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Щодо ініціативи призначення арбітражного
керуючого за заявою боржника

Шановний Дмитре Андрійовичу!
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу і бажаємо успіхів у
професійній діяльності.
На розгляді Верховної Ради України перебуває проект Закону «Про внесення
змін до Кодексу України з процедур банкрутства», реєстр. № 2276, редакція до
другого читання від 18.02.2020 р. (далі – законопроект).
Незалежна асоціація банків України (далі – НАБУ) вдячна авторам
законопроекту за конструктивний діалог з банківським співтовариством при
опрацюванні проекту до першого читання та врахування пропозицій щодо підходів
до відкриття провадження у справі про банкрутство.
Разом з тим, щодо редакції законопроекту до другого читання вважаємо за
необхідне зазначити наступне.
Вказана редакція законопроекту доповнена нормою, за якою до дня початку
функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі –
ЄСІТС) призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень
розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття
провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється за
заявою ініціюючого кредитора або боржника – фізичної особи (доповнення розділу
«Прикінцеві та перехідні положення» пунктами 21 і 41). Норма хоча і носить
тимчасовий характер (до запровадження ЄСІТС), але не зрозуміло коли запрацює остання
і чи не стане до того часу норма загальною.

Банківське співтовариство вважає, що ця норма знищує незалежність
арбітражного керуючого, оскільки він, очевидно, буде діяти в інтересах ініціатора
свого призначення, найімовірніше самого ж боржника.
На практиці сторонні кредитори рідко встигають першими ініціювати
банкрутство. Як правило, це робить або сам боржник, або пов’язані з ним
кредитори, отже отримаємо на старті процедури арбітражного керуючого, який
буде займати та захищати сторону боржника у процедурі, та який з самого початку
не буде зацікавлений у визнанні недійсними угод боржника за попередні 3 роки,
ані у поверненні боржнику майна, що знаходиться у третіх осіб, ані у пошуку
активів, ані у притягненні до відповідальності учасників і менеджменту боржника.
Або ж може мати місце формальне проведення цих заходів та фіксація негативних
для кредиторів результатів в судових рішеннях, що ускладнить проведення
вищевказаних дій в разі зміни арбітражного керуючого після формування комітету
кредиторів.
Зауважуємо, що прозорий механізм продажу активів у банкрутстві та
незалежність арбітражного керуючого є запорукою належної процедури
відновлення платоспроможності або банкрутства боржника.
Доцільно повернути автоматизований вибір арбітражного керуючого на
старті процедури, оскільки на цьому етапі важлива незалежність арбітражного
керуючого, при чому як від боржника, так і від когось із кредиторів, оскільки на
цьому етапі має бути об’єктивно сформований реєстр вимог кредиторів та
перевірений майновий стан боржника і підстави для притягнення до
відповідальності менеджменту і власника.
Пропонуємо використати редакцію, яка була в початковій версії
законопроекту та передбачала, що до введення в дію ЄСІТС арбітражний керуючий
призначається в автоматизованому режимі, як це робилося до введення в дію
Кодексу, а після того, як запрацює ЄСІТС, – відповідно до норм Кодексу
автоматично в ЄСІТС.
Вказаний підхід (автоматизований вибір арбітражного керуючого до
запровадження ЄСІТС) доцільно застосовувати і у випадку, якщо комітетом
кредиторів до суду не подано клопотання про призначення ліквідатора.
Шановний Дмитре Андрійовичу, враховуючи викладене, просимо Комітет з
питань економічного розвитку врахувати вищезазначену позицію банківського
співтовариства для забезпечення прийняття на законодавчому рівні ефективних
рішень у сфері банкрутства.
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