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Секретаріат на виконання Закону України
№1414-VIII «Про фінансову
реструктуризацію»

[ФІНАНСОВА
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ В УКРАЇНІ]
загальний огляд процедури
Закон України №1414-VIII від 14.06.2016 «Про Фінансову реструктуризацію»(далі Закон) вступив в силу
восени 2016 року. Станом на 3 квітня 2017 року були проведені всі необхідні дії та внесені зміни в інші
Закони України, були створені Секретаріат, Арбітражний комітет, узгоджений список одноособових Арбітрів
і т.і. Завдяки чому проект фактично стартував з цієї дати. Мета цього документу, створити загальний
зрозумілий опис процедури її мета, вимоги та можливості, які вона надає кожній стороні процесу.
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Введення. Мета створення Закону.
Закон України №1414 від 14.06.2016 «Про Фінансову реструктуризацію»(далі Закон) вступив в силу восени
2016 року. Станом на 3 квітня 2017 року були проведені всі необхідні дії та внесені зміни в інші Закони
України, були створені Секретаріат, Арбітражний комітет, узгоджений список одноособових Арбітрів і т.і.
Завдяки чому проект фактично стартував з цієї дати.

Забезпечення ефективної
та прозорої співпраці між
боржником та
кредиторами на
взаємовигідних умовах.

Попередження банкрутства
перспективних компаній
шляхом надання
альтернативного
оперативного і більш
ефективного
інструментарію вирішення
проблем підприємства

Оздоровлення стану
фінансової установи
шляхом зменьшення
проблемного портфелю.

Створення умов для
оперативного досягнення
згоди між боржником і
кредиторами(в т.ч.
державними банками)

Загалом процедура фінансової реструктуризації це комплексне рішення, розроблене на базі
багаторічного успішного досвіду багатьох світових країн (в т.ч. США, ЄС, Туреччина,
Індонезія, Австралія та багато інших), яке надає цілком новий легітимний юридичний та
адміністративний інструментарій для вирішення наболілого питання з кризою у
фінансовому секторі України. Особливі преференції і можливості Закон надає державним
фінансовим установам, в порівнянні з діючим станом речей.

Андрій Боровик,
Заступник Голови Секретаріату

ABorovyk@fr.org.ua
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Основні діючи особи фінансової реструктуризації:

(юридична особа, в т.ч. ДП та КП, крім фінансових
установ та казенних підприємств)

Спостережна
рада

Боржник

-перебуває у критичному, але життєздатному
фінансовому стані
-в перспективі може продовжувати господарську
діяльність
-не перебуває в процедурі банкрутства

•Вирішує всі адміністративні та процедурні питання
•Розробляє рекомендації щодо проведення процедури
фінансової реструктуризації
•Секретаріат не бере безпосередньої участі в
переговорах щодо реструктуризації між боржником і
залученими кредиторами

Секретаріат

Арбітраж

Залучений
кредитор

Інші
кредитори,
пов'язані
особи

визначений боржником кредитор, вимоги якого можуть
бути реструктуризовані відповідно до процедур,
передбачених цим Законом, та який підписав згоду на
реструктуризацію, а також орган стягнення (у разі
визначення його боржником залученим кредитором у
заяві про реструктуризацію), який бере участь у процедурі
фінансової реструктуризації у порядку, визначеному цим
Законом;

Основні практичні етапи процедури фінансової
реструктуризації:
Боржник подає заяву про фінансову реструктуризацію до Секретаріату якщо:
має письмову згоду Залученого кредитора,
серед залучених кредиторів є принаймні одна фінансова установа, та доля залучених кредиторів-фінансових
установ складає щонайменше 50% від загальної суми вимог фінансових установ до боржника, за винятком
вимог пов’язаних осіб..
Секретаріат приймає рішення та сповіщає всі задіяні сторони (боржника, залученого кредитора, інших
кредиторів, пов’язаних осіб) на протязі до двох днів з дати подання заяви.
Процедура триває 90 днів, за ініціативою Боржника та при наявності згоди залучених кредиторів може бути
пролонгована ще на 90 днів
На перших зборах має бути вирішені наступні питання:
затверджується план реструктуризації;
обирається незалежний експерт для проведення IBR (independent business revue) ,,, та підтвердження
перспективності діяльності Боржника.
Якщо порозуміння між залученими кредиторами не знайдено – розпочинається Арбітраж (про нього далі)
Сторони дотримуються і виконують затверджений план реструктуризації вже після закінчення процедури;

Андрій Боровик,
Заступник Голови Секретаріату

ABorovyk@fr.org.ua
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Перебіг «ідеальної» процедури фінансової реструктуризації (без
Арбітражу)
Строки етапу, дні / зміст роботи
тижні
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ЕТАП 1. ПІДГОТОВЧИЙ

1.1. Звернення до кредитора для отримання згоди на реструктуризацію
1.2.
2

Підготовка супутніх документів (перелік кредиторів, перелік повязаних осіб, перелік
судових справ та виконавчих проваджень та інш)
ЕТАП 2. ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ

2.1. Подання заяви боржника та згоди кредитора до Секретаріату
2.2. Відкриття процедури фінансової реструктуризації, публікація на сайті
2.3. Перші збори кредиторів
2.4. Залучення і затвердження незалежного експерту
3

ЕТАП 3. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО ЕКСПЕРТА

Збір та надання експерту інформації для аналізу (фінансова звітність, юридичний пакет,
3.1. прогнози ринку, стратегічні плани менеджменту, прогнозний кеш-фло, останні звіти
про оцінку заставного майна та інш.)
3.2. Аналіз інформації, перевірка, співбесіди із менеджментом, складання проекту звіту
3.3. Узгодження проекту звіту. Висновок про перспективність діяльності боржника
4

ЕТАП 4. ПЛАН РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

4.1. Розробка планів / сценаріїв реструктуризації
4.2.

Переговори із кредиторами щодо вибору механізмів та інструментарію
реструктуризації. Head of Terms.

4.3. Затвердження кредиторами плану реструктуризації на внутрішніх кредитних органах
4.4.

Голосування кредиторами за план реструктуризації в процедурі АБО
Рішення про продовження процедури на наступні 30-90 днів

5

ЕТАП 5. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

5.1. Узгодження проектів договорів
5.2. Підписання двосторонніх договорів між боржником та кредиторами
5.3. Моніторинг виконання умов

Виходячи з таблиці наведеної вище, треба зазначити наступне:
1. Процедура реструктуризації передбачає необхідність кваліфікованого та чіткого підходу в
підготовчій роботі.
2. Наступного разу боржник має право подавати документи на процедуру реструктуризації лише
через 18 місяців. Саме тому важливий пункт 1.
3. Виконання цього плану реструктуризації сторонами забезпечується введенням пільг та штрафів
(згідно Статті 30 Закону).
4. Рішення на зборах кредиторів є прийнятим, якщо кількість голосів залучених кредиторів, які досягли
згоду по підписанню плану реструктуризації не менше ніж 2/3 голосів, в протилежному випадку
питання вирішуються за допомогою Арбітражу.
5. Арбітраж в рамках Процедури – це одна з інновацій Закону. Але у разі необхідності Арбітражу під
час проведення процедури, необхідно сплати збори згідно з тарифів наведених на сайті
Секретаріату (https://fr.org.ua/ua/stavki-ta-rekviziti-splati-arbitrazhnogo.html)

Андрій Боровик,
Заступник Голови Секретаріату

ABorovyk@fr.org.ua
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Звіт незалежного експерта (IBR) Незалежний експерт.

Незалежний експерт
фізична особа, фізична особа - підприємець чи юридична особа, яка не є пов’язаною з боржником та/або з кредитором,
відповідає вимогам, встановленим спостережною радою, обрана зборами кредиторів та проводить огляд фінансовогосподарської діяльності боржника і готує звіт про проведення огляду фінансово-господарської діяльності боржника;

Фізична особа та ФОП

Юридична особа

- досвід не менше 5 років у бухгалтерському обліку,
аудиті, фінансах та економіці, праві, менеджменті
тощо;

- має практики (та/або) у сфері: права, фінансів, бізнесмоделювання, консультування, маркетингових
досліджень тощо;

- незалежність та об’єктивність;

- має не менше 5 кваліфікованих фахівців у сфері права,
фінансів, податків, економіки, кредитних ризиків,
реструктуризації проблемних кредитів тощо

- наявність бездоганної ділової репутації;
- не є пов’язаною особою та не має конфлікту
інтересів з боржником/кредиторами;

- незалежність та об’єктивність;
- наявність бездоганної ділової репутації;
- не є пов’язаною особою та не має конфлікту інтересів з
боржником/кредиторами

IBR Має обов’язково розкривати наступні аспекти:

Огляд характеристик
діяльності та системи
управління
Боржника / Групи;

Огляд ринку, на
якому веде свою
діяльність Боржник /
Група;

Аналіз історичної і
поточної фінансової
звітності та
показників
діяльності Боржника
/ Групи за останні 3
роки;

Андрій Боровик,
Заступник Голови Секретаріату

Юридична перевірка
боржника / Групи та
окремих аспектів
його діяльності;

Аналіз операційних
та фінансових
прогнозів діяльності
боржника / Групи;

Висновки та
рекомендації

Огляд стану
заставного майна
Боржника;

ABorovyk@fr.org.ua

Сторінка |6

Та підтверджувати перспективність діяльності Боржника.

План реструктуризації
договір, відповідно до якого проводиться реструктуризація грошового зобов’язання та/або господарської діяльності
боржника у процедурі фінансової реструктуризації, укладений у порядку, визначеному цим Законом, між боржником,
залученими кредиторами та інвесторами (за наявності), а також іншими особами, на яких покладені обов’язки
відповідно до плану реструктуризації;

План реструктуризації розробляється боржником,
затверджується залученими кредиторами і є основним
вихідним документом всієї процедури

План містить:
умови проведення боржником виплат; умови сплати боржником
зобов’язань за податками, зборами та іншими обов’язковими
платежами;
умови участі інвесторів; умови відкриття/закриття банківських рахунків;
порядок погашення заборгованості; умови та наслідки розірвання плану
реструктуризації;
порядок проведення реструктуризації; умови отримання фінансування
боржником (за потреби);

План реструктуризації може передбачати:
внесення змін до кредитних договорів; внесення змін до інших
укладених договорів;
надання нового фінансування; відчуження майна боржника;
передачі кредитору права власності на майно боржника;
відчуження майна боржника, яке не є предметом застави або іпотеки;
прощення частини боргу; надання додаткового забезпечення
боржником; переведення зобов’язань боржника в капітал; випуску
цінних паперів; реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу,
перетворення) боржника; внесення змін до структури корпоративного
управління боржника;

Андрій Боровик,
Заступник Голови Секретаріату

ABorovyk@fr.org.ua
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Національний банк України(НБУ) в процедурі фінансової
реструктуризації

Рамковий

Договір

Мораторій

•опублікований на сайті НБУ
(https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=38172536) та сайті
Секретаріату.
•Регламентує «правила поведінки» та принципи взаємовідносин
сторін при проведенні переговорів. Не містить жодних
зобов'язань щодо умов реструктуризації окремих боржників.

•на період дії мораторію забороняється:
•звертати стягнення на майно, передане в забезпечення
виконання зобовязань Боржника перед залученими
кредиторами, а також на підставі виконавчого напису нотаріуса
або шляхом будь яких інших позасудових засобів стягнення,
відчужувати (реалізовувати)и та примусосо звертати стягнення
на необоротні активи боржника які не є предметом
забезпечення. Інші обмеження згідно ст. 21 ЗУ "Про фінансову
реструктуризацію"

•застосовуватиме заходи впливу у разі порушення банками
процедури фін реструктуризації (постанова №392 від
13.10.2016 р.)
План
•встановлює особливі умови (пільги) щодо обов'язкового
реструктуризації резервування заборгованості боржників, які знаходяться у
процедурі фін реструктуризації (постанова №351 від
30.06.2016 р.)

Андрій Боровик,
Заступник Голови Секретаріату

ABorovyk@fr.org.ua
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Арбітраж в рамках процедури фінансової
реструктуризації
Залучені кредитори мають право передати на розгляд до арбітражу будь-який спір, який виникає під час проведення
процедури фінансової реструктуризації. Спір може бути переданий на розгляд до арбітражу за наявності арбітражної
угоди, яка укладається у вигляді:
У разі коли на зборах залучених кредиторів не досягнуто одноголосного рішення при затверджені плану
реструктуризації (але є голоси більше ніж 2/3 кредиторів), спір передається до арбітражу.
Діяльність Арбітражу контролюється окремим документом Арбітражний регламент, який опубліковано на сайті
Секретаріату https://fr.org.ua/ua/arbitrazhniy-reglament.html

Нормативно-правове
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)

Андрій Боровик,
Заступник Голови Секретаріату

ABorovyk@fr.org.ua
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Переваги Закону та процедури фінансової
реструктуризації в цілому, для Боржників та Кредиторів

Санкції
щодо порушників плану реструктуризації, Стаття 30 Закону

Фінансова установа
Боржник
- ненадання залученим кредитором фінансування
боржнику, якщо надання такого фінансування
- порушення свого обов’язку щодо розкриття інформації
передбачено затвердженим планом реструктуризації,
або порушення обов’язку щодо надання достовірної
погодженим таким залученим кредитором. Штраф 5% від фінансової звітності. 500 мінімальних заробітних плат;
суми фінансування;
- прийняття ним рішення про реорганізацію (злиття,
- Порушення дії мараторію (ст.21 пункти 2,4). Штраф в
приєднання, поділ, виділ, перетворення) під час
сумі вартості майна на яке здійснено провочин;
проведення процедури фінансової реструктуризації без
- Порушення дії мараторію (ст.21 пункти 5). Штраф 125% попередньої згоди залучених кредиторів. 10 тисяч
мінімальних заробітних плат;
від суми вимоги;
- порушення залученим кредитором умов договору про - переказ ним коштів без отримання попереднього
відстрочку щодо стягнення заборгованості або звернення дозволу залучених кредиторів, якщо отримання такого
дозволу передбачено умовами договору про відстрочку,
стягнення на предмет застави (іпотеки) протягом строку
Штраф в розмірі суми здійсненого переказу;
дії договору про відстрочку. Штраф у розмірі стягненої
заборгованості або вартості предмета застави, та
- порушення ним вимог статті 21 Закону. Штраф в розмірі
повернення майна та стягнення боржнику.
суми вимоги або вартості застави(іпотеки)
- Невиконання арбітражного рішення. Штраф 1000
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та/або
мінімальних заробітних плат;
посадові особи боржника несуть субсидіарну
відповідальність за порушення боржником вимог цього
Закону, якщо таке порушення сталося з вини таких осіб.
Стягнення накладаються Національним банком
Стягнення відбувається органом, визначеним Кабінетом
України(для банків_ та аціональною комісією, що
Міністрів України.
здійснює державне регулювання ринків фінансових
послуг (для інших фінансових установ).

Спрощення від НБУ
Фінансова установа
Під час процедури реструктуризації Національний банк України не застосовує заходи впливу за порушення банками
встановлених нормативів, що стосуються короткострокової ліквідності, максимального розміру кредитного
ризику, інвестування та порушення лімітів валютної позиції. Банкам це має стати стимулом для вступу в фінансову
реструктуризацію та надати додатковий інструмент для вирішення питань з негативно класифікованими активами;
У разі здійснення Банком реструктуризації зобовязань Боржника банк може встановлювати процентні ставки та
комісійні винагороди на рівні, нижчому ніж собівартість банківських послуг.

Андрій Боровик,
Заступник Голови Секретаріату

ABorovyk@fr.org.ua
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Податок на додану вартість
Пункт 46 Підрозділу 2 Перехідних положень Податкового Кодексу України

Фінансова установа

Боржник

Продаж набутого майна обкладає ПДВ
не може скористатися нормою п. 189.15 ПКУ щодо
обкладання ПДВ лише різниці між ціною набуття у
власність та ціною продажу в зв’язку з тим, що на майно
не було звернено стягнення

При постачанні товарів в рахунок погашення боргу:
- не нараховує ПДВ
- не корегує податковий кредит

Податок на прибуток
Пункт 39 Підрозділу 4 Перехідних положень Податкового Кодексу України

Фінансова установа
Не оподатковує використання резерву внаслідок
анулювання зобов’язання;

опадотковує інши доходи та витрати, отримані/понесені
внаслідок фінансової реструктуризації
Отримує розсрочку оподаткування на 3 роки доходів від
розформування резервів внаслідок реструктуризації
забов'язань;
Фінансовий результат до оподаткування зменшується: на
суму доходів, визнаних відповідно до національних
положень бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності у зв'язку з
розформуванням резервів внаслідок реструктуризації
зобов'язань;
Фінансовий результат до оподаткування збільшується: на
1/3 суми доходів, визнаних у зв'язку із зменшенням
(розформуванням) резервів, на яку зменшувався його
фінансовий результат до оподаткування, в кожному з
трьох років, наступних за роком, у якому було погоджено
план реструктуризації (санації);

Боржник
Оподатковує доходи від анулювання(не податкових)
зобов’язань;
Опадотковує інші доходи та витрати, отримані/понесені
внаслідок фінансової реструктуризації;
Не оподатковує доходи від списання податкового боргу
та анулювання(прощення) податкових забов'язань;
Фінансовий результат до оподаткування зменшується: на
суму доходів, визнаних ним відповідно до національних
положень бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності внаслідок списання йому
податкового боргу, анулювання (прощення) та/або
розстрочення (відстрочення) його зобов'язань відповідно
до положень пункту 37 підрозділу 10 розділу XX
"Перехідні положення" ПКУ та закону щодо фінансової
реструктуризації;

Фінансовий результет не змінюється: на суму доходів та
витрат, не зазначених вище, що визнаються відповідно
до національних положень (стандартів) бухгалтерського
Фінансовий результет не змінюється: на суму
використаного резерву внаслідок анулювання (прощення) обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності
внаслідок реструктуризації зобов’язань на умовах плану
зобов’язання на умовах плану реструктуризації,
реструктуризації, погодженого згідно із законом щодо
погодженого згідно із законом щодо фінансової
фінансової реструктуризації(санації)
реструктуризації(санації).

Андрій Боровик,
Заступник Голови Секретаріату

ABorovyk@fr.org.ua
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Податковий борг, штрафи та пеня
Пункт 37 Підрозділу 10 Перехідних положень Податкового Кодексу України

Контролюючі органи зобов’язані списати:
- Податковий борг, платника податків, що виник більш як за 3 роки до дня початку процедури
фінансової реструктуризації.
- Частину податкового боргу, пропорційно до частини анульованих (прощених) кредиторами
зобов'язань боржника.
- Штрафні санкції та пеню, за якими тривають процедури адміністративного або судового
оскарження.

Реструктуризація податкового боргу та зобов’язань
Пункт 37 Підрозділу 10 Перехідних положень Податкового Кодексу України

Грошові податкові зобов’язання, що виникли до дня початку процедури фінансової реструктуризації, та несписаний
податковий борг підлягають розстроченню;
Зобов’язання з ПДФО та єдиного внеску НЕ анулюються та не підлягають розстроченню;

Реструктуризація податкового боргу та грошових зобов'язань платника податків не потребує укладення окремого
договору про розстрочення (відстрочення)
Операції з реструктуризації заборгованості відповідно до плану реструктуризації або плану санації не визнаються
контрольованими операціями;
Майно платника податку звільняється з податкової застави та від адміністративного арешту з дня погодження
плану реструктуризації або затвердження плану санації;
Припинення плану реструктуризації є підставою для нарахування пені, штрафних та фінансових санкцій відповідно
до законодавства на несплачену суму заборгованості з податків (зборів).

Андрій Боровик,
Заступник Голови Секретаріату
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