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Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової 

реструктуризації 

 

реєстр. № 9236 від 23.10.2018 

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і 

банківської діяльності на своєму засіданні 20.11.2018 (протокол № 102) 

розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової 

реструктуризації (реєстр. № 9236 від 23.10.2018), внесений Кабінетом 

Міністрів України. 

У законопроекті пропонується удосконалити процедуру проведення 

фінансової реструктуризації та вирішення спорів, пов’язаних з її 

застосуванням, шляхом внесення змін до законів України «Про банки і 

банківську діяльність», «Про захист економічної конкуренції», «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 

«Про іпотеку»,  «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію 

обтяжень» та «Про фінансову реструктуризацію». 

Законопроектом пропонується: 

- зробити можливим спільне проведення процедури фінансової 

реструктуризації для кількох боржників, які є пов’язаними особами, але 

мають різних (неспільних) кредиторів; 

- передбачити, що умови та граничні критерії прощення боргу 

державними банками схвалюються Кабінет Міністрів України; 

- встановлювати відповідальність за невиконання зобов’язань 

боржників та/або залучених кредиторів або пов’язаних осіб боржника на 

підставі відповідного арбітражного рішення, а не відповідними органами 

державної влади та управління; 

- не застосовувати вимогу отримання попереднього дозволу 

Антимонопольного комітету України на концентрацію до випадків 

придбання, набуття у власність іншим способом відповідних активів, 
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одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб 

права користування відповідними активами, якщо здійснення таких дій 

передбачено планом реструктуризації, підписаним в процедурі фінансової 

реструктуризації відповідно до Закону України «Про фінансову 

реструктуризацію».  

- уточнити застосування норм законів України «Про іпотеку» та 

«Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» під час 

проведення процедури фінансової реструктуризації та/або на виконання 

плану реструктуризації, підписаного під час проведення процедури 

фінансової реструктуризації відповідно до Закону України «Про фінансову 

реструктуризацію». 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму висновку № 16/3-693/9236(239740) від 15.11.2018 

висловило зауваження до поданого законопроекту.  

Національний банк України концептуально підтримує прийняття 

законопроекту за основу та пропонує доповнити його нормою щодо 

подовження строку дії Закону України «Про фінансову реструктуризацію». 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив: 

1) рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

процедури проведення фінансової реструктуризації (реєстр. № 9236 від 

23.10.2018), внесений Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу; 

2) доповідачем від Комітету визначити Першого заступника 

Голови Комітету – народного депутата України Довбенка М.В.; 

3) на засіданні Комітету, яке відбудеться 04.12.2018, заслухати 

інформацію Секретаріату з фінансової реструктуризації та 

Спостережної ради з фінансової реструктуризації щодо практики 

реалізації Закону України «Про фінансову реструктуризацію» та 

проблем, які виникли при проходженні процедур фінансової 

реструктуризації. 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету        М.В. Довбенко  


