможності
боржника;

• особливості санаційної процедури;
• принципи ліквідаційної процедури;
• мирова угода як засіб відновлення платоспроможності боржника;
• особливості  банкрутства  деяких  суб’єктів  господарювання.

Законодавство,  що  регулює  питання  неплатоспроможності  та
банкрутства.

Повноваження державного органу з питань банкрутства.
Особливості введення в дію Закону України “Про відновлення пла-

тоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
Література [1–5; 21; 35; 36; �9; 51]

Тема 2. Правові підстави провадження у справах 
про неплатоспроможність і банкрутство

Поняття та ознаки неплатоспроможності в українському законо-
давстві.

Суб’єкти банкрутства.
Учасники та сторони у процедурі неплатоспроможності (креди-

тор, боржник, заінтересовані особи стосовно боржника, представ-
ник працівників боржника).
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Судові процедури банкрутства (розпорядження майном, миро-
ва угода, санація, ліквідація).

Судові засідання (підготовче, попереднє) та їх етапи.
Підвідомчість  і  підсудність  цієї  категорії  справ  господарським 

судам.
Правові вимоги до заяви боржника, кредитора про порушення 

справи  про  банкрутство  (банкрутство  страховиків,  банкрутство 
громадян —  суб’єктів  підприємницької  діяльності  та  селянських 
(фермерських) господарств).

Підстави  для  порушення  провадження  у  справі  про  банкрутс-
тво.

Правові  підстави  для  прийняття  або  відмови  у  прийнятті  за-
яви.

Повернення або відкликання заяви.
Арбітражний керуючий:

  •  правові підстави діяльності;
  •  порядок призначення;
  •  оплата праці, винагорода, відшкодування витрат;
  •  відповідальність;
  •  страхування.

Література [�; 5; 8; 17; 51]

Тема 3. Підготовче та попереднє засідання як процес 
визначення повноважень кредиторів і боржника

Загальні умови порушення провадження у справі про банкрут-
ство.

Особливості  та  підстави  для  порушення  справи  про  банкрутс-
тво  деяких  суб’єктів  господарювання  (банкрутство  страховиків, 
банкрутство  громадян —  суб’єктів  підприємницької  діяльності  та 
селянських  (фермерських)  господарств,  застосування  процедури 
банкрутства до боржника, що ліквідується власником, проваджен-
ня санаційної процедури боржника його керівником).

Відкликання заяви про порушення справи про банкрутство.
Розпорядження майном боржника як захід запобігання банкрут-

ству боржника:
  •  поняття розпорядження майном боржника;
  •  розпорядник  майна  як  процесуальна  особа  у  справі  про  бан-

 крутство;
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  •  право обмеження органів управління у процесі розпорядження 
майном боржника.

Розгляд  заяви  кредиторів  у  процесі  порушення  справи.  Підго-
товче засідання.

Розгляд заяв кредиторів після публікації оголошення про пору-
шення справи про банкрутство.

Правові підстави виявлення кредиторів:
  •  визначення поняття “кредитор”;
  •  підстави виявлення кредиторів та їх участь у процесі банкрут-

ства.
Попереднє  засідання  господарського  суду  з  розгляду  справи 

про банкрутство.
Проведення зборів кредиторів.
Утворення комітету кредиторів.
Компетенція комітету кредиторів.
Забезпечення грошових вимог кредиторів.
Мораторій на задоволення вимог кредиторів.
Правові підстави діяльності кредиторів у процесі банкрутства 

окремих суб’єктів господарювання.
Припинення провадження у справах про банкрутство.

Література [�; 5; 1�; 51]

Змістовий модуль ІІ. Практичні аспекти здійснення процедури 
банкрутства в законодавстві України 
та зарубіжних держав

Тема 4. Санація як засіб відновлення платоспроможності 
боржника

Визначення поняття санації. Досудова санація. Виявлення сана-
торів та інвесторів. Процесуальні документи.

Керуючий санацією як процесуальна особа у справах про банк-
рутство.

Призначення керуючого санацією, його права й обов’язки. Виз-
нання угод недійсними у процедурі санації. План санації:
  •  строки у плані санації;
  •  заходи з відновлення платоспроможності;
  •  участь інвестора;
  •  порядок розгляду плану санації.
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Продаж майна у процедурі санації:
  •  цілісного майнового комплексу;
  •  частини майна.

Звіт керуючого санацією:
  •  терміни подання звіту;
  •  зміст звіту;
  •  пропозиції керуючого санацією;
  •  порядок розгляду звіту;
  •  прийняття рішення щодо звіту.

Особливості процесу санації деяких суб’єктів господарювання:
  •  містоутворюючих підприємств;
  •  найнебезпечніших підприємств;
  •  страховиків;  ,
  •  сільськогосподарських підприємств;  \
  •  професійних учасників ринку цінних паперів;
  •  підприємців-громадян;
  •  селянських (фермерських) господарств;  ,
  •  санаційна процедура боржника його керівником.

Література [�; 5; 8; 17; 51]

Тема 5. Ліквідаційна процедура як засіб задоволення вимог 
кредиторів

Відкриття ліквідаційної процедури при розгляді справ про банк-
рутство.

Питання відкриття ліквідаційної процедури.
Наслідки визнання боржника банкрутом.
Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі.
Поняття ліквідаційної маси.
Ліквідатор як процесуальна особа у процесі банкрутства: поря-

док призначення, повноваження, права, система оплати та страху-
вання.

Порядок оцінки та інвентаризації майна банкрута.
Продаж майна банкрута:

  •  інформація про продаж майна;
  •  порядок продажу майна;
  •  зарахування коштів від продажу майна.

Черговість  задоволення  вимог  кредиторів.  Порядок  задоволення 
кожної черги.
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Звіт ліквідатора.
Особливості  здійснення  ліквідаційної  процедури  деяких  суб’єктів 

господарювання:
  •  містоутворюючих підприємств;
  •  найнебезпечніших підприємств;
  •  сільськогосподарських підприємств;
  •  страховиків;
  •  професійних учасників ринку цінних паперів;
  •  підприємців-громадян;
  •  селянських (фермерських) господарств;
  •  процедура банкрутства боржника, що ліквідується власником;
  •  відсутнього боржника.

Література [�; 5; 8; 13; 1�; 21; 22; 51]

Тема 6.  Мирова угода у процесі неплатоспроможності
Поняття  мирової  угоди  у  процесі  неплатоспроможності.  Правові 

підстави укладення мирової угоди:
  •  у процесі розпорядження майном;
  •  санаційній процедурі;
  •  ліквідаційній процедурі.

Прощення боргів.
Укладення мирової угоди та набрання нею чинності. Порядок роз-

гляду мирової угоди в господарському суді:
  •  повноваження  арбітражного  керуючого  при  укладенні  мирової 

угоди;
  •  документи,  що  додаються  до  заяви  при  затвердженні  мирової 

угоди;
  •  порядок розгляду мирової угоди в господарському суді. Недій-

сність мирової угоди.
Підстави для розірвання мирової угоди.

Література [�; 5; 8; 13; 1�; 21; 22; 51]

Тема 7. Законодавство про банкрутство зарубіжних країн
Поняття  правового  регулювання  питань  банкрутства  в  законо-

давстві зарубіжних країн: мета, принципи, особливості.
Особливості законодавства про банкрутство країн СНД (Росії, Бі-

лорусі).
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Правове регулювання питань банкрутства в законодавстві провід-
них країн близького і далекого зарубіжжя (США, Канади, Німеччи-
ни, Англії, Японії, Швеції).

Питання вдосконалення чинного законодавства України про бан-
крутство шляхом імплементації норм права Європейського союзу та 
провідних країн світу.

Література [2; 5; 8; 13; 1�; 2�; 71]

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Контрольна  робота  обов’язково  повинна  містити  план  за  та-
кою  структурою:  вступ,  основна  частина,  висновки.  У  вступі  роз-
криваються роль і значення теми (обсяг — до двох сторінок). Основ-
на  частина  повинна  складатися  з  двох-трьох  питань.  Розкриваючи 
зміст питань, потрібно показати знання з теми, проаналізувати чинні 
норми права з використанням практичного досвіду, навести конкретні 
особисті зауваження і рекомендації щодо досліджуваної теми. У вис-
новках стисло (обсягом до двох сторінок) обґрунтувати пропозиції і 
рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства чи теоре-
тичних положень за темою контрольної роботи. Наприкінці навести 
список використаних джерел, за формою оформити титульну сторін-
ку, підписати роботу, зазначивши дату виконання, і у визначений тер-
мін подати на перевірку.

Тему  контрольної  роботи  студент  вибирає  за  останньою  цифрою 
номера своєї залікової книжки. Якщо остання цифра номера залікової 
книжки “�”, то відповідно треба вибрати тему �.

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

  1.  Зародження інституту банкрутства у процесі розвитку суспільних 
відносин.

  2.  Мирова угода у справі про банкрутство.
  3.  Організаційно-правові питання щодо запобігання банкрутству.
  �.  Особливість  Закону  України  “Про  відновлення  платоспромож-

ності боржника або визнання його банкрутом”.
  5.  Передумови застосування ліквідаційної процедури.
  6.  Підстави для застосування процедури банкрутства.
  7.  Припинення провадження у справі про банкрутство.
  8.  Санація як спосіб відновлення платоспроможності боржника.
  9.  Стадія порушення провадження у справі про банкрутство.
 10.  Суб’єкти у відносинах банкрутства.



11

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

  1.  Арбітражний керуючий.
  2.  Види позасудових процедур як мета запобігання банкрутству.
  3.  Визнання угод недійсними у процедурі санації.
  �.  Визначення поняття банкрутства. Концепція виникнення.
  5.  Визначення поняття санації.
  6.  Випадки прийняття господарським судом постанови про виз-

нання боржника банкрутом.
  7.  Випадки припинення господарським судом провадження у спра-

вах про банкрутство.
  8.  Випадки розірвання мирової угоди за рішенням господарського 

суду.
  9.  Виявлення санаторів та інвесторів.
 10.  Відкликання заяви про порушення справи про банкрутство.
 11.  Відкриття  ліквідаційної  процедури  при  розгляді  справ  про 

банкрутство.
 12.  Відкриття ліквідаційної процедури.
 13.  Держава як кредитор у справах про банкрутство.
 1�.  Державна політика запобігання банкрутству.
 15.  Деякі аспекти правових та економічних умов для реформування 

інституту неплатоспроможності у 1999 р.
 16.  Досудова санація.
 17.  Економічні та правові підстави для створення законодавчої бази 

про банкрутство в Україні.
 18.  Забезпечення грошових вимог кредиторів.
 19.  Загальні умови порушення провадження у справі про банкрутство.
 20.  Законодавство про неплатоспроможність у радянський період.
 21.  Законодавство,  яке  регулює  питання  неплатоспроможності  та 

банкрутства.
 22.  Зародження  інституту  неплатоспроможності  у  процесі  розвитку 

суспільних  відносин  і  становлення  товарного  виробництва  та 
грошово-кредитних відносин.

 23.  Звертання із заявою про порушення справи про банкрутство.
 2�.  Звіт керуючого санацією.
 25.  Звіт ліквідатора.
 26.  Інвестиція як засіб запобігання банкрутству.
 27.  Керуючий  санацією  як  процесуальна  особа  у  справах  про  бан-

крутство.
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 28.  Компетенція комітету кредиторів.
 29.  Ліквідатор як процесуальна особа у процесі банкрутства.
 30.  Мета підготовчого засідання у господарському суді.
 31.  Мирова угода як засіб відновлення платоспроможності.
 32.  Мирова угода. Поняття та порядок укладення.
 33.  Мораторій на задоволення вимог кредиторів.
 3�.  Наслідки визнання боржника банкрутом.
 35.  Організація здійснення санацій.
 36.  Основні  положення  Закону  України  “Про  відновлення  плато-

спроможності боржника або визнання його банкрутом”.
 37.  Основні  принципи  державного  регулювання  неплатоспромож-

ності.
 38.  Основні принципи неплатоспроможності згідно із Законом Ук-

раїни “Про банкрутство” (у редакції від 1992 p.).
 39.  Особливості банкрутства деяких суб’єктів господарювання.
 �0.  Особливості  введення  в  дію  Закону  України  “Про  відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
 �1.  Особливості здійснення ліквідаційної процедури деяких суб’єк-

тів господарювання.
 �2.  Особливості санації деяких суб’єктів господарювання.
 �3.  Особливості санаційної процедури.
 ��.  Особливості та підстави для порушення справи про банкрутство 

деяких суб’єктів господарювання.
 �5.  Питання неплатоспроможності за часів розвитку суспільних від-

носин на території України.
 �6.  Підвідомчість  і  підсудність  справ  про  банкрутство  господарсь-

ким судам.
 �7.  Підготовче засідання.
 �8.  Підстави для застосування процедури банкрутства до суб’єктів 

підприємництва.
 �9.  Підстави для порушення провадження у справі про банкрутство.
 50.  Підстави для розірвання мирової угоди.
 51.  План санації.
 52.  Повернення або відкликання заяви.
 53.  Повноваження державного органу з питань банкрутства.
 5�.  Повноваження ліквідатора у справі про банкрутство.
 55.  Поняття  банкрутства  як  засіб  відновлення  платоспроможності 

боржника.
 56.  Поняття ліквідаційної маси.
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 57.  Поняття мирової угоди у процесі неплатоспроможності.
 58.  Поняття неплатоспроможності.
 59.  Поняття та ознаки неплатоспроможності в українському законо-

давстві.
 60.  Попереднє засідання господарського суду з розгляду справи про 

банкрутство.
 61.  Порядок оцінки та  інвентаризації майна банкрута в ліквідацій- 

ній процедурі.
 62.  Порядок розгляду мирової угоди в господарському суді. Недійс-

ність мирової угоди.
 63.  Правові  вимоги  до  заяви  боржника,  кредитора  про  порушення 

справи про банкрутство.
 6�.  Правові підстави для виявлення кредиторів.
 65.  Правові  підстави  діяльності  кредиторів  у  процесі  банкрутства 

окремих суб’єктів господарювання.
 66.  Правові підстави для прийняття або відмови у прийнятті заяви.
 67.  Правові підстави укладення мирової угоди.
 68.  Призначення керуючого санацією, його права й обов’язки.
 69.  Принципи ліквідаційної процедури.
 70.  Припинення провадження у справі про банкрутство.
 71.  Проведення зборів кредиторів.
 72.  Продаж майна банкрута в ліквідаційній процедурі.
 73.  Продаж майна у процедурі санації.
 7�.  Процесуальні документи, що приймаються в санаційній проце-

дурі.
 75.  Прощення боргів.
 76.  Розгляд заяв кредиторів після публікації оголошення про пору-

шення справи про банкрутство.
 77.  Розгляд заяви кредиторів у процесі порушення справи.
 78.  Розпорядження майном боржника як захід запобігання банкрут-

ству боржника.
 79.  Стадії провадження у справах про банкрутство.
 80.  Терміни у справах про банкрутство.
 81.  Суб’єкти банкрутства.
 82.  Судові засідання та їх етапи.
 83.  Судові процедури банкрутства.
 8�.  Укладення мирової угоди та набрання нею чинності.
 85.  Утворення комітету кредиторів.
 86.  Учасники та сторони у процедурі неплатоспроможності.
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 87.  Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі.
 88.  Черговість  задоволення  вимог  кредиторів  у  ліквідаційній 

процедурі.
 89.  Черговість задоволення претензій кредиторів.
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його  банкрутом”  (щодо  права  участі  акціонерів  товариства  у 
процесі провадження справи про його банкрутство)” вiд 30.06.0� 
№ 1936-IV. 

 20.  Верховний  Суд:  “Про  визнання  банкрутом  відкритого  акці-
онерного  товариства  “Донецький  завод  високовольтних  опор”: 
Постанова вiд 08.06.0� № 32/173Б.

 21.  Верховний  Суд:  “Про  визнання  ВАТ  “Чернігівське  хімволокно” 
банкрутом”: Постанова вiд 13.07.0� № 9/1336. 

 22.  Верховний  Суд:  “Про  визнання  ТОВ  “Прес-інформ-сервіс” 
банкрутом”: Постанова вiд 21.06.05. 
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 23.  Вищий  господарський  суд:  Лист  “Про  відкликання  Інфор-
маційного  листа  Вищого  господарського  суду  України  від 
05.01.06  N  01–8/11  “Про  деякі  питання  судової  практики, 
пов’язані  із  застосуванням  Закону  України  “Про  відновлення 
платоспроможності  боржника  або  визнання  його  банкрутом” 
та постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1123 
“Про  заходи  щодо  ліквідації  Державної  акціонерної  компанії 
“Укррудпром” вiд 02.02.06 № 01–8/276.

 2�.  Вищий  господарський  суд:  Лист  “Про  Закон  України  “Про 
внесення  зміни  до  Закону  України  “Про  відновлення  плато-
спроможності  боржника  або  визнання  його  банкрутом”  вiд 
10.02.05 № 01–8/2�5.

 25.  Вищий  господарський  суд:  Лист  “Про  деякі  питання  перегляду 
в  апеляційному  та  касаційному  порядку  ухвал  про  відмову  у 
прийнятті або поверненні позовної заяви та заяви про порушення 
справи про банкрутство” вiд 11.07.03 № 01–8/791.

 26.  Вищий  господарський  суд:  Лист  “Щодо  справ  про  банкрутство 
гірничих підприємств” вiд 12.05.03 № 01–2.2/115. 

 27.  Вищий  господарський  суд:  Лист  “Про  звернення  Вищого 
господарського  суду  України  до  Верховної  Ради  України 
стосовно Закону України “Про внесення змін до деяких законів 
України (щодо банкрутства гірничих підприємств)” вiд 12.05.03 
№ 01–8/505.

 28.  Вищий господарський суд: Лист “Про практику Верховного Суду 
України у справах про банкрутство” вiд 16.05.03 № 01–8/525. 

 29.  Вищий  господарський  суд:  Лист  “Про  деякі  питання, 
пов’язані  з  введенням  мораторію  на  задоволення  вимог 
кредиторів  згідно  з  Законом  України  “Про  відновлення 
платоспроможності  боржника  або  визнання  його  банкрутом” 
вiд 19.03.02 № 01–8/307.

 30.  Вищий  господарський  суд:  Лист  “Про  нормативно-правові 
акти,  видані  відповідно  до  Закону  України  “Про  відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” вiд 
27.11.01 № 01–8/1287.

 31.  Вищий господарський суд: Лист, Перелік “Про нормативно-пра-
вові акти, видані відповідно до Закону України “Про відновлен-
ня платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” 
вiд 26.05.03 № 01–8/590.
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 32.  Вищий господарський суд: Постанова вiд 29.10.02 № 7/251–7/229 
“Щодо  касаційної  скарги  про  визнання  банкрутом  підприєм-
ства”. 

 33.  Вищий  господарський  суд:  Рекомендації  “Про  деякі  питання 
практики  застосування  Закону  України  “Про  відновлення  пла-
тоспроможності  боржника  або  визнання  його  банкрутом”  вiд 
0�.06.0� № 0�–5/1193.

 3�.  Вищий  господарський  суд:  Рекомендації  “Про  деякі  питання 
практики  застосування  Закону  України  “Про  відновлення  пла-
тоспроможності  боржника  або  визнання  його  банкрутом”  вiд 
0�.06.0� № 0�–5/1193.

 35.  Кабінет Міністрів України: Постанова “Про затвердження членів 
колегії Агентства з питань банкрутства”. 

 36.  Кабінет Міністрів України: Постанова “Про Агентство з питань 
запобігання банкрутству підприємств та організацій” вiд 22.08.96 
№ 990. 

 37.  Кабінет Міністрів України: Постанова “Про ліквідацію держав-
ної  госпрозрахункової  установи  “Агентство  з  питань  банкрут-
ства” вiд 2�.09.05 № 9�2.

 38.  Кабінет Міністрів України: Постанова “Про утворення Держав-
ного департаменту з питань банкрутства” вiд 27.03.06 № 370. 

 39.  Кабінет Міністрів України: Постанова, Положення вiд 01.12.95 
№ 966 “Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію 
з питань санації, банкрутства та реструктуризації підприємств. 

 �0.  Кабінет Міністрів України: Постанова, Положення “Про затвер-
дження Положення про Державний департамент з питань банк-
рутства” вiд 19.0�.06 № 533. 

 �1.  Кабінет Міністрів України: Постанова, Порядок “Про затверджен-
ня Порядку використання у 2005 році коштів державного бюд-
жету на ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для 
агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу 
у лізингоотримувачів, визнаних банкрутами, або таких, що пору-
шили договір лізингу” вiд 22.01.05 № 99. 

 �2.  Кабінет Міністрів України: Постанова, Порядок, Перелік  “Про 
реалізацію статей 31 і �3 Закону України “Про відновлення пла-
тоспроможності  боржника  або  визнання  його  банкрутом”  вiд 
06.05.2000 № 765.
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 �3.  Кабінет  Міністрів  України:  Розпорядження  “Про  заходи  щодо 
недопущення  банкрутства  вугільних  підприємств”  вiд  02.09.93 
№ 6�9-р 

 ��.  Кабінет  Міністрів  України:  Розпорядження  “Про  передачу 
Ізюмського оптико-механічного заводу (Харківська область) до 
сфери  управління  Агентства  з  питань  запобігання  банкрутству 
підприємств та організацій” вiд 07.05.98 № 293-р. 

 �5.  Кабінет Міністрів України: Розпорядження “Про передачу заво-
ду “Калькулятор” (м. Світловодськ Кіровоградської області) до 
сфери управління Агентства з питань банкрутства” вiд 08.06.98 
№ 396-р. 

 �6.  Кабінет Міністрів України: Розпорядження “Про передачу під-
приємств  до  сфери  управління  Агентства  з  питань  запобігання 
банкрутству підприємств та організацій” вiд 08.09.97 № 502-р. 

 �7.  Кабінет Міністрів України: Розпорядження “Про передачу дер-
жавного  підприємства  “Чернівцілегмаш”  до  сфери  управління 
Агентства з питань банкрутства” вiд 12.10.98 № 820-р. 

 �8.  Кабінет  Міністрів  України:  Розпорядження  “Про  Міжвідомчу 
комісію  з  питань  санації,  банкрутства  та  реструктуризації  під-
приємств” вiд 13.09.95 № 570-р. 

 �9.  Кабінет  Міністрів  України:  Розпорядження  “Про  передачу  до 
сфери  управління  Агентства  з  питань  запобігання  банкрутству 
підприємств  і організацій Гожулівської біофабрики та насінни-
цького радгоспу” вiд 17.03.98 № 169-р. 

 50.  Кабінет Міністрів України: Розпорядження “Про передачу май-
на  до  сфери  управління  Агентства  з  питань  запобігання  банк-
рутству підприємств та організацій” вiд 19.03.1997 № 136-р. 

 51.  Кабінет міністрів України: Розпорядження “Про передачу деяких 
підприємств,  що  входять  до  сфери  управління  Міністерства 
промислової політики, до сфери управління Агентства з питань 
запобігання банкрутству підприємств та організацій” вiд 27.08.97 
№ �78-р. 

 52.  Кабінет  Міністрів  України:  Розпорядження  “Про  передачу  до 
сфери  управління  Агентства  з  питань  запобігання  банкрутству 
підприємств  та  організацій,  що  входять  до  сфери  управління 
Мінмашпрому” вiд 28.06.97 № 3�9-р. 

 53.  Мінагрополітики  України:  Наказ,  Порядок,  Форма  типового 
документа,  Перелік  “Про  Порядок  визначення  на  конкурсних 
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засадах  виконавців  робіт  з  ремонту  сільськогосподарської 
техніки  та  обладнання  для  агропромислового  комплексу,  що 
вилучені з фінансового лізингу в лізингоотримувачів, визнаних 
банкрутами,  або  таких,  що  порушили  договір  лізингу”  вiд 
27.07.05  № 3�7.  Зареєстровано:  Мін’юст  України  вiд  05.10.05 
№ 1158/11�38. 

 5�.  Мінекономіки,  європ.  інтеграція:  Наказ  “Про  внесення  змін  до 
Порядку  продажу  активів  у  рахунок  погашення  податкового 
боргу  боржника  в  процедурах  банкрутства”  вiд  16.0�.0�  № 1�7. 
Зареєстровано: Мін’юст України вiд 05.05.0� № 563/9162. 

 55.  Мінекономіки,  європ.  інтеграція:  Наказ,  Інструкція,  Перелік, 
Форма  “Про  затвердження  форм  подання  арбітражним  керу-
ючим  інформації,  необхідної  для  ведення  єдиної  бази  даних 
про  підприємства,  щодо  яких  порушено  провадження  у  справі 
про банкрутство, та Інструкції щодо заповнення цих форм” вiд 
16.09.0�  № 350.  Зареєстровано:  Мін’юст  України  вiд  1�.10.0� 
№ 1311/9910. 

 56.  Президент України: Указ “Про додаткові заходи щодо посилення 
ефективності  застосування  процедур  банкрутства”  вiд  08.07.98 
№ 753/98. 

 57.  Президент України: Указ “Про покладення на Агентство з питань 
запобігання банкрутству підприємств та організацій додаткових 
повноважень” вiд 13.05.98 № �65/98. 

 58.  Президент України: Указ “Про утворення Агентства з питань за-
побігання банкрутству підприємств та організацій” вiд 17.06.96 
№ �35/96. 

 59.  Президент  України:  Указ  “Про  утворення  в  арбітражних  судах 
України спеціальних колегій з розгляду справ про банкрутство” 
вiд 21.0�.98 № 333/98. 

 60.  Рада Європи: Конвенція, Міжнародний документ “Європейська 
конвенція про деякі міжнародні аспекти банкрутства ETS N 136” 
вiд 05.06.90. 

 61.  СНД: Закон, Модель, Міжнародний документ “Модельний закон 
про неспроможність (банкрутство)” вiд 06.12.97. 

 62.  Фонд  соцстраху  по  безробіттю;  Постанова,  Порядок,  Форма 
типового  документа  “Про  затвердження  Порядку  проведення 
органами  державної  служби  зайнятості —  робочими  органами 
виконавчої  дирекції  Фонду  загальнообов’язкового  державного 
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соціального  страхування  України  на  випадок  безробіття  спи-
сання безнадійного боргу зі сплати страхових внесків в процесі 
провадження судом справи про банкрутство” вiд 16.07.0� № 292. 
Зареєстровано: Мін’юст України вiд 05.08.0� № 97�/9573.
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