ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
14 липня 2016 року

м. Київ

№8

Про затвердження нової редакції
Положення про автоматизовану
систему з відбору кандидатів на
призначення арбітражного керуючого
у справах про банкрутство

Відповідно до статті 114 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" пленум Вищого
господарського суду України постановляє:
1. Затвердити погоджену з державним органом з питань банкрутства нову
редакцію Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на
призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову пленуму Вищого
господарського суду України від 16.01.2013 № 1 "Про затвердження
Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення
арбітражного керуючого у справах про банкрутство".
Голова Вищого
господарського суду України

(підпис)

Б. Львов

Секретар пленуму Вищого
господарського суду України

(підпис)

Л. Рогач

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою пленуму Вищого
господарського суду України
від 14.07.2016 № 8_
ПОГОДЖЕНО
Міністерством юстиції України
(лист від 12.07.2016 № 24098/15282-0-32-16/9)
ПОЛОЖЕННЯ
про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення
арбітражного керуючого у справах про банкрутство
І. Загальні положення
1.1. Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на
призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство (далі –
Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі – Закон),
Господарського процесуального кодексу України та Закону України "Про
електронний цифровий підпис".
1.2. Положення визначає порядок функціонування автоматизованої
системи з відбору кандидатів на призначення господарським судом
арбітражного керуючого у справах про банкрутство.
1.3. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
автоматизована система з відбору кандидатів на призначення
господарським судом арбітражного керуючого у справах про банкрутство (далі
– автоматизована система) – сукупність комп'ютерних програм, що
забезпечують автоматичне визначення кандидатур арбітражних керуючих для
призначення у справах про банкрутство за допомогою використання
відповідних програмно-апаратних комплексів господарських судів, обіг
інформації між господарськими судами, передачу інформації до центральних
баз даних, захист на технологічних ланках від несанкціонованого доступу
тощо;
адміністратор автоматизованої системи (адміністратор Єдиної судової
інформаційної системи, далі – ЄСІС) – Державне підприємство "Інформаційні
судові системи";
користувач автоматизованої системи – суддя, працівник апарату
господарського суду (на підставі наказів голови суду та керівника апарату
господарського
суду),
арбітражний
керуючий,
зареєстрований
в
автоматизованій системі;
підсистема – виділений за певними ознаками модуль автоматизованої
системи для вирішення конкретних завдань цієї системи, що встановлюється на
кожному робочому місці залежно від функцій, повноважень та напрямів роботи
користувача автоматизованої системи;

права користувача автоматизованої системи – сукупність дій, які
користувач автоматизованої системи має право виконувати в цій системі;
редагування інформації – зміна даних після їх збереження відповідним
користувачем;
технічний адміністратор – особа, наділена правами адміністратора
програми для забезпечення її технічного функціонування, яка працює
безпосередньо в господарському суді, або відповідний фахівець адміністратора
автоматизованої системи, закріплений за певною судовою установою.
1.4. Автоматизована система є невід'ємною підсистемою автоматизованої
системи документообігу суду, функціонування якої у господарських судах
передбачено чинним законодавством.
1.5. Метою функціонування автоматизованої системи є:
- об'єктивний та неупереджений відбір кандидатів на призначення
господарським судом арбітражного керуючого (розпорядника майна,
керуючого санацією або ліквідатора (зокрема, за статтею 95 Закону) (далі –
арбітражний керуючий) у справі про банкрутство з числа осіб, внесених до
Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів) України (далі – Реєстр) та зареєстрованих в
автоматизованій системі;
- доступ суддів господарських судів до інформації щодо арбітражного
керуючого, що міститься в Реєстрі та передана адміністратору автоматизованої
системи в установленому порядку, а також інформації про припинення
повноважень арбітражного керуючого, про навантаження арбітражного
керуючого тощо, необхідної для вчинення процесуальних дій;
- доступ арбітражних керуючих, зареєстрованих в автоматизованій
системі, до інформації щодо їх реєстрації, припинення (поновлення) реєстрації
в автоматизованій системі, їх призначення у справах тощо.
1.6. Відбір кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах
про банкрутство здійснюється автоматизованою системою з додержанням
принципів черговості, вірогідності, рівної кількості справ про банкрутство, з
урахуванням навантаження кожного арбітражного керуючого, а також
спеціалізації за видами економічної діяльності та організаційно-правових форм
господарювання боржника, обраної арбітражним керуючим згідно з поданим
ним повідомленням про участь в автоматизованому відборі, особливостей
провадження у справах про банкрутство окремих суб'єктів підприємницької
діяльності (страховиків, професійних учасників ринку цінних паперів та
інститутів спільного інвестування, а також державних підприємств або
підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує
50 відсотків), підприємств, до яких у Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало
постачання природного газу на підставі ліцензії, виникли вимоги щодо сплати
заборгованості за поставлений/спожитий природний газ, а також вимог
законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом.
1.7. Автоматизована система забезпечує автоматизацію технологічних
процесів обробки інформації щодо арбітражних керуючих у господарському
суді, а саме:

- реєстрацію повідомлень арбітражних керуючих про участь в
автоматизованому відборі, поданих у випадках, передбачених цим
Положенням, та надання арбітражним керуючим інформації про їх реєстрацію в
автоматизованій системі, призначення у справах, припинення реєстрації у цій
системі;
- реєстрацію та облік відомостей про арбітражного керуючого, зокрема,
про: призначення та звільнення, усунення, припинення повноважень (далі –
припинення повноважень) арбітражного керуючого; відхилення кандидатури
арбітражного керуючого та його підстави; поточне навантаження арбітражного
керуючого тощо;
- оперативний пошук та надання користувачам автоматизованої системи
інформації щодо арбітражних керуючих за наявними реквізитами;
- автоматизований відбір кандидатів на призначення арбітражного
керуючого у справах про банкрутство;
- моніторинг технічного стану автоматизованої системи та захищеності її
даних.
1.8. Адміністратор автоматизованої системи забезпечує:
- здійснення реєстрації повідомлень арбітражних керуючих в
автоматизованій системі та надання арбітражним керуючим інформації про їх
облік у цій системі;
своєчасне надання (позбавлення) права доступу до автоматизованої
системи її користувачам – арбітражним керуючим;
- функціонування (експлуатацію) підсистеми автоматизованої системи
документообігу суду з відбору кандидатів на призначення арбітражного
керуючого у справах про банкрутство;
- технічний супровід та підтримку працездатності автоматизованої
системи згідно з вимогами ЄСІС;
- навчання користувачів автоматизованої системи під час її впровадження
та використання;
- організацію технічної та інформаційної підтримки користувачів
автоматизованої системи, зокрема за допомогою відкритих веб-ресурсів,
відповідного телефонного інформаційного центру тощо;
- здійснення електронного документообігу з арбітражними керуючими,
господарськими судами, державним органом з питань банкрутства;
- виконання інших функцій відповідно до розпоряджень Державної
судової адміністрації України (далі – ДСА України) та взятих на себе
договірних зобов'язань.
1.9. Державний орган з питань банкрутства:
- забезпечує передачу даних Реєстру до автоматизованої системи в обсязі,
необхідному для її функціонування;
- визначає порядок передачі даних адміністратором Реєстру до
автоматизованої системи (регламент, протоколи та формати обміну);
- отримує від адміністратора автоматизованої системи та опрацьовує
інформацію про відмову арбітражних керуючих від участі у справі про
банкрутство;

- надає адміністратору автоматизованої системи інформацію про
зупинення діяльності арбітражного керуючого та копії рішень Дисциплінарної
комісії про застосування дисциплінарних стягнень;
- здійснює інші заходи, передбачені цим Положенням.
1.10. Господарські суди забезпечують:
- своєчасне введення до автоматизованої системи даних про призначення
(відмову у призначенні) кандидатур арбітражних керуючих згідно з
прийнятими ухвалами (постановами);
- контроль за своєчасним введенням до автоматизованої системи
достовірних даних;
- своєчасне надання (позбавлення) права доступу до автоматизованої
системи її користувачам - суддям, працівникам апарату господарського суду;
- захист інформації, що міститься в автоматизованій системі, в
господарському суді;
- інформування адміністратора автоматизованої системи про проблеми,
що виникають під час функціонування цієї системи.
II. Спеціалізація та територіальність здійснення повноважень
арбітражних керуючих
2.1. З метою реалізації визначених Положенням принципів відбору
кандидатур на призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство
арбітражний керуючий обирає територіальність здійснення ним повноважень
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора (в тому числі за статтею 95 Закону)) у справах про банкрутство, а
також спеціалізацію щодо боржників за організаційно-правовими формами їх
господарювання, визначеними за переліком відповідно до Класифікації
організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004, затвердженої
наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики від 28.05.2004 № 97 (далі – КОПФГ), та за видами
економічної діяльності боржника, визначеними за переліком відповідно до
Класифікації видів економічної діяльності ДК:2010, затвердженої наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 29.11.2010 № 530 (далі – КВЕД).
2.2. Обрані територіальність здійснення повноважень арбітражного
керуючого у справі про банкрутство та його спеціалізація за організаційноправовими формами господарювання та видами економічної діяльності
боржника зазначаються арбітражним керуючим у повідомленні арбітражного
керуючого про участь в автоматизованому відборі (далі – Повідомлення), що
подається ним адміністратору автоматизованої системи за формою, визначеною
у додатку 1 до цього Положення.
2.3. Обираючи територіальність здійснення повноважень, арбітражний
керуючий може не обмежувати її або обмежитися юрисдикцією певного
апеляційного округу, одного або кількох господарських судів .
2.4. Обираючи спеціалізацію за організаційно-правовою формою
господарювання боржника, арбітражний керуючий може не обмежувати її або
обмежитися суб’єктами з окремими організаційно-правовими формами

господарювання, визначеними за переліком у відповідності до класифікації за
КОПФГ (додаток 7 до цього Положення).
2.5. Обираючи спеціалізацію за видом економічної діяльності боржника,
арбітражний керуючий може не обмежувати її або обмежитися суб’єктами з
окремими видами економічної діяльності, визначеними за переліком відповідно
до класифікації за КВЕД (додаток 8 до цього Положення).
2.6. Арбітражні керуючі, які мають сертифікат на право здійснення
професійної діяльності з цінними паперами в Україні, склали іспит за
програмою підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство
страхових організацій або включені державним органом з питань банкрутства
до переліку осіб, які можуть призначатися господарським судом на державні
підприємства та підприємства з часткою державної власності, що перевищує
50%, підприємства, до яких у Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання
природного газу на підставі ліцензії, виникли вимоги щодо сплати
заборгованості за поставлений/спожитий природний газ, повинні зазначити про
це у Повідомленні.
2.7. Арбітражний керуючий має право змінити зазначені ним у
Повідомленні спеціалізацію та територіальність здійснення повноважень один
раз на півроку шляхом надіслання відповідного повідомлення до
адміністратора автоматизованої системи до 01 червня поточного року.
Зміна в автоматизованій системі відомостей про спеціалізацію та
територіальність здійснення повноважень здійснюється у тому ж порядку, що й
реєстрація арбітражного керуючого в зазначеній системі згідно з цим
Положенням, та діє з 01 липня поточного року.
ІІІ. Облік арбітражних керуючих в автоматизованій системі
3.1. Передані державним органом з питань банкрутства з Реєстру
відомості
про
арбітражних
керуючих
вносяться
адміністратором
автоматизованої системи до цієї системи.
3.2. Арбітражний керуючий реалізує своє право на участь в
автоматизованому відборі кандидатів на призначення арбітражного керуючого
у справах про банкрутство шляхом повідомлення про це адміністратора
автоматизованої системи в порядку, визначеному цим Положенням.
3.3. Арбітражний керуючий не пізніше двох місяців до початку нового
календарного року повинен зареєструвати електронну поштову скриньку в
домені mail.gov.ua на офіційному веб-сайті ДСА України для забезпечення
електронного обміну інформацією з господарськими судами і адміністратором
автоматизованої системи та надіслати на електронну адресу адміністратора
автоматизованої системи Повідомлення арбітражного керуючого про його
участь в автоматизованому відборі.
3.4. Повідомлення арбітражного керуючого повинне відповідати
встановленій формі (додаток 1 до Положення). Таке повідомлення має бути
підписане арбітражним керуючим за допомогою електронного цифрового
підпису згідно із законодавством. Право електронного цифрового підпису

надається арбітражному керуючому адміністратором автоматизованої системи
в порядку, встановленому законодавством.
З моменту надходження Повідомлення адміністратор автоматизованої
системи надсилає підтвердження про його отримання на адресу електронної
пошти арбітражного керуючого в домені mail.gov.ua, з якої воно надійшло, а у
разі невідповідності Повідомлення встановленій формі адміністратор
автоматизованої системи повертає його на зазначену адресу.
У разі відповідності Повідомлення встановленій формі адміністратор
автоматизованої системи вносить арбітражного керуючого до автоматизованої
системи. Про внесення арбітражного керуючого до автоматизованої системи
адміністратор автоматизованої системи повідомляє його шляхом надсилання
відповідного підтвердження на адресу електронної пошти арбітражного
керуючого в домені mail.gov.ua, зазначену в його заяві.
3.5. З моменту внесення арбітражного керуючого до автоматизованої
системи формується особова реєстраційна картка арбітражного керуючого.
Особова реєстраційна картка арбітражного керуючого містить відомості
про арбітражного керуючого з часу внесення його до автоматизованої системи.
В особовій реєстраційній картці арбітражного керуючого зазначаються:
- дані Реєстру про арбітражного керуючого, передані державним органом
з питань банкрутства;
- відомості про обрану арбітражним керуючим спеціалізацію за КВЕД,
КОПФГ та територіальність виконання повноважень згідно з поданим
Повідомленням;
- копії всіх судових рішень господарських судів про призначення та
припинення повноважень арбітражного керуючого, прийнятих після внесення
арбітражного керуючого до автоматизованої системи;
- результати автоматизованого відбору кандидатури арбітражного
керуючого у справі про банкрутство;
- дані про здійснення повторного автоматизованого відбору кандидатури
арбітражного керуючого у справі про банкрутство та його причини;
- інформація державного органу з питань банкрутства про зупинення,
припинення діяльності арбітражного керуючого, застосування до нього
дисциплінарних стягнень;
- інші відомості у випадках, передбачених цим Положенням.
Відомості про арбітражного керуючого вносяться до особової
реєстраційної картки на підставі повідомлень арбітражних керуючих, даних
Реєстру, електронних запитів суддів, судових рішень у справі про банкрутство
та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
3.6. З моменту взяття на облік в автоматизованій системі арбітражний
керуючий бере участь в автоматичному визначенні кандидатури арбітражного
керуючого на призначення господарським судом у справі про банкрутство.
3.7. Зупинення участі арбітражного керуючого в автоматизованому
відборі здійснюється на підставі реєстрації адміністратором автоматизованої
системи:
- заяви арбітражного керуючого про зупинення його участі в
автоматизованому відборі у разі перебування арбітражного керуючого у
відпустці, тимчасової втрати працездатності на строк, що перевищує два тижні,

або ініціювання процедури припинення діяльності арбітражного керуючого в
установленому порядку;
- інформації державного органу з питань банкрутства щодо зупинення
діяльності арбітражного керуючого у разі виявлення під час перевірки
порушень норм законодавства в роботі арбітражного керуючого та передачі
матеріалів на розгляд дисциплінарної комісії для накладення на порушника
дисциплінарних стягнень відповідно до частини четвертої статті 106 Закону.
Зупинення участі арбітражного керуючого в автоматизованому відборі
може бути здійснено адміністратором автоматизованої системи також у
випадку порушення арбітражним керуючим пункту 3.10 цього Положення.
3.8. Поновлення участі арбітражного керуючого в автоматизованому
відборі здійснюється адміністратором автоматизованої системи після усунення
обставин, що стали підставою для її зупинення, з дня реєстрації відповідної
заяви арбітражного керуючого чи звернення державного органу з питань
банкрутства.
3.9. Заява арбітражного керуючого про зупинення (поновлення) його
участі в автоматизованому відборі надсилається в електронній формі на
електронну адресу адміністратора автоматизованої системи (додаток 2 до цього
Положення).
3.10. Арбітражні керуючі щорічно не пізніше двох місяців до початку
нового календарного року зобов'язані відповідно до пункту 3.2 Положення
надіслати адміністратору автоматизованої системи повідомлення про
підтвердження участі в наступному календарному році в автоматизованому
відборі кандидатів на призначення арбітражного керуючого за відповідними
критеріями за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.
Арбітражні керуючі, діяльність яких була пов'язана з господарськими
судами, розташованими на тимчасово окупованій території України (статті 3 і
12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України"), можуть надсилати
повідомлення про зміну своєї реєстрації в автоматизованій системі на поточний
рік. Відповідні зміни вносяться адміністратором автоматизованої системи до
особової реєстраційної картки арбітражного керуючого в порядку,
передбаченому цим Положенням, але на той же рік, в якому надіслано таке
повідомлення.
У разі, коли арбітражний керуючий своєчасно звернувся до
адміністратора автоматизованої системи, але припустився у Повідомленні
помилок (описок, неповного викладу інформації, він зобов'язаний усунути такі
недоліки протягом 10 днів з моменту отримання відповідного повідомлення
адміністратора автоматизованої системи на свою електронну адресу шляхом
надіслання повторного Повідомлення, яке б відповідало вимогам цього
Положення.
3.11. Припинення участі арбітражного керуючого в автоматизованому
відборі здійснюється у разі анулювання його свідоцтва про право на здійснення
діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора) або за рішенням дисциплінарної комісії арбітражних керуючих при
Міністерстві юстиції України про позбавлення права на здійснення діяльності
арбітражного керуючого.

3.12. Арбітражні керуючі, які отримали свідоцтво про право на
здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна,
керуючого санацією, ліквідатора) протягом календарного року, надсилають у
поточному році Повідомлення в порядку, передбаченому пунктом 3.2 цього
Положення, для прийняття участі в автоматизованому відборі протягом
поточного року.
IV. Автоматизований відбір кандидатів на призначення арбітражних
керуючих у справах про банкрутство
4.1. Автоматизований відбір кандидатів на призначення арбітражних
керуючих у справах про банкрутство здійснюється автоматизованою системою
з дотриманням Закону та цього Положення у всіх випадках призначення
вперше арбітражного керуючого та може за ініціативою суду застосовуватися у
разі необхідності заміни арбітражного керуючого (розпорядника майна,
керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство.
Автоматизований відбір кандидатів на призначення арбітражних
керуючих у справах про банкрутство здійснюється з урахуванням відомостей,
внесених до автоматизованої системи про обрану арбітражним керуючим
територіальність здійснення повноважень.
Спеціалізація арбітражного керуючого, необхідна для розгляду
конкретної справи про банкрутство, визначається відповідно до обраних
арбітражним керуючим видів підприємницької діяльності за КВЕД та
організаційно-правових форм господарювання за КОПФГ за відомостями,
внесеними до автоматизованої системи.
Перелік арбітражних керуючих, які можуть призначатися господарським
судом на державні підприємства та підприємства, у статутному капіталі яких
частка державної власності перевищує 50 відсотків, а також підприємства, до
яких у Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та/або її
дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на
підставі ліцензії, виникли вимоги щодо сплати заборгованості за
поставлений/спожитий природний газ (далі – Перелік арбітражних керуючих)),
надається адміністратору автоматизованої системи державним органом з
питань банкрутства за 2 місяці до початку календарного року та
використовується в роботі автоматизованої системи для визначення
арбітражних керуючих на такі підприємства протягом календарного року.
Неподання (несвоєчасне подання) державним органом з питань
банкрутства Переліку арбітражних керуючих надає право адміністратору
автоматизованої системи залучати до автоматизованого відбору арбітражних
керуючих за Переліком арбітражних керуючих, наданим державним органом
для призначення на такі підприємства за період, що передував цьому
календарному року.
У разі неподання державним органом з питань банкрутства
адміністратору автоматизованої системи Переліку арбітражних керуючих,
обрання кандидатури арбітражного керуючого здійснюється без зазначеного
критерію з обов'язковим повідомленням про це у довідці щодо кандидатури

арбітражного керуючого, що надсилається на адресу господарського суду
адміністратором автоматизованої системи (додаток 5 до цього Положення).
4.2. У разі надходження заяви про порушення справи про банкрутство та
прийняття суддею рішення про наявність підстав для її прийняття до винесення
відповідної ухвали суддя протягом 2 робочих днів з моменту автоматизованого
розподілу йому заяви про порушення справи про банкрутство:
- визначає вид економічної діяльності боржника за КВЕД та його
організаційно-правову форму господарювання за КОПФГ;
- з’ясовує приналежність боржника до страховиків, професійних
учасників ринку цінних паперів чи інститутів спільного інвестування,
державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка
державної власності перевищує 50 відсотків, а також підприємств, до яких у
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та/або її дочірнього
підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії,
виникли вимоги щодо сплати заборгованості за поставлений/спожитий
природний газ;
- вчиняє електронний запит на автоматичне визначення кандидатури
арбітражного керуючого із зазначенням виду економічної діяльності боржника
за КВЕД та організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ, а також
особливостей його правового статусу як страховика, професійного учасника
ринку цінних паперів чи інститутів спільного інвестування, державного
підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної
власності перевищує 50 відсотків та прирівняних до них за пунктом 4.1 даного
Положення.
4.3. Вид економічної діяльності боржника за КВЕД та його організаційноправова форма господарювання за КОПФГ визначаються суддею на підставі
відомостей, зазначених у заяві про порушення провадження у справі про
банкрутство, та підтверджуються витягом з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі –
ЄДР) щодо боржника.
4.4. Електронний запит судді на автоматичне визначення кандидатури
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора) здійснюється з урахуванням процедури провадження у справі про
банкрутство та особливостей банкрутства окремих категорій боржників згідно з
розділом VІІ Закону.
4.5. Електронний запит на автоматичне визначення кандидатури
арбітражного керуючого у конкретній справі здійснюється за формою,
встановленою в додатку 4 до цього Положення, з обов'язковим зазначенням
критеріїв призначення арбітражного керуючого для розгляду справи,
визначених суддею відповідно до підпунктів 4.3. – 4.4. цього Положення.
4.6. Електронний запит на автоматичне визначення кандидатури
арбітражного керуючого підписується суддею з використанням електронного
цифрового підпису.
4.7. Суддя забезпечує повноту і достовірність даних та своєчасність
вчинення електронного запиту на автоматичне визначення кандидатури
арбітражного керуючого.

4.8. Електронний запит судді є підставою для проведення автоматичного
визначення кандидатури арбітражного керуючого
4.9. Автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого в
автоматизованій системі здійснюється з числа арбітражних керуючих,
зареєстрованих в автоматизованій системі, за винятком арбітражних керуючих,
участь яких в автоматизованому відборі зупинено.
4.10. Автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого
здійснюється у визначеному цим Положенням порядку з урахуванням
спеціалізації та територіальності для виконання повноважень, обраних
арбітражним керуючим і зазначених ним у Повідомленні, наявності в
арбітражного керуючого спеціальних ліцензій та особливих умов, установлених
законодавством щодо окремих видів боржників для виконання повноважень
арбітражного керуючого.
4.11. Участь арбітражного керуючого у більше ніж десяти справах про
банкрутство, незалежно від судової процедури банкрутства (розпорядження
майном, санації або ліквідації), виключає його кандидатуру як арбітражного
керуючого з наступних автоматизованих відборів на призначення арбітражного
керуючого у справах про банкрутство, які здійснюються адміністратором
автоматизованої системи.
4.12. Господарський суд у випадку припинення повноважень
попереднього арбітражного керуючого у справі про банкрутство (частина третя
статті 114 Закону) може здійснити запит до автоматизованої системи з метою
надання кандидатури арбітражного керуючого для здійснення повноважень
керуючого санацією чи ліквідатора та вирішення в судовому засіданні питання
про призначення арбітражного керуючого з врахуванням обставин справи та
вимог законодавства про банкрутство.
4.13. Господарський суд при введенні кожної наступної судової
процедури (санації, ліквідації, мирової угоди) у судовому рішенні зазначає про
припинення повноважень арбітражного керуючого у процедурі, яка
завершилась, та про призначення арбітражного керуючого у наступній судовій
процедурі (санація, ліквідація) з повідомленням про це адміністратора
автоматизованої системи.
4.14. Усі судові рішення про призначення арбітражного керуючого та
припинення повноважень арбітражного керуючого, в тому числі про зміну або
скасування таких судових рішень в апеляційному або касаційному порядку,
формуються в автоматизованій системі документообігу, підписуються
електронним цифровим підписом судді з одночасним надісланням до Єдиного
державного реєстру судових рішень України та до автоматизованої системи в
автоматичному режимі.
4.15. Автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого
здійснюється протягом робочого дня в день надходження електронного запиту
судді.
4.16. За результатом автоматичного визначення кандидатури
арбітражного керуючого автоматизованою системою формується протокол.
Доступ для коригування інформації у протоколі блокується.
4.17. На підставі протоколу в автоматизованій системі формується
довідка щодо кандидатури арбітражного керуючого (додаток 5 до цього

Положення), яка надсилається в електронному вигляді за електронним
цифровим підписом відповідальної особи адміністратора автоматизованої
системи разом з даними Реєстру та особової реєстраційної картки арбітражного
керуючого судді, за електронним запитом якого здійснювалося автоматичне
визначення кандидатури арбітражного керуючого.
У разі неможливості визначення автоматизованою системою кандидатури
арбітражного керуючого (через відсутність арбітражних керуючих, що
відповідають запиту, наявність технічних проблем, крім зазначених у пункті
5.13. цього Положення, тощо) в автоматизованій системі формується довідка
щодо такої неможливості із зазначенням відповідної причини (додаток 6 до
Положення), яка надсилається в електронному вигляді за електронним
цифровим підписом відповідальної особи адміністратора автоматизованої
системи судді, за електронним запитом якого здійснювалося автоматичне
визначення кандидатури арбітражного керуючого.
Повторне автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого
здійснюється адміністратором автоматизованої системи на повторний запит
суду, надісланий суддею не пізніше наступного робочого дня після отримання
довідки адміністратора про неможливість відбору, у встановленому цим
Положенням порядку.
За наявності двох довідок від адміністратора автоматизованої системи
про неможливість автоматичного визначення кандидатури арбітражного
керуючого у конкретній справі суд вирішує питання про призначення
арбітражного керуючого відповідно до законодавства про банкрутство без
застосування автоматизованої системи.
4.18. Ухвалою про прийняття заяви про порушення справи про
банкрутство господарський суд зобов'язує визначеного автоматизованою
системою арбітражного керуючого подати заяву про участь у відповідній справі
у встановлений цією ухвалою строк, який не може бути менше 3 робочих днів.
4.19. Ухвала про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство
надсилається, окрім учасників провадження у справі про банкрутство,
визначеному автоматизованою системою арбітражному керуючому в
електронній формі на адресу його електронної пошти в домені mail.gov.ua,
зазначену в Повідомленні.
4.20. Арбітражний керуючий, визначений автоматизованою системою,
протягом трьох днів з дня отримання ухвали про прийняття заяви про
порушення справи про банкрутство зобов'язаний надати безпосередньо до
господарського суду на паперовому носії або в електронній формі на
електронну адресу господарського суду, з якої він отримав відповідну ухвалу,
заяву про його участь у справі з повідомленням про те, що він не належить до
жодної з категорії осіб, зазначених у частині другій статті 114 Закону.
4.21. Копія заяви арбітражного керуючого про його згоду на участь
надсилається
також
електронним
повідомленням
адміністратору
автоматизованої системи в той же строк, що й суду, та реєструється в
автоматизованій системі.
4.22. При призначенні арбітражного керуючого господарський суд може
відхилити кандидатуру арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою

системою, за наявності підстав, передбачених статтею 114 Закону, та вчинити
повторний електронний запит в порядку, встановленому цим Положенням.
Про відхилення кандидатури арбітражного керуючого, визначеного
автоматизованою системою, господарським судом виноситься відповідне
судове рішення (ухвала).
4.23. У разі коли від арбітражного керуючого, визначеного
автоматизованою системою, надійшла заява про відмову від участі у справі про
банкрутство або не надійшла заява про участь у такій справі в установлений
господарським судом строк, господарський суд призначає арбітражного
керуючого із вчиненням повторного запиту до автоматизованої системи в
порядку, визначеному цим Положенням.
4.24. У разі відхилення господарським судом кандидатури арбітражного
керуючого, запропонованої комітетом кредиторів у випадках, передбачених
Законом, або відмови призначеному арбітражному керуючому в допуску до
державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків
арбітражного керуючого, призначення іншого арбітражного керуючого може
здійснюватися шляхом автоматизованого відбору в порядку, встановленому
цим Положенням.
4.25. Адміністратор автоматизованої системи повідомляє державний
орган з питань банкрутства про всі випадки відмови арбітражного керуючого
від участі у справі про банкрутство для розгляду питання про наявність у діях
арбітражного керуючого ознак дисциплінарного проступку в розумінні статті
105 Закону та застосування дисциплінарного стягнення відповідно до статті 109
Закону.
V. Положення щодо організаційно-технічного забезпечення
автоматизованої системи
5.1. Відомості, передбачені цим Положенням, вносяться до
автоматизованої системи відповідним користувачем автоматизованої системи.
5.2. Посадові обов'язки, права користувачів автоматизованої системи,
надання та позбавлення права доступу до неї в кожному окремому
господарському суді визначаються на підставі наказів голови суду та керівника
апарату господарського суду.
5.3. Користувачі автоматизованої системи відповідно до їх прав вносять
до бази даних автоматизованої системи передбачену цим Положенням
інформацію та згідно із законодавством несуть відповідальність за її
достовірність.
5.4. Внесення змін, видалення реєстраційних даних не допускається, крім
випадків, установлених цим Положенням. Усі зміни та видалення
реєстраційних даних фіксуються автоматизованою системою автоматично.
Редагування
інформації
в
автоматизованій
системі
здійснюється
уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи у разі
виявлення неточностей, технічних описок або неповноти даних.
5.5. Користувачі автоматизованої системи зобов'язані виконувати вимоги
цього Положення та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній
міститься.

5.6. Персональну відповідальність за функціонування автоматизованої
системи в господарському суді несе керівник апарату суду.
5.7. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне за
собою відповідальність, установлену законом.
5.8. Інформаційний обмін між користувачами автоматизованої системи
здійснюється на основі електронного документообігу.
5.9. Забезпечення захисту інформаційних ресурсів автоматизованої
системи здійснюється шляхом застосування засобів і методів технічного
захисту інформації, впровадження організаційних та інженерно-технічних
заходів комплексної системи захисту інформації, спрямованих на недопущення
блокування інформації, несанкціонованого доступу до неї, її модифікації або
спотворення.
5.10. Забезпечення цілісності та збереження інформаційних ресурсів
автоматизованої системи здійснюється шляхом застосування відповідного
програмного забезпечення та технічних ресурсів, комплексів, організаційних
заходів.
5.11. Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої
системи здійснюються адміністратором ЄСІС на підставі укладених з ДСА
України та Вищим господарським судом України договорів.
5.12. Знеструмлення електромережі господарського суду, вихід з ладу
сервера автоматизованої системи та інші умови, що впливають на
безперебійність та функціонування автоматизованої системи, відповідно до
Положення фіксуються актами, складеними в порядку, визначеному головою
господарського суду, із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії
таких обставин, причин виникнення, заходів, ужитих для їх усунення.
5.13. Відновлення автоматичного визначення арбітражних керуючих у
разі виходу з ладу обладнання, яке забезпечує функціонування автоматизованої
системи, здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої
системи або наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у
пункті 5.12 цього Положення.
У разі виходу з ладу обладнання, яке забезпечує функціонування
автоматизованої системи, на строк більше ніж два дні арбітражні керуючі
визначаються господарським судом без застосування автоматизованої системи
з числа осіб, внесених до Реєстру, з урахуванням встановлених цим
Положенням принципів спеціалізації та територіальності арбітражних
керуючих.
VI. Прикінцеві та перехідні положення
6.1. Це Положення набирає чинності з 01.10.2016.
6.2. Спеціалізація арбітражних керуючих, визначена на 2016 рік,
відповідно до розділу II Положення про автоматизовану систему з відбору
кандидатур на призначення арбітражного керуючого у справах про
банкрутство, затвердженого постановою пленуму Вищого господарського суду
України від 16.01.2013 № 1, є дійсною до 31.12.2016.

Додаток 1
до Положення
Повідомлення арбітражного керуючого про участь
в автоматизованому відборі
Повідомлення має містити:
1) прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого;
2) дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора);
3) відомості про засоби зв'язку: поштова адреса, номер контактного
телефону, адреса електронної пошти;
4) найменування господарського суду або апеляційних округів, в яких
особа бажає бути призначена арбітражним керуючим у справах про
банкрутство;
5) дані про справи про банкрутство, в яких бере участь арбітражний
керуючий на час подання заяви: загальна кількість таких справ; судові рішення
про призначення арбітражного керуючого;
6) перелік видів економічної діяльності боржників, щодо яких арбітражні
керуючі бажають здійснювати повноваження розпорядника майна, за КВЕД
(додаток 8);
7) перелік організаційно-правових форм господарювання боржників,
щодо яких арбітражні керуючі бажають здійснювати повноваження
розпорядника майна, за КОПФГ (додаток 7);
8) наявність у арбітражного керуючого сертифіката на право здійснення
професійної діяльності з цінними паперами в Україні;
9) інформація про складання іспиту за програмою підготовки
арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій.
10) інформація про включення арбітражного керуючого державним
органом з питань банкрутства до Переліку осіб, які можуть надавати послуги
щодо державних підприємств та підприємств з часткою державної власності,
що перевищує 50 %, а також підприємств, до яких у Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" та/або її дочірнього підприємства, що
здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, виникли вимоги
щодо сплати заборгованості за поставлений/спожитий природний газ.
Додаток 2
до Положення
Заява про зупинення (поновлення) участі арбітражного керуючого
в автоматизованому відборі
Заява має містити:
1) прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого;
2) дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора);
3) відомості про засоби зв'язку: поштова адреса, номер контактного
телефону, адреса електронної пошти;

4) дату, з якої арбітражний керуючий бажає зупинити (поновити) його
участь в автоматизованому відборі;
5) підставу зупинення (поновлення) участі в автоматизованому відборі.
Додаток 3
до Положення
Повідомлення про підтвердження участі арбітражного керуючого
в автоматизованому відборі
Повідомлення має містити:
1) прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого;
2) дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора);
3) відомості про засоби зв'язку: поштова адреса, номер контактного
телефону, адреса електронної пошти;
4) найменування господарського суду або апеляційних округів, в яких
особа була та бажає бути призначена арбітражним керуючим у справах про
банкрутство (у разі підтвердження участі арбітражного керуючого в
автоматизованому відборі);
5) найменування господарського суду, в якому арбітражний керуючий
брав участь в автоматизованому відборі; найменування господарського суду, в
яких особа бажає бути призначена арбітражним керуючим у справах про
банкрутство;
6) дані про справи про банкрутство, в яких бере участь арбітражний
керуючий на час подання заяви: загальна кількість таких справ; судові рішення
про призначення арбітражного керуючого.
Додаток 4
до Положення
Електронний запит на автоматичне визначення кандидатури
арбітражного керуючого
Електронний запит має містити:
1) найменування господарського суду;
2) номер справи;
3) найменування та ідентифікаційний код (номер) боржника;
4) Види економічної діяльності боржника за КВЕД;
5) Організаційно-правові форми господарювання боржника за КОПФГ;
6) Спеціальні умови – необхідність наявності сертифікату на право
здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні, а також про
складання іспиту за програмою підготовки арбітражних керуючих у справах
про банкрутство страховиків; інформація про включення арбітражного
керуючого державним органом з питань банкрутства до Переліку осіб, які
можуть надавати послуги щодо державних підприємств та підприємств з
часткою державної власності, що перевищує 50%, а також підприємств, до яких
у Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та/або її дочірнього
підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії,

виникли вимоги щодо сплати заборгованості за поставлений/спожитий
природний газ.
Додаток 5
до Положення
Довідка щодо кандидатури арбітражного керуючого
Довідка має містити:
1) дані про первісне (повторне) визначення арбітражного керуючого;
2) найменування господарського суду;
3) номер справи;
4) найменування та ідентифікаційний код (номер) боржника;
5) прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого, визначеного
автоматизованою системою;
6) дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора).
Додаток 6
до Положення
Довідка щодо неможливості автоматизованого відбору кандидатури
арбітражного керуючого
Довідка має містити:
1) найменування господарського суду;
2) номер справи;
3) найменування та ідентифікаційний код (номер) боржника;
4) причина неможливості автоматизованого
відбору
кандидата
арбітражного керуючого.
Додаток 7
ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
(ВІДПОВІДНО ДО КОПФГ)
Код
Назва
Попередній
код
100

Підприємства

110

Фермерське господарство

200

120

Приватне підприємство

120

130

Колективне підприємство*

130

140

Державне підприємство

140

145

Казенне підприємство

145

150

Комунальне підприємство

150

160

Дочірнє підприємство

330

170

Іноземне підприємство

170

180

Підприємство об'єднання громадян (релігійної
організації, профспілки)

135

185

Підприємство споживчої кооперації

136

190

Орендне підприємство*

190

191

Індивідуальне підприємство*

100

192

Сімейне підприємство*

110

193

Спільне підприємство*

160

200

Господарські товариства

230

Акціонерне товариство

230

231

Відкрите акціонерне товариство*)

231

232

Закрите акціонерне товариство*)

232

235

Державна акціонерна компанія (товариство)

-

240

Товариство з обмеженою відповідальністю

240

250

Товариство з додатковою відповідальністю

250

260

Повне товариство

260

270

Командитне товариство

270

280

Адвокатське об'єднання

-

281

Адвокатське бюро

-

300

Кооперативи

180

310

Виробничий кооператив

320

Обслуговуючий кооператив

321

Житлово-будівельний кооператив** )

322

Гаражний кооператив** )

330

Споживчий кооператив

340

Сільськогосподарський виробничий кооператив

186

350

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

187

390

Кооперативний банк

400

Організації (установи, заклади)

181
182
184, 185
-

400, 410,
420

410

Орган державної влади

-

415

Судова система

-

420

Орган місцевого самоврядування

-

425

Державна організація (установа, заклад)

-

430

Комунальна організація (установа, заклад)

-

435

Приватна організація (установа, заклад)

-

440

Організація (установа, заклад) об'єднання громадян
(релігійної організації, профспілки, споживчої
кооперації тощо)

-

490

Організація орендарів*

430

495

Організація покупців*

440

500

Об'єднання підприємств (юридичних осіб)

510

Асоціація

520

Корпорація

290

530

Консорціум

300

540

Концерн

310

550

Холдингова компанія

590

Інші об'єднання юридичних осіб

600

Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

610

Філія (інший відокремлений підрозділ)

620

Представництво

700

280, 421

Непідприємницькі підприємства

320
500, 520
510
-

710

Органи адвокатського самоврядування

-

711

Органи суддівського самоврядування

-

712

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

-

800

Об'єднання громадян, профспілки, благодійні
організації та інші подібні організації

810

Політична партія

450

815

Громадська організація

460

820

Спілка об'єднань громадян

825

Релігійна організація

830

Профспілка

835

Об'єднання профспілок

486

840

Творча спілка (інша професійна організація)

461

845

Благодійна організація

850

Організація роботодавців

855

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

470
480, 481,
482, 483,
484, 485,
487

490, 492,
493, 494
491

860

Орган самоорганізації населення

900

462

Інші організаційно-правові форми

910

Підприємець – фізична особа

340

915

Товарна біржа

-

920

Фондова біржа

-

925

Кредитна спілка

-

930

Споживче товариство

210

935

Спілка споживчих товариств

220

940

Недержавний пенсійний фонд

-

950

Садівниче товариство** )

995

Інші організаційно-правові форми

183

Додаток 8
ПЕРЕЛІК ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ВІДПОВІДНО ДО
КВЕД)
Код A*38 Секції ISIC (Rev. 4) / NACE (Rev. 2) / КВЕД 2010
Розділи
1

A

Сільське господарство, лісове господарство та рибне
господарство

01 - 03

2

B

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

05 - 09

3

CA

Виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів

10 - 12

4

CB

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів

13 - 15

5

CC

Виготовлення виробів з деревини, паперу та
поліграфічна діяльність

16 - 18

6

CD

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

7

CE

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

8

CF

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів

21

9

CG

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції

22 + 23

10

CH

Металургійне виробництво, виробництво готових
металевих виробів, крім машин і устаткування

24 + 25

11

CI

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної
продукції

26

12

CJ

Виробництво електричного устатковання

27

13

CK

Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у.

28

14

CL

Виробництво транспортних засобів

29 + 30

15

CM

Інші види переробної промисловості, ремонт і
монтаж машин і устатковання

31 - 33

16

D

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

17

E

Водопостачання; каналізація, поводження з
відходами

36 - 39

18

F

Будівництво

41 - 43

19

G

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

45 - 47

20

H

Транспорт, складське господарство, поштова та
кур'єрська діяльність

49 - 53

21

I

Тимчасове розміщування й організація харчування

55 + 56

22

JA

Видавнича діяльність, радіомовлення та телебачення

58 - 60

23

JB

Телекомунікації (електрозв'язок)

24

JC

Комп'ютерне програмування та надання інших
інформаційних послуг

62 + 63

25

K

Фінансова та страхова діяльність

64 - 66

26

L

Операції з нерухомим майном 2

27

MA

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку,
архітектури та інжинірингу, технічні випробування
та дослідження

28

MB

Наукові дослідження та розробки

29

MC

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

73 - 75

30

N

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування

77 - 82

31

O

Державне управління й оборона; обов'язкове
соціальне страхування

84

32

P

Освіта

85

33

QA

Охорона здоров'я

86

34

QB

Надання послуг догляду та соціальної допомоги

87 + 88

35

R

Мистецтво, розваги та відпочинок

90 - 93

36

S

Надання інших видів послуг

94 - 96

35

61

68
69 - 71

72

37

T3

Діяльність домашніх господарств

38

U3

Діяльність екстериторіальних організацій і органів

97 + 98 2
99 2

____________
2
У тому числі нарахована орендна плата за житло, використовуване власниками.
3
Уся секція U та частина секції T (розділ 98) не входять у межі виробничої
діяльності за СНР і в поданні даних СНР будуть порожніми, але їх вносять до
таблиці для повноти інформації.

