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Боржник - це юридична або
фізична особа, у тому числі
фізична особа-підприємець,
що не спроможна виконати
свої грошові зобов’язання,
строк
виконання
яких
настав.
Фізична особа. Кожна людина як
учасник цивільних відносин вважається
фізичною особою. Поняття «фізична
особа» охоплює не лише громадян
України, а й іноземців та осіб без
громадянства. Усі фізичні особи мають
цивільні права та обв’язки.
Фізична особа-підприємець особа, яка реалізує свою
здатність до праці шляхом
самостійної, на власний ризик,
підприємницької діяльності з
метою отримання прибутку.
Банкрут - це боржник,
який не має можливості
повернути свій борг і це
офіційно визнано в судовій
процедурі.

Банкрутство фізичних осіб
Процедура банкрутства фізичної особи, що не є
підприємцем, існує в Україні віднедавна. Її введено
Кодексом України з процедур банкрутства (Далі КУзПБ).
Банкрутство фізичної особи - визнана господарським
судом
неспроможність
боржника
відновити
свою
платоспроможність
за
допомогою
процедури
реструктуризації і погасити грошові вимоги кредиторів
інакше, ніж через застосування процедури реалізації
майна для погашення боргів.
Важливо! Ініціювати у суді порушення
справи про банкрутство фізичної особи
може лише сам боржник. Кредитор
позбавлений права розпочати цю
процедуру .
Метою провадження у справі про неплатоспроможність
фізичної особи є відновлення платоспроможності такої
особи.
*Платоспроможність - здатність виконувати свої
грошові зобов'язання перед кредиторами.

Боржник
має
право
звернутися
до
господарського суду із заявою про відкриття
провадження у справі про неплатоспроможність у
разі, якщо:
розмір прострочених зобов’язань боржника перед
кредитором (кредиторами) становить не менше 30
розмірів мінімальної заробітної плати;
боржник припинив погашення кредитів чи здійснення
інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків
місячних платежів за кожним з кредитних та інших
зобов’язань упродовж двох місяців;
ухвалено постанову у виконавчому провадженні про
відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути
звернено стягнення;
існують інші обставини, які підтверджують, що
найближчим часом боржник не зможе виконати грошові
зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні платежі
(загроза неплатоспроможності).
(ч.2 ст.115 КУзПБ)

Важливо! Перед складанням заяви до
суду
боржнику
слід
детально
ознайомитися зі статтями 117 та 118
КУзПБ, оскільки саме в цих статтях
встановлено вимоги до обговорюваної
заяви
та
визначено
перелік
документів, які необхідно подати
разом з заявою.

Щодо деяких наслідків визнання особи
банкрутом:
за заявою такої особи протягом п’яти років після
визнання
банкрутом
не
може
бути
відкрито
провадження у справі про неплатоспроможність, крім
випадку, якщо боржник погасив усі борги в повному
обсязі у порядку, передбаченому Кодексом України з
процедур банкрутства;
протягом п’яти років перед укладенням договорів
позики, кредитних договорів, договорів поруки чи
договорів
застави
необхідно
буде
письмово
повідомляти про факт своєї неплатоспроможності
контрагентів;
протягом трьох років після визнання фізичної особи
банкрутом, фізична особа не буде вважатися такою, яка
має бездоганну ділову репутацію;
також, стаття 120 КУзПБ містить перелік наслідків, що
за
собою
потягне
відкриття
справи
про
неплатоспроможність.

