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Вступ
На сьогоднішній день тема банкрутства фізичних осіб має особливу актуальність, десятки
тисяч позичальників потрапили в скрутне фінансове становище і не спроможні
обслуговувати свої борги. Працівники колекторських компаній за допомогою листування,
телефонних розмов та коротких текстових повідомлень намагаються змусити боржника
добровільно погасити борг за допомогою психологічного тиску. При цьому зазвичай
телефонні дзвінки відбуваються як вдень, так і вночі, а листи, що надсилаються
боржникові, містять погрози й залякування.
Ще до 2019 року взагалі не існувало правового механізму визнання фізичної особи
банкрутом. Цей термін стосувався лише суб’єктів господарювання. 20 квітня 2019 року в
газеті «Голос України» № 77/2019 опубліковано Кодекс України з процедур банкрутства
№2597-VIII від 18.10.2018 (далі – КУзПБ). Згідно з текстом документу, він набирає чинності
з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців із
дня набрання чинності цим Кодексом. Тобто Кодекс набрав чинності 21 квітня, а
введений у дію 21 жовтня 2019 року. Цей Кодекс встановлює умови та порядок
відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його
банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення
платоспроможності фізичної особи.
Саме тому існує нагальна потреба детально проаналізувати особливості провадження
банкрутства фізичних осіб, роз’яснення стосовно основних етапів та правових наслідків.

Особливості провадження банкрутства фізичної особи
Провадження у справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи або фізичної
особи - підприємця може бути відкрито лише за заявою боржника. Боржник має право
звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про
неплатоспроможність у разі, якщо:
• заборгованість становить не менше ніж 30 мінімальних розмірів заробітної плати;
• боржник припинив погашати кредити або здійснювати інші планові платежі в
розмірі понад 50 % місячних платежів;
• винесено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи
майна, на яке можна звернути стягнення;
• існують інші обставини, які підтверджують неможливість виконувати грошові
зобов'язання чи здійснювати звичайні поточні платежі.
Кредитор не має права ініціювати банкрутство фізичної особи за жодних обставин, навіть
за наявності безспірної заборгованості. З моменту відкриття провадження у справі
вводиться мораторій строком на 120 днів. Наслідки введення мораторію для фізичної
особи такі ж самі, як і для юридичної особи:
• зупинення виконання грошових зобов’язань;
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Після порушення процедури банкрутства сума боргу фізичної особи фіксується,
нарахування відсотків і штрафів припиняється.
До своєї заяви боржник має додати наступні документи:
- довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву
підписано представником;
- документи, що підтверджують наявність (відсутність) у боржника статусу фізичної особи
-підприємця;
- конкретизовані данні списку кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми
грошових вимог кредиторів (боржників), а також щодо кожного кредитора (боржника) його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання,
ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки
платника податків та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і
мають відмітку в паспорті), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості,
заборгованості за основним зобов’язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо),
підстав виникнення зобов’язань, а також строку їх виконання згідно із законом або
договором;
- опис майна боржника, що належить йому на праві власності, із зазначенням
місцезнаходження або місця зберігання майна;
- копії документів, що підтверджують право власності боржника на майно;
- перелік майна, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб, його
місцезнаходження, вартість, а також інформація про кожного кредитора, на користь якого
вчинено обтяження майна боржника, - ім’я або найменування, місцезнаходження або

місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер
облікової картки платника податків та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку в паспорті), сума грошових вимог, підстава виникнення
зобов’язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором;
- копії документів про вчинені боржником (протягом року до дня подання заяви про
відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) правочини щодо належного
йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних
засобів та угоди на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати;
- відомості про всі наявні рахунки боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в
банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном, їх реквізити, із
зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках;
- копія трудової книжки (за наявності);
- відомості про роботодавця (роботодавців) боржника;
- декларація про майновий стан боржника за формою, затвердженою державним
органом з питань банкрутства;
- докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому
реструктуризацією за три місяці виконання повноважень;
- інформація про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини;
- інші документи, що підтверджують наявність підстав, процедури банкрутства.
Разом із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржник
зобов’язаний подати пропозиції щодо реструктуризації боргів (проект плану
реструктуризації боргів).
План реструктуризації боргів у справі про неплатоспроможність
У плані реструктуризації зазначаються:
- обставини, які спричинили неплатоспроможність;
- інформація про визнані судом вимоги кредиторів із зазначенням їх розміру та черговості
задоволення;
- інформація про майновий стан боржника за результатами проведених заходів з
виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації);
- інформація про всі доходи боржника, у т.ч. доходи, які боржник розраховує отримати
протягом процедури реструктуризації боргів;
- розмір суми, яка щомісяця буде виділятися для погашення вимог кредиторів;
- вимоги кредиторів до боржника, які будуть прощені (списані) у разі виконання плану;
- розмір суми, яка щомісяця залишатиметься боржнику на задоволення побутових потреб
(не менше прожиткового мінімуму на боржника та на кожну особу, яка перебуває на його
утриманні).
Особа, яка виявила бажання взяти участь у плані реструктуризації боргів боржника як
поручитель (гарант), має право брати участь в обговоренні умов такої реструктуризації.

Строк виконання плану реструктуризації боргів боржника у справі про
неплатоспроможність не може перевищувати 5 років. У разі погашення боргів за
кредитами, отриманими боржником на придбання житла, строк виконання плану не
може перевищувати 10 років. За вмотивованим клопотанням боржника та за умови
погашення понад 80% вимог кредиторів господарський суд може продовжити строк
виконання плану понад граничний строк.
Не підлягають реструктуризації борги боржника щодо сплати аліментів, відшкодування
шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи,
щодо сплати єдиного внеску та інших обов’язкових платежів на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
План реструктуризації затверджується господарським судом лише після повного
погашення таких боргів (якщо така заборгованість існує). Податковий борг, що виник
протягом 3 років до дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про
неплатоспроможність боржника, визнається безнадійним та списується у процедурі
реструктуризації.
Розгляд судом заяви провадження у справі про неплатоспроможність
У разі відсутності підстав для відмови у прийнятті заяви про відкриття провадження у
справі про неплатоспроможність або для повернення такої заяви господарський суд не
пізніше 5 днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу про прийняття заяви до
розгляду, в якій зазначаються дата підготовчого засідання, яке має відбутися не пізніше 15
робочих днів з дня постановлення ухвали, та прізвища, ім’я, по батькові арбітражних
керуючих, визначених автоматизованим відбором для призначення керуючого
реструктуризацією.
При цьому суд має право вирішити питання про зобов’язання заявника, боржника та
інших осіб подати до суду додаткові відомості, необхідні для вирішення питання про
відкриття провадження у справі, або про вжиття заходів для забезпечення вимог
кредиторів шляхом заборони боржнику відчужувати майно.
Наявність підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у
кожному конкретному випадку визначається судом з урахуванням заяви та доданих до
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неплатоспроможність особи (на момент звернення до суду з відповідною заявою) або
загрозу її неплатоспроможності (у визначений зобов’язанням строк або в майбутньому).
У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, з’ясовує
наявність підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, а також
вирішує інші питання, пов’язані з розглядом заяви. За наслідками підготовчого засідання
суд постановляє ухвалу про відкриття провадження або відмову у відкритті. Ухвала про
відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника набирає законної
сили з моменту її постановлення і є підставою для зупинення вчинення виконавчих дій
стосовно боржника. Окрім того, з метою виявлення всіх кредиторів здійснюється офіційне
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Кодексом визначено наслідки відкриття провадження у справі про неплатоспроможність
боржника:
- з моменту відкриття провадження пред’явлення кредиторами вимог до боржника та
задоволення таких вимог може відбуватися лише у межах провадження у справі про
неплатоспроможність та у порядку, передбаченому Кодексом;
- арешт майна боржника та інші обмеження щодо розпорядження належним йому
майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у
справі про неплатоспроможність, а попередньо накладені арешти та обмеження можуть
бути зняті на підставі ухвали господарського суду;
- припиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій, а також відсотків за
зобов’язаннями боржника;
- здійснення корпоративних прав боржника та реалізація майнових прав відбуваються з
урахуванням обмежень, встановлених Кодексом;
- вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 120 днів;
- строк виконання всіх грошових зобов’язань боржника вважається таким, що настав;
- будь-яке відчуження та розпорядження майном боржника здійснюються виключно в
порядку, передбаченому Кодексом.
Наступним кроком є затвердження плану реструктуризації боргів або укладення мирової
угоди.
Мирова угода: Мирова угода є домовленістю сторін про врегулювання заборгованості на
основі взаємних поступок. Її може бути укладено на будьякій стадії провадження, а сама
вона є підставою для його закриття. Наслідком закриття провадження є винесення судом
відповідної ухвали, а також ухвалення ним рішення про звільнення боржника від боргів.
Однак, його не може бути звільнено від боргів, а саме:
• зі сплати аліментів;
• відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян; а також інших
вимог, які нерозривно пов’язані з його особистістю.
Реструктуризації боргів може включати:
 продаж частини майна;
• зміну способу й порядку виконання зобов'язань;
• відстрочення, розстрочення, прощення боргу;
• виконання зобов'язань боржника третіми особами, отримання поруки, гарантії;
• інші заходи для покращення майнового стану боржника та задоволення вимог
кредиторів (перекваліфікація, працевлаштування тощо).
Не підлягають реструктуризації лише борги щодо
• сплати аліментів;

•
•

відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або
смертю фізичної особи;
щодо сплати ЄСВ та інших обов'язкових платежів на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування.

Якщо план реструктуризації не схвалено або не виконано, то боржник визнається
банкрутом і відкривається процедура погашення його боргів. Після завершення цієї
процедури всі борги списуються, навіть якщо майна боржника не вистачило для
остаточних розрахунків. Ініціатор процедури банкрутства фізичної особи
Затвердження плану реструктуризації боргів у справі про неплатоспроможність
Керуючий реструктуризацією протягом 3 днів з дня схвалення зборами кредиторів
погодженого з боржником плану реструктуризації боргів подає до господарського суду
заяву про затвердження плану, до якої додаються сам план, протокол засідання зборів
кредиторів, письмові заперечення кредиторів, які не брали участі в голосуванні чи
проголосували проти схвалення плану (за наявності).
Заява має бути розглянута судом протягом 10 днів з дня її отримання. Про дату розгляду
суд повідомляє боржника, кредиторів, керуючого реструктуризацією, а також третіх осіб,
якщо план реструктуризації передбачає виконання зобов’язань боржника такими
особами. Господарський суд заслуховує кожного присутнього на засіданні кредитора,
який має заперечення щодо плану.
Явка кредиторів, які не брали участі в голосуванні чи проголосували проти схвалення
плану реструктуризації боргів, а також третіх осіб, якщо план реструктуризації передбачає
виконання зобов’язань боржника такими особами, обов’язкова. У разі відсутності
зазначених кредиторів суд призначає нове засідання для затвердження плану. Повторна
неявка в судове засідання таких кредиторів не перешкоджає розгляду справи. Неявка в
судове засідання належно повідомлених про таке засідання боржника, кредиторів, які
схвалили план реструктуризації боргів, або керуючого реструктуризацією не
перешкоджає розгляду справи.
Господарський суд зобов’язаний затвердити план реструктуризації боргів боржника, якщо
такий план схвалений кредиторами та боржником. За вмотивованим клопотанням
боржника чи кредитора суд має право змінити план погашення боргів у частині
збільшення чи зменшення строку його виконання або розміру суми, яка щомісяця буде
виділятися для погашення вимог кредиторів, чи суми, яка щомісяця залишається
боржнику на задоволення побутових потреб (не менше розміру, встановленого ст. 124
Кодексу).
Якщо протягом 3 місяців з дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі
про неплатоспроможність і введення процедури реструктуризації боргів до
господарського суду не поданий погоджений боржником і схвалений кредиторами план
реструктуризації, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника

банкрутом і відкриття процедури погашення боргів боржника відповідно до Кодексу або
про закриття провадження у справі про неплатоспроможність.
План реструктуризації боргів набирає чинності з дня його затвердження судом і є
обов’язковим для боржника та кредиторів. З дня затвердження плану судом вимоги,
включені до такого плану, можуть бути задоволені лише у порядку і спосіб, визначені у
плані. Протягом дії плану реструктуризації боргів боржник повинен повідомляти
кредиторів, включених до плану, про істотні зміни у своєму майновому стані, а також про
отримання позик і кредитів, у т.ч. придбання товарів у кредит, повідомляти інші сторони
перед укладенням таких договорів про введення щодо нього процедури реструктуризації
боргів.
З дня затвердження плану реструктуризації боргів боржник починає погашення вимог
кредиторів згідно з умовами такого плану. Затвердження господарським судом плану
реструктуризації боргів може бути підставою для переукладення цивільно-правових
договорів боржника з новими умовами їх виконання.
У разі порушення боржником плану реструктуризації боргів кредитори, вимоги яких
включені до такого плану, мають право звернутися до господарського суду з клопотанням
про закриття провадження у справі або про введення процедури погашення боргів
боржника. У разі задоволення судом одного з таких клопотань вимоги кредиторів, які
мали бути прощені (списані) на умовах плану реструктуризації боргів, відновлюються в
повному обсязі.
Не пізніше 5 днів після закінчення строку виконання плану реструктуризації боргів, а
також за наявності підстав для дострокового припинення процедури реструктуризації
боржник зобов’язаний надати суду та кредиторам, включеним до плану, звіт про його
виконання. До звіту додаються докази задоволення вимог кредиторів згідно з планом.
Господарський суд у 5-денний строк після отримання звіту про виконання плану
реструктуризації боргів боржника, але не пізніше 10 днів після закінчення строку
виконання такого плану призначає судове засідання для розгляду звіту. У цьому судовому
засіданні кредитори можуть висловити свої скарги на дії боржника щодо виконання плану
реструктуризації боргів. За результатами розгляду звіту, а також скарг кредиторів
господарський суд постановляє одне з таких рішень:
- про закриття провадження у справі про неплатоспроможність у зв’язку з виконанням
боржником плану реструктуризації боргів;
- про невиконання боржником плану реструктуризації боргів, визнання боржника
банкрутом і введення процедури погашення боргів.
Кодексом передбачено випадки, коли суд може відмовити у затвердженні плану
реструктуризації боргів боржника:
- порушено порядок розробки та погодження плану реструктуризації боргів,
встановлений Кодексом;
- умови реструктуризації боргів суперечать законодавству;

- при схваленні плану були допущені порушення законодавства, що вплинули на
результат голосування;
- кредитор, який не брав участі в голосуванні чи проголосував проти схвалення плану,
доведе, що у разі визнання боржника банкрутом у порядку, визначеному Кодексом, його
вимоги були б задоволені у розмірі, що перевищує розмір вимог, які будуть задоволені
відповідно до умов плану реструктуризації боргів;
- боржник не погасив борги щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, сплати страхових
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування до
початку виконання плану реструктуризації боргів;
- боржник вчиняє дії, спрямовані на перешкоджання проведенню стосовно нього
процедур, передбачених Кодексом;
- план реструктуризації не погоджено боржником.
Постановлення ухвали про відмову у затвердженні плану реструктуризації боргів
боржника не є перешкодою для повторного звернення до суду із заявою про
затвердження плану у разі усунення обставин, які перешкоджали його затвердженню
судом.
У разі постановлення господарським судом ухвали про відмову у затвердженні плану
реструктуризації боргів боржник, збори кредиторів мають право звернутися до суду з
клопотанням про визнання боржника банкрутом або про закриття провадження у справі
про неплатоспроможність.
Наслідки банкрутства фізичних осіб
Для фізичної особи, визнаної банкрутом, в майбутньому існуватимуть обмеження, про які
варто подумати завчасно:
• за її заявою 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.
Крім того, протягом трьох років після визнання її банкрутом, така фізична особа не
буде вважатися такою, яка має бездоганну ділову репутацію.
Тож, перш ніж вдаватись до процедур банкрутства радимо задіяти всі можливі ресурси
для погашення боргів. Адже оголошення «особистого дефолту» повинно бути застосовано
тільки у разі, якщо це дійсно єдиний можливий крок.
Висновки
Право ініціювати справу про неплатоспроможність Кодекс надав лише боржнику. Щоб
розпочати процедуру, боржнику необхідно подати заяву про відкриття провадження у
справі про неплатоспроможність разом зі значною кількістю документів. Вже на етапі
підготовки всіх документів виникають ряд труднощів, боржник не завжди може надати

вичерпну інформацію про банківські рахунки, майно членів сім'ї, у зв'язку із чим
припускаються помилок у декларації про майновий стан.
Крім того, боржник також зобов'язаний подати план реструктуризації, конкретизований
перелік кредиторів, боржників, копії документів про вчинені боржником правочини щодо
належного йому нерухомого майна, із чим також виникають проблеми. Немає і прикладів
або методик складання плану реструктуризації, які б допомагали боржникам підготувати
відповідний проєкт плану, тому скоріш за все боржник допустить значних помилок.
Зважаючи на значний перелік документів, які необхідно долучити до заяви, і необхідність
систематизації документів та інформації про активи й пасиви боржника, без допомоги
фахівця в галузі права боржникам не обійтися, крім того, подання заяви про відкриття
провадження вимагає авансування винагороди арбітражному керуючому (цьогоріч у
розмірі 31530 грн). Саме це може стати ще однією вагомою перешкодою.
Як засвідчує судова практика, зазвичай боржники неправильно розуміють суть і мету
процедури банкрутства фізичних осіб, оскільки сприймають її як можливість просто
списати борги й жити далі. Проте процедура має на меті передусім погашення боргів, їх
реструктуризацію, а не повне списання. Саме тому боржник зобов'язаний надавати
інформацію про все наявне майно та проєкт плану реструктуризації. Якщо фінансовий
стан боржника не дає йому змоги погасити борги, то він має бути готовий опанувати нову
професію, збільшити власні доходи, продати частину майна, а також бути готовим до
нового розстрочення боргу.
Одним із можливих шляхів процедури є реструктуризація боргів. План реструктуризації
має на меті вирішити проблему із заборгованістю через взаємні поступки з боку
кредиторів і боржника.

Я зовсім
спустошений!

01

Ти маєш право звернутися
до господарського суду з
заявою про в дкриття
провадження у справ про
неплатоспроможн сть.

02

Кредитор не має права
н ц ювати банкрутство
ф зичної особи за жодних
обставин, нав ть за наявност
безсп рної заборгованост .

ЩО ВАЖЛИВО
ПАМ’ЯТАТИ

03

З моменту в дкриття
провадження у справ
вводиться моратор й
строком на 120 дн в.

04

П сля порушення
процедури банкрутства
сума боргу ф зичної
особи ф ксується,
нарахування в дсотк в
штраф в припиняється.

05

П сля порушення
процедури банкрутства
сума боргу ф зичної
особи ф ксується,
нарахування в дсотк в
штраф в припиняється.

До суду можна звертатися, якщо:
• заборгован сть

м н мальних розм р в
зароб тної плати

• боржник припинив погашати кредити або
зд йснювати нш планов платеж в розм р
понад

• винесено постанову у
виконавчому провадженн про
в дсутн сть у ф зичної особи майна,
на яке можна звернути стягнення

м сячних платеж в

• снують нш обставини, як п дтверджують неможлив сть виконувати
грошов зобов'язання чи зд йснювати звичайн поточн платеж .

Документи, що додаються до заяви:

1. дов рен сть чи нший
документ, що засв дчує
повноваження представника,
якщо заяву п дписано
представником

2. документи, що
п дтверджують наявн сть
(в дсутн сть) у боржника
статусу ф зичної особи п дприємця

3. конкретизован данн
списку кредитор в боржник в
з зазначенням загальної суми
грошових вимог кредитор в
(боржник в)

4. опис майна боржника, що
належить йому на прав
власност , з зазначенням
м сцезнаходження або м сця
збер гання майна;

5. коп ї документ в, що
п дтверджують право власност
боржника на майно

6. перел к майна, що перебуває у
застав ( потец ) або є обтяженим в
нший спос б, його
м сцезнаходження, варт сть, а
також нформац я про кожного
кредитора, на користь якого
вчинено обтяження майна
боржника

7. коп ї документ в про вчинен
боржником правочини щодо
належного йому нерухомого
майна, ц нних папер в, часток у
статутному кап тал , транспортних
засоб в та угоди на суму не менше
30 розм р в м н мальної зароб тної
плати

8. в домост про вс наявн
рахунки боржника (у тому числ
депозитн рахунки), в дкрит в
банках та нших ф нансовокредитних установах в Україн та
за кордоном, їх рекв зити, з
зазначенням сум грошових
кошт в на таких рахунках

9. коп я трудової книжки (за
наявност )

10. в домост про роботодавця
(роботодавц в) боржника

11. декларац я про майновий стан
боржника за формою,
затвердженою державним
органом з питань банкрутства

12. докази авансування
боржником на депозитний
рахунок суду винагороди
керуючому реструктуризац єю за
три м сяц виконання
повноважень

13. нформац я про наявн сть
(в дсутн сть) непогашеної
судимост за економ чн
злочини

14. нш документи, що
п дтверджують наявн сть
п дстав, процедури банкрутства

Проєкт плану реструктуризац ї борг в м стить:

ПРО ВИМОГИ

ОБСТАВИНИ

як спричинили
неплатоспроможн сть

кредитор в визнан судом з
зазначенням їх розм ру та
черговост задоволення

ВСІ ДОХОДИ

боржника, у т.ч. доходи, як боржник
розраховує отримати протягом
процедури реструктуризац ї борг в

ВИМОГИ

кредитор в до боржника, як будуть
прощен (списан ) у раз виконання
плану

МАЙНОВИЙ

стан боржника за результатами
проведення нвентаризац ї

РОЗМІР СУМИ

яка щом сяця буде вид лятися для
погашення вимог кредитор в

РОЗМІР СУМИ

яка щом сяця залишатиметься
боржнику на задоволення побутових
потреб

Особа, яка виявила бажання взяти участь у план
реструктуризац ї борг в боржника як поручитель
(гарант), має право брати участь в обговоренн умов
такої реструктуризац ї.
Строк виконання плану реструктуризац ї борг в
боржника у справ про неплатоспроможн сть не
може перевищувати 5 рок в.
У раз погашення борг в за кредитами, отриманими
боржником на придбання житла, строк виконання
плану не може перевищувати 10 рок в.
За вмотивованим клопотанням боржника та за
умови погашення понад 80% вимог кредитор в
господарський суд може продовжити строк
виконання плану понад граничний строк.

