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ПЕРЕВАГИ ДОСУДОВОЇ САНАЦІЇ 

 

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом», на відміну від попередньої редакції Закону України 

«Про банкрутство», встановлює пріоритет відновлення платоспроможності 

боржника, тобто задоволення інтересів кредиторів без завдання нищівних 

ударів по активах боржника, який після застосування до нього процедур 

банкрутства має продовжувати ефективну господарську діяльність[1].В такому 

випадку ще більш актуального висвітлення потребує питання впровадження 

досудової санації. 

Згідно Закону України, санація боржника до порушення справи про 

банкрутство - система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, 

які може здійснювати засновник (учасник,акціонер) боржника, власник майна 

(орган, уповноважений управляти майном) боржника, кредитор боржника, інші 

особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття 

організаційно-господарських,управлінських, інвестиційних, технічних, 

фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до 

порушення провадження у справі про банкрутство. 

 Процедуру санації боржника до порушення провадження у справі про 

банкрутство може бути введено за наявності: 

- відповідної письмової згоди власника майна (органу, 

уповноваженого управляти майном) 



- боржника; відповідної письмової згоди кредиторів, загальна сума 

вимог яких перевищує п’ятдесят відсотків кредиторської 

заборгованості боржника згідно з даними його бухгалтерського 

обліку; 

-  плану санації, який повинен бути письмово погоджений  усіма 

забезпеченими кредиторами та схвалений загальними зборами 

кредиторів боржника[2]. 

На відміну від судової санації,де  призначений судом керівник санації 

бере на себе всі функції управління боржником,в досудовій санації керівництво 

компанії має змогу безпосередньо приймати участь у проведенні заходів щодо 

відновлення платоспроможності підприємства. Для власника боржника та його 

виконавчих органів така особливість досудової санації є безпосереднім 

плюсом,якщо ті дійсно бажають зберегти підприємство діючим. 

У статті 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що з метою запобігання 

банкрутства боржника засновники зобов’язані вживати своєчасних заходів. У 

разі виникнення ознак банкрутства керівник боржника зобов’язаний надіслати 

засновникам (учасникам, акціонерам) боржника, власнику майна (органу, 

уповноваженому управляти майном) боржника відомості щодо наявності ознак 

банкрутства[2]. 

Ще однією перевагою досудової санації над судовою є те,що після  вона 

проводиться до відкриття господарським судом провадження у справі про 

банкрутства. Адже,як відомо після прийняття господарським судом заяви про 

банкрутство підприємства на офіційному сайті Вищого господарського суду 

України публікується відповідне оголошення та вноситься інформація до 

Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про 

банкрутство. Після такої публікації довіра до підприємства стрімко падає,а 

разом з нею і можливість відновити діяльність,акціонери неохоче стануть 

підтримувати збанкрутіле підприємство. 



На відміну від цього, у разі початку досудової санації публікується лише 

оголошення про прийняття судом до розгляду заяви про затвердження плану 

санації боржника, що значно зменшує репутаційні втрати компанії порівняно з 

процедурою банкрутства[3]. 

Важливим недоліком досудової санації є те,що вона можлива лише за 

умови: 

- відповідної письмової згоди власника майна (органу, 

уповноваженого управляти майном) боржника; 

- відповідної письмової згоди кредиторів, загальна сума вимог яких 

перевищує п'ятдесят відсотків кредиторської заборгованості 

боржника згідно з даними його бухгалтерського обліку; 

- плану санації, який повинен бути письмово погоджений усіма 

забезпеченими кредиторами та схвалений загальними зборами 

кредиторів боржника[2]. 

Але,як показує практика найчастіше санація є процедурою, яку 

вимагають кредитори, якщо є прострочені борги, в той час як досудову санацію 

проводять зацікавленні особи, для припинення загострення ситуації, яка 

склалася. Вчасно прийняті заходи досудової санації можуть запобігти 

банкрутству та знизити витрати підприємства на погашення боргів. 

Як видно, досудова санація має відмінності, які в основному є її 

перевагами, зазначимо ще деякі з них: досудова санація допоможе зберегти 

робочі місця, адже не завжди можна врятувати підприємство в процесі санації; 

при досудовій санації інформація про незадовільний фінансовий стан боржника 

не розголошується, що дозволить йому зберегти свою репутацію[4]. 

Здійснення досудових санаційних заходів сприятиме стабільному 

розвитку вітчизняної економіки, так як забезпечуватимуть стале 

функціонування українських підприємств. Чим раніше будуть розпочаті заходи 

досудової санації,тим більше шансів на успіх «оздоровлення» підприємства. 

Підприємства повинні застосовувати оздоровчі заходи не тільки при наявності 

загрози банкрутства, а й при існуванні короткотривалих фінансових труднощів. 



Для цього необхідно розробляти для конкретного підприємства, враховуючи 

специфіку його діяльності,індивідуальні плани оздоровлення. Це дозволить 

вчасно зреагувати на проблеми, що виникають у діяльності підприємств, та 

уникнути негативних наслідків.  
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