
В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 

01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 5 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації 

 

«06» вересня 2019 року 

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики на своєму засіданні 06.09.2019 (протокол № 2) розглянув проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

процедури проведення фінансової реструктуризації (№ 1070 від 29.08.2019), 

внесений народними депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими. 

Метою законопроекту є розширення застосування банками України 

положень Закону України «Про фінансову реструктуризацію» № 1414-VIII від 

14.06.2016 (далі - Закон). 

Цей Закон має втратити чинність через три роки з дня набрання ним 

чинності, а саме з 19.10.2019. 

Необхідно зазначити, що протягом дії Закону було проведено 29 процедур 

фінансової реструктуризації на загальну суму біля 40 млрд. грн. 

Враховуючи, високу частка непрацюючих кредитів в кредитному портфелі 

банківської системи України (за станом на 01.07.2019 сягнула рівня 50,8% від 

загального обсягу кредитів, а також високий обсяг портфелю непрацюючих 

кредитів (близько 414,9 млрд. грн.) в банках державного сектору (становлять 

71,4% усіх непрацюючих кредитів банківської системи України, більше 90% 

непрацюючих кредитів банків державного сектору припадає на корпоративний 

сегмент), існує необхідність продовження дії Закону ще на 3 роки та 

вдосконалення його норм з урахуванням досвіду вже проведених процедур 

фінансової реструктуризації. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України “Про 

фінансову реструктуризацію”, які покликані зробити можливим спільне 

проведення процедури фінансової реструктуризації для кількох боржників, які є 

пов’язаними особами (йдеться про групу юридичних осіб під спільним 

контролем (стандарт МСФЗ)), але мають різних (неспільних) кредиторів.  
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Внесення змін до Законів України «Про іпотеку» та «Про забезпечення 

вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» викликано необхідністю більш точно 

визначити момент здійснення позасудового врегулювання звернення стягнення 

на предмет іпотеки та/або застосування відповідного позасудового способу 

звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження відповідно до 

Закону України “Про фінансову реструктуризацію”, коли вартість відповідного 

майна виявиться недостатньою для повного задоволення вимог залученого 

кредитора, з метою збереження забезпеченого іпотекою та заставою 

(обтяженням рухомого майна) зобов’язання у відповідній (непогашеній) частині. 

Також слід зазначити, що передача кредитору права власності на майно 

боржника в рахунок повного або часткового задоволення вимог є одним з 

найбільш запитуваних способів здійснення фінансової реструктуризації 

відповідно до Закону, але на практиці потребує попереднього одержання дозволу 

Антимонопольного комітету України на концентрацію, оскільки, як правило, 

таким майном є всі основні засоби (фонди) боржника, що підпадають під 

визначення єдиного/цілісного майнового комплексу згідно з антимонопольним 

законодавством України. На практиці одержання такого дозволу займає не 

менше одного місяця, вимагає значних зусиль з боку заявників, часто із 

залученням зовнішніх радників, з одночасним дотриманням процедури 

фінансової реструктуризації, строк проведення якої згідно з Законом 

обмежується 90 днями. Відсутність необхідності одержання такого дозволу 

обґрунтовується ще й тим, що таке майно, як правило, передається залученим 

кредитором у фінансовий лізинг, оренду боржника з метою відновлення його 

господарської діяльності, що також потребує дозволу Антимонопольного 

комітету України. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму висновку № 16/3-388/1070 (151376) від 04.09.2019 року 

висловлює зауваження до законопроекту. 

Відповідно до висновку відповідності проекту вимогам антикорупційного 

законодавства у проекті акту не виявлено корупціогенних факторів – проект акту 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету 

Верховної Ради України з питань антикорупційної політики від 05.09.2019 

року, протокол № 3). 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку 

№ 04-13/8-27(154181) від 06.09.2019 року зазначає, що законопроект не матиме 

прямого впливу на показники бюджету, а також, що Міністерство фінансів 

України підтримує законопроект. 

Враховуючи викладене, а також нагальну необхідність ухвалення 

законопроекту у зв’язку із завершенням дії Закону 19.10.2019, Комітет вирішив 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення 

фінансової реструктуризації (№ 1070 від 29.08.2019), внесений народними 
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депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими, прийняти за основу та в 

цілому з урахуванням таких пропозицій Комітету:  

1. Пункт 1 законопроекту викласти в такій редакції: 

«Пункт 7 розділу VII “Прикінцеві положення” Закону України “Про банки 

і банківську діяльність” виключити; 

2. У пункті 5 законопроекту: 

1) підпункт 1 доповнити абзацом такого змісту: 

«у частині другій статті 4 слова «Законом України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» замінити словами 

«Кодексом України з процедур банкрутства»; 

2) доповнити новими підпунктами такого змісту: 

«у першому абзаці частини першої статті 14 слова «Міністерства фінансів 

України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства 

юстиції України», замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної фінансової політики, центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері економічного розвитку та центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну 

політику з питань банкрутства»; 

у частині першій статті 29 слова та цифри «статтею 20 Закону України 

«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 

замінити словами та цифрами «статтею 42 Кодексу України з процедур 

банкрутства»; 

статтю 30 виключити». 

3. Доповнити законопроект новим пунктом 6 такого змісту: 

«6. Пункт 10 розділу VIII “Прикінцеві положення” Закону України “Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” 

(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2016 р., № 32, ст. 555) 

виключити». 

Доповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Верховної Ради 

України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата 

України Гетманцева Д.О. 

 

 

Голова Комітету       Д.О. Гетманцев 


