
 

РЕЗЮМЕ: 

 

Встановлено перелік інформації, яку 

міститиме Єдина база даних, про 

підприємства, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство 

 

Держателем Єдиної бази даних стає 

Міністерство юстиції України, 

Адміністратором – ДП «Інформаційний 

центр», яке підконтрольне Мінюсту 

 

Визначено відповідальних за ведення та 

процедуру внесення даних до Єдиної бази 

даних 

 

На підставі запиту можливо отримати 

відомості з Єдиної бази даних у вигляді 

довідки або витягу (скороченого або 

повного) 

 

Видача витягу справлятиметься за 

плату в розмірі, установленому 

Міністерством юстиції України 

 

Встановлено перелік інформації, яку 

міститиме довідка, скорочений та повний 

витяги 

 

Коментар НРА «Рюрік» до Наказу Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Положення про єдину базу даних про підприємства, 

щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство» №3018/5 

від 15.09.2011 р. 

Н 
ещодавно Міністерство юстиції України прийняло Наказ «Про затвердження Положення про 
Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про 
банкрутство» №3018/5 від 15.09.2011 р., основною метою якого є створення, формування і 

ведення Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про 
банкрутство. Даний Наказ є спробою Мінюсту систематизувати та акумулювати інформацію про 
українських «компаній-банкрутів», яка є досить важливою для всіх учасників фінансового ринку 
України. 

Згідно Наказу, прийняти заходи, виконання яких забезпечить можливість здійснення Мінюстом 
повноважень державного органу з питань банкрутства, покладено на Департамент нотаріату, 
банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу і ДП «Інформаційний центр» 
Міністерства юстиції України. Саме після здійснення всіх необхідних заходів (зокрема, щодо 
створення Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про 
банкрутство) Наказ набере чинності. 

Єдина база даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, 
міститиме інформацію про суб’єктів підприємницької діяльності, відносно яких триває або завершена 
процедура банкрутства, про стан провадження у справі про банкрутство, про реєстр вимог кредиторів 
та інші дані, які отримані від арбітражних керуючих та господарських судів. У разі припинення 
провадження у справі про банкрутство відомості по кожному боржнику зберігатимуться в Єдиній базі 
даних протягом п’яти років. 

Держателем Єдиної бази даних буде Міністерство юстиції України, а Адміністратором – державне 
підприємство «Інформаційний центр», яке також підконтрольне Мінюсту України. 

Відомості до Єдиної бази даних вноситимуться не пізніше наступного робочого дня з дати їх 
отримання відповідальним за ведення Єдиної бази даних працівником Реєстратора. Реєстраторами 
Єдиної бази даних визначено Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального 
засвідчувального органу Міністерства юстиції, а також структурні підрозділи головних управлінь 
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері 
банкрутства.  

В Єдиній базі міститиметься загальна інформація про боржника (найменування, код згідно з ЄДРПОУ 
(для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації (для 
фізичних осіб – підприємців); місцезнаходження (місце проживання для ФОП); основний вид 
діяльності відповідно до КВЕД. Крім того, вказуватиметься інформація про стан провадження у справі 
про банкрутство, про реєстр вимог кредиторів та склад комітету кредиторів, арбітражних керуючих, 
фінансово-економічні показники діяльності боржника, у тому числі щодо погашення заборгованості із 
заробітної плати, та інші дані, які отримуватимуться Реєстраторами від арбітражних керуючих та 
господарських судів. 

Отримати відомості з Єдиної бази даних можливо на підставі запиту (в додатку до Положення 
наводиться типова форма запиту). Самі ж відомості будуть видаватися у вигляді інформаційних 
довідок або витягів. Пошук у Єдиній базі даних здійснюватиметься за найменуванням боржника, 
кодом боржника з ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або ПІБ, номером і датою запису в ЄДР (для 
фізичних осіб-підприємців). 

Інформаційна довідка видаватиметься безоплатно за письмовим запитом юридичної особи або 
фізичної особи – підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про 
банкрутство, визнання його банкрутом, перебування у процедурі банкрутства. Довідки міститимуть 
інформацію щодо боржника (зазначені вище), а також відомості про дату порушення провадження у 
справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник. 

Довідка надається протягом десяти робочих днів з дати надходження запиту, виготовляється на 
бланку відповідного територіального органу з питань банкрутства та підписується його керівником. 
При цьому довідки видаються лише територіальним органом за місцезнаходженням боржника. 

Витяг з Єдиної бази даних надаватиметься на письмовий запит юридичної або фізичної особи 
стосовно боржника, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство. За пошук у Єдиній 
базі даних інформації з видачею про це витягу справлятиметься плата в розмірі, установленому 
Міністерством юстиції України. Витяг надається не пізніше наступного робочого дня з дати отримання 
запиту. 

Відомості з Єдиної бази даних надаватимуться у вигляді скороченого або повного витягу. В 
скороченому витягу міститиметься інформація про заявника, загальні відомості про боржника 
відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій 
перебуває боржник, або відмітку про відсутність у Єдиній базі даних відомостей, зазначених у запиті. 

Повний витяг, крім інформації, яка відображається в скороченому витязі, міститиме: відомості про 
реєстр вимог кредиторів та склад комітету кредиторів; загальні дані щодо вартості активів, 
кредиторської і дебіторської заборгованостей; прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого 
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Витяг виготовляється Адміністратором з 
використанням спеціального бланка документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції 
України в одному примірнику, який видається особі, на запит якої він був виготовлений, скріплюється 
підписом та печаткою Адміністратора або його відповідної філії. 

Варто відмітити, що на даний момент інформацію про порушення провадження у справі про 
банкрутство, про визнання юридичної особи банкрутом, можна отримати на офіційному сайті 
Державної податкової служби України та на сайті, розробленому ДП «Інформаційні судові системи»: 
www.bankrut.gov.ua. Доступ до першого ресурсу є безоплатним, а до другого – на платній основі. 
Однак зазначені ресурси містять інформацію, яка не повністю розкриває ті пункти, які будуть 
відображатись в Єдиній базі даних боржників Мінюсту. 

НРА «Рюрік» схвалює створення Єдиної бази боржників, адже це дозволить покращити контроль за 
несумлінними позичальниками, підвищить рівень захищеності кредиторів і в цілому позитивно вплине 
на інвестиційний клімат в Україні, який, враховуючи тотальний рівень недовіри інвесторів та 
кредиторів до українських емітентів, є досить негативним. Крім того, оскільки головною ціллю 
рейтингової оцінки є інформування учасників фінансового ринку про можливі фінансові ризики, 
створення такої бази дозволить унеможливити отримання проблемними в минулому позичальниками 
високих рейтингових оцінок, що підвищить загальний рівень довіри до рейтингових оцінок та 
Емітентів, які отримали кредитний рейтинг. 

02 листопада 2011 р. 

Відповідальний за випуск : 

Директор з розвитку НРА «Рюрік»,  

к.е.н. Долінський Леонід Борисович, тел. (044) 383-04-76; 

Відповідальний аналітик: 

Іванов Олександр Сергійович, тел. (044) 484-00-53 (вн. 109) 
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