
Звільнення фізичних осіб 

від боргів, які виникли 

внаслідок вчинення 

злочинів

Київ, 2023



Герой

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця м. Дніпра, громадянина

України, з вищою освітою, одруженого,

маючого на утриманні дітей 2006 та

2012 року народження, непрацюючого,

зареєстрованого та проживаючого за

адресою: АДРЕСА_1 , раніше не

судимого, реєстраційний номер

облікової картки платника податків

НОМЕР_1



Що зробив?

у невстановлений досудовим розслідуванням час та у

невстановленому місці у ОСОБА_5 виник умисел,

направлений на внесення до офіційного документу, а саме

податкової звітності ТОВ, завідомо неправдивих відомостей

щодо наявності позитивного фінансового результату у

товариства, що не відповідало дійсності, з метою

подальшого отримання кредиту

ч. 1 ст. 366 КК України та ч. 2 ст. 222 КК України



відповідно до даних фінансового звіту, поданого до 

органів ДФС України станом на 31 грудня 2015 року, 

задекларовано фінансовий результат за звітний

період в розмірі -1 777 200 гривень (від`ємне

значення), за аналогічний період попереднього року в 

розмірі -2 711 500 гривень (від`ємне значення), 

згідно з фінансовим результатом, поданим до банку, 

станом на 31 грудня 2015 року відображено

фінансовий результат за звітний період в розмірі

722 800 гривень, за аналогічний період попереднього

року в розмірі 688 500 гривень

Що підробив?



25.22.2016 року – кредитний договір

заподіяно майнового збитку в особливо 

великому розмірі, а саме у сумі

1 791 946 гривень 35 копійок

вину у вчиненні злочинів, передбачених

ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України, 

визнав повністю, щиро покаявся у 

вчиненому, визнав у повному обсязі

заявлений цивільний позов

Який результат?



суд вважає за необхідне обрати 

ОСОБА_5 основне покарання у виді

штрафу 68 000 (шістдесят вісім тисяч) 

гривень, з позбавленням права обіймати

посади в органах державної влади та 

виконувати функції представника влади

строк на 2 роки, оскільки саме такий вид 

покарання на думку суду зможе

виправити обвинуваченого та 

попередити вчинення ним нових

злочинів

Вирок?



зважаючи на те, що на день набрання чинності 

Закону України «Про амністію у 2016 році» 

обвинувачений мав дітей ОСОБА_7 , 

ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 

, які на день набрання чинності Закону України 

«Про амністію у 2016 року» не досягли 18 річного 

віку, та відносно яких він не позбавлена 

батьківський прав, наявні законні підстави для 

звільнення ОСОБА_5 від відбування 

призначеного судом покарання, на підставі п. «в» 

ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році».

Але…

Особи, засуджені за вироком суду без призначення покарання або із

звільненням від покарання чи такі, що відбули покарання за діяння, 

кримінальна протиправність і караність якого усунута законом, визнаються

такими, що не мають судимості.                            (ч. 3 ст. 88 КК України)



Стягнути з ОСОБА_5 в рахунок 

відшкодування спричиненої 

матеріальної шкоди грошові кошти 

в розмірі 2 582 737 (двох мільйонів 

п`ятсот вісімдесят двох тисяч 

сімсот тридцять сім) гривень 49 

копійок.

Вирок від 11.03.2020 року

Але…



Ухвала від 07.04.2021 року

Фізична особа ОСОБА_1 

звернувся до суду із заявою про 

відкриття провадження у справі

про неплатоспроможність у зв`язку

з неможливістю погасити

заборгованість в розмірі

2 582 737,49 грн.

Банкрут!



заявник зазначає, що у нього відсутні

фінансові можливості погасити

заборгованість у розмірі 2 582 737,49 грн.

Судом також встановлено відсутність

непогашеної судимості за економічні

злочини

судом встановлено, що у боржника відсутні

об`єкти рухомого та нерухомого майна

Крім того, боржник являється безробітним

Ухвала від 06.07.21

Підстави відкриття 

провадження



У заяві про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність 

заявник просив суд призначити керуючим реструктуризацією боржника 

арбітражного керуючого _______________

До заяви додано заяву арбітражного керуючого __________________ про 

участь у справі в якій останній повідомив, що має свідоцтво…, судимості 

за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатися діяльністю 

арбітражного керуючого не має, управління боржником раніше не 

здійснював, не є заінтересованою особою стосовно боржника та 

кредиторів, не має конфлікту інтересів, має усю необхідну матеріально-

технічну базу для здійснення повноважень у даній справі, відповідальність 

арбітражного керуючого застрахована

Таким чином, враховуючи імперативні приписи п. 21 Прикінцевих та 

перехідних положень…

Хто буде проводити 

процедуру?



Ухвала від 06.07.21 - Встановити керуючому реструктуризацією боржника

строк до 16.08.2021 для підготовки та подання до суду плану 

реструктуризації боргів боржника

з метою відновлення платоспроможності ОСОБА_2 , останнім було надано

керуючому реструктуризацією та на розгляд зборам кредиторів проект 

плану реструктуризації від 28.10.2021, тому кредитор мав змогу

ознайомитися з планом, за необхідності внести свої пропозиції або

запропонувати свій план реструктуризації

Умови – дохід 10 тис.грн./міс., після податків – 8 тис.грн.

Щомісячне погашення протягом 5 років по 3 000 грн./міс. (всього 180 тис.)

Залишок ділиться на дітей (по 1 309 грн./міс.) і боржника (2 481 грн./міс.)

План реструктуризації?



28.10.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Банка

про закриття провадження у справі через вирок суду (відмова – звільнений

від покарання)

Зауваження щодо якості перевірки АК декларації боржника: не всі відповіді

отримані, не всі запити коректно зроблені (матір’ю квартира продана в 

межах 3-ри річного строку, однак відсутня в декларації)

23.09.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла заява кредитора про 

закриття провадження у справі (мотивована неповним виявленням майна 

боржника за результатами роботи, проведеної на стадії реструктуризації

боргів, неповною перевіркою декларацій боржника про майновий стан, а 

також відсутністю погодженого плану реструктуризації боргів боржника).

По квартирі матері (одна продана у 2019) уточнив декларацію, по квартирі

дружини і своєму автомобілю – не мав включати до декларації, бо в 2017 

продав (більше 3-х років)

А що кредитор?



Судом встановлено, що матеріали справи не містять

погодженого боржником і схваленого кредиторами 

плану реструктуризації боргів боржника.

На засіданнях зборів кредиторів, призначених на 

03.02.2022, 20.06.2022, 18.08.2022, 26.08.2022 було

відмовлено в розгляді та затвердженні плану 

реструктуризації, наданого боржником. В свою чергу, 

кредитором не було надано ані боржнику ані керуючому

реструктуризацією альтернативних пропозицій щодо

плану реструктуризації боргів боржника для 

подальшого його схвалення зборами кредиторів.

Ухвала від 19.12.2022 р.

Визнання банкрутом



право на звільнення від боргів та відновлення платоспроможності у 

судових процедурах неплатоспроможності фізичної особи набуває лише

добросовісний боржник, який не за своїм неправомірним умислом потрапив

у стан неплатоспроможності, сумлінно виконує обов`язки боржника та не 

приховує обставин, що можуть вплинути на розгляд справи чи задоволення

кредиторських вимог, при цьому демонструє дієве прагнення до компромісу

з кредиторами щодо умов реструктуризації боргів та в межах об`єктивних

можливостей вживає заходів до задоволення їх вимог

Місцем проживання боржника зазначена квартира, яку дружина відчужила

в 2017 році

- в деклараціях боржник зазначав, що його дружині належить частка 40% у 

статутному капіталі ТОВ …, однак боржником не запропоновано продати

це майно;

- відповідно до плану реструктуризації боржник планує отримувати 10 000 

грн дохід, однак не вказано на джерело отримання цього доходу.

суду належало надати оцінку відповідності плану реструктуризації вимогам

КУзПБ

Ухвала від 27.02.2023 р.

Скасування визнання 

банкрутом



АК вже нараховано

близько 300 тис. грн. 

винагороди, джерела

погашення якої

відсутні….

Вишенька на торті



Законопроект 7442

(зареєстрований 07.06.22)

Стаття 134. Звільнення від боргів у справі 

про неплатоспроможність 

… 

2. Фізична особа не звільняється від 

подальшого виконання вимог кредиторів 

після завершення судових процедур у 

справі про неплатоспроможність та 

обов’язку повернення непогашених боргів, 

а саме: 

1) відшкодування шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням, 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я 

або смертю фізичної особи; 

Чи є панацея?



Разом творимо майбутнє

Джура Андрій Юрійович


