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Засади захисту інтересів
залучених кредиторів
• Добровільність процедури
• Особливий порядок прийняття рішень
• Механізми збереження активів боржника
• Відповідальність боржника під час фінансової реструктуризації
• Залучення експерта та арбітра в процедурі реструктуризації
• Пільги та звільнення від санкцій

Захист інтересів
залучених кредиторів

Зупинення процедури банкрутства
• Якщо на дату початку процедури фінансової реструктуризації до господарського суду подана
заява про порушення провадження у справі про банкрутство боржника, залучений кредитор

або боржник має право до прийняття судом ухвали про порушення провадження у справі про
банкрутство подати клопотання про зупинення процедури банкрутства.

Суд зупиняє розгляд
заяви про порушення
провадження у справі
про банкрутство до дня
завершення фінансової
реструктуризації

Суд поновлює
розгляд заяви про
порушення
банкрутства, якщо за
результатами
процедури не був
затверджений план
реструктуризації
боржника

Суд відмовляє у
порушенні справи
про банкрутство,
якщо був
затверджений план
реструктуризації,
який передбачає
реструктуризацію
вимог ініціюючого
кредитора

Мораторій

Запроваджується з дня початку проведення процедури фінансової
реструктуризації і діє до її завершення, але не більше ніж протягом 180 днів.

Протягом дії мораторію:

Забороняється:

• не нараховується неустойка або інші
фінансові санкції
• зупиняється перебіг позовної давності
та будь-якого іншого строку,
встановленого законом чи договором

• Боржнику виконувати вимоги
кредиторів
• Звертати стягнення на майно
передане в заставу
• Укладати угоди про заставу чи іпотеку
• Зараховувати зустрічні однорідні
вимоги
• Відчужувати чи звертати стягнення на
необоротні активи, які не є предметом
застави (іпотеки)

Прийняття рішень зборами
кредиторів
Пов’язані особи боржника не беруть участі у голосуванні, а їхні
вимоги не враховуються при визначенні загальної суми голосів і
вимог залучених
Кількість голосів кредитора є пропорційною розміру грошових
зобов’язань боржника, без урахування фінансових санкцій.
Рішення щодо організаційних питань проведення процедури
приймаються 2/3 голосів
План реструктуризації затверджується 100% голосів залучених
кредиторів (якщо голосували більше 2/3 – питання передаєтсья на
розгляд арбітра)

Залучення незалежного експерта
• Обрання незалежного експерта здійснюється зборами кредиторів

• Повинен відповідати встановленим вимогам та мати бездоганну ділову
репутацію

• Проводить аналіз фінансово-господарської діяльності як боржника, так
і його пов’язаних осіб, діяльність яких виступатиме джерелом погашення
зобов’язань перед залученими кредиторами.
• На підставі проведеного аналізу – готує та подає на розгляд зборів
залучених кредиторів звіт, в якому зокрема оцінює перспективність
господарської діяльності боржника

Встановлення відповідальності
боржника
• Не розкриття інформації/не надання достовірної звітності – штраф 500
мін. зарплат
• Відчуження майна без згоди кредиторів – штраф у розмірі вартості майна
• Прийняття рішення про реорганізацію без згоди кредиторів – штраф 10
тис. мін. зарплат
• Переказ коштів без дозволу кредиторів – штраф в розмірі суми
здійсненого переказу
• Виконання вимог під час дії мораторію – штраф в сумі виконаної вимоги
• Передача майна в заставу (іпотеку) під час мораторію – штраф в розмірі
вартості предмета застави (іпотеки)
• Невиконання рішення арбітражу – штраф 1000 мін. зарплат
ВАЖЛИВО: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та/або посадові особи
боржника несуть субсидіарну відповідальність за порушення боржником вимог цього
Закону, якщо таке порушення сталося з вини таких осіб

Незастосування НБУ санкцій за
порушення нормативів та надання пільг
На період дії планів реструктуризації, НБУ не застосовує заходів впливу за порушення:
- нормативу короткострокової ліквідності
- нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента
- нормативів інвестування
- лімітів валютної позиції
Банк може встановлювати процентні ставки та комісійні винагороди на рівні, нижчому за
собівартість банківських послуг у цьому банку
Встановлення пільг при розрахунку розміру кредитного ризику (резервування) за
банківськими операціями боржника щодо якого запроваджено процедуру фінансової
реструктуризації

Можливість виходу з процедури
За заявою кредиторів, яким належить
50 % і більше вимог всіх залучених
кредиторів, у разі:

• припинення переговорів з приводу
реструктуризації без досягнення
згоди

За рішенням кредиторів (фінансових
установ), яким належить не менше 75%
від загальної суми вимог кредиторів –
фінансових установ у разі:

• порушення заборон, передбачених
Законом у зв’язку з введенням
мораторію
• порушення обмежень, встановлених
договором про відстрочку
• невиконання рішень арбітражу

Незалежний арбітраж
Нормативноправове
регулювання

Спори та сторони

Процедура

• ЗУ “Про фінансову реструктуризацію»
• ЗУ “Про міжнародний комерційний арбітраж”
• Арбітражний регламент для цілей Закону України “Про фінансову
реструктуризацію”
• Рекомендації Міжнародної асоціації юристів щодо конфлікту інтересів у
міжнародному арбітражі

• Спори, що виникають в процедурі
• Залучені кредитори і боржник

• Оперативний розгляд спорів
• Загальна процедура (15 днів) та процедура
затвердження плану реструктуризації (18 днів)

Гарантії для забезпечених кредиторів
План реструктуризації не є новацією (не
призводить до припинення договорів
щодо забезпечення виконання
зобов’язань). Договори щодо
забезпечення, у тому числі договори
іпотеки чи застави майна боржника,
залишаються чинними, а пріоритет
обтяження не змінюється

Зміна пріоритету на предмет
забезпечення здійснюється
виключно за згодою
заставодержателя

Якщо планом реструктуризації передбачена зміна обсягу, умов та
пріоритету іпотеки, застави чи обтяження, забезпечений кредитор,
що є заставодержателемта та боржник протягом 10 робочих днів з
моменту підписання плану реструктуризації повинні внести зміни
до відповідних договорів іпотеки, застави чи обтяження майна
боржника

Захист прав кредиторів, що не приймали
участі в процедурі реструктуризації або голосували
проти затвердження плану реструктуризації

Захист прав кредиторів, що не приймають
участі в процедурі реструктуризації або голосували
проти затвердження плану реструктуризації
Загальне
Умови погашення
вимог кредиторів, які
голосували «проти»
плану не можуть бути
гіршими, ніж для
кредиторів, які
голосували «за»

Примусити не можна
План реструктуризації не може
передбачати обов’язку кредитора без
його згоди щодо:
1) надання фінансування боржнику;
2) прощення частини боргу, у разі
якщо такий борг повністю
забезпечений заставою (іпотекою);

3) повного зупинення нарахування
процентів;
4) направлення коштів, отриманих від
реалізації заставного майна такого
кредитора, на погашення вимог інших
кредиторів;

5) набуття права власності на майно
боржника в рахунок повного або
часткового задоволення вимог.

Мораторій
Дія мораторію не
поширюється на
вимоги кредиторів, які
не є залученими
кредиторами (крім
вимоги щодо
звернення стягнення
на необоротні активи)

ДЯКУЄМО ЗА
УВАГУ!

+38 044 237 72 50
www.ndlaw.com.ua
Бізнес-Центр «Вектор»
52 вул. Богдана Хмельницького,
Київ, 01030, Україна

