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Це видання було підготовлене за сприяння Європейського банку
реконструкції та розвитку у зв’язку із його проектом щодо надання технічної
допомоги на підтримку імплементації Закону про Фінансову
Реструктуризацію. Це видання є загальним посібником до процедури
фінансової реструктуризації та її потенційних альтернатив, доступних
особам, що здійснюють фінансову реструктуризацію, але не містить
юридичної абоа фінансової консультації. Особам, що діятимуть на основі
порад, викладених у цьому виданні, рекомендується отримати власну
юридичну та/або фінансову консультацію з приводу відповідності та
дійсності таких порад, та вони не можуть покладатися на зміст цієї
публікації.
Цей Посібник було підготовлено з розумінням того, що ЄБРР звільняється
від будь-якої відповідальності за вибір Консультантів та якість роботи
Консультантів. У жодному випадку ЄБРР не несе жодної відповідальності за
будь-які збитки, витрати або зобов’язання, пов’язані з роллю ЄБРР у виборі,
залученні та моніторингу діяльності Консультантів або внаслідок
користування послугами або покладання на послуги Консультантів.
ЄБРР не надає жодних запевнень або гарантій, явних або передбачуваних,
стосовно точності або компетентності інформації, викладеної в Посібнику.
ЄБРР не здійснював незалежної перевірки жодної інформації, що міститься
в цьому Посібнику, та ЄБРР не бере на себе жодної відповідальності за
будь-яку інформацію, що міститься в цьому Посібнику або за будь-яку
помилку або упущення в ньому. Посібник залишається власністю ЄБРР.
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Передмова
Міжнародна спільнота дедалі більше визнає потребу в ефективних
інструментах реструктуризації боргів для покращення шансів на
відновлення фінансово-господарської діяльності. Такі інструменти
також є одним із засобів систематичного вирішення проблеми невиплат
за кредитами.
Закон України «Про Фінансову Реструктуризацію» № 1414-VIII від 14
червня 2016 року (далі – «Закон» або «ЗФР») набрав чинності 19 жовтня
2016 року. На думку Європейського банку реконструкції та розвитку
(ЄБРР), такі ініціативи, як цей Закон, відіграють важливу роль у
реструктуризації боргів та розвитку культури реструктуризації.
Використання спеціальних представників, таких як арбітри та незалежні
експерти, також є ефективними методами вирішення спорів та
забезпечення цілісності всієї процедури, що вкрай важливо для
реструктуризації та функціонування підприємств, що перебувають у
стані фінансової кризи.
ЄБРР разом зі Світовим Банком підтримав розробку Закону та, після
його прийняття, ЄБРР розпочав проект у партнерстві з Незалежною
асоціацією банків України (НАБУ) на підтримання імплементації Закону
та підвищення обізнаності щодо переваг реструктуризації за Законом
серед банківської спільноти та підприємців. За сприяння консультантів
«І-Ем-Ей Глобал» та «Саєнко Харенко» проект досяг низки ключових
цілей з моменту розгортання, в тому числі таких як: (i) розробка
ключових положень щодо управління для загальної процедури,
становлення, функціонування та ведення операційної діяльності
Секретаріату з фінансової реструктуризації (далі - «Секретаріат»), який
адмініструє процедуру; (ii) розробка та деталізації позасудової
процедури арбітражу для вирішення спорів під наглядом арбітражного
комітету (далі – «Арбітражний Комітет») та підготовлених арбітрів; та (iii)
повний набір модельних форм (шаблонів) для покращення ефективного
адміністрування справ у ході основної та арбітражної процедур.
ЄБРР та НАБУ спільно з Секретаріатом допомогли підвищити
обізнаність щодо Закону та процедури за ним серед потенційних
учасників, включаючи спільноти банківських працівників, підприємців та
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професіоналів. Кращі зв’язки були встановлені, і краща комунікація
налагоджена між НАБУ, Секретаріатом, торговими палатами, що
створило важливий зв'язок зі спільнотами місцевих підприємців та
іншими ключовими учасниками. Крім того, ми продовжували
заохочувати подальші реформи для покращення юридичних та
регуляторних рамок для реструктуризації в Україні, в тому числі для
впровадження кращого податкового законодавства та додаткових
процедур до оголошення банкрутства. Ціль цього посібника – зробити
процедуру за ЗФР доступною всім потенційним користувачам та
висвітлити основні риси та переваги Закону. Ми сподіваємося, що
Посібник стане для вас корисним джерелом інформації стосовно
процедури за ЗФР та реструктуризації боргів загалом.
Кетрін Брідж
Старший радник
Джеймі Руїз Рокамора
Основний радник
Команда юридичних реформ
Європейського банку реконструкції та
розвитку
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Введення
Глобальна фінансова криза 2008-2009 років, за якою послідувала
політична криза та конфлікт у Східній Україні на початку 2014 року,
призвели до однієї з найгірших фінансових криз в історії. Україна
пережила одночасно банківську кризу, валютну кризу та кризу
суверенного боргу, що потягнуло за собою системні порушення в роботі
банківського та ділового секторів. Це особливо яскраво
продемонструвало збільшення кількості непогашених кредитів (НПК),
що призвело до ліквідації або неспроможності продовжувати ведення
своєї діяльності майже половини банків України. Внаслідок цього у
період з 2014 по 2016 рік загальний ріст економіки сильно впав.
Криза була особливо гострою в першому кварталі 2015 року, коли
ВВП зменшився на 17,2%. Одночасно з цим, вартість гривні зменшилася
вдвічі через валютну кризу, відбулося різке зниження обмінного курсу
та неочікувана інфляція, які з того часу були стабілізовані. Кількість
збанкрутілих банків зросла з двох на початку 2014 року до приблизно 90
на кінець 2017 року, включаючи колапс і націоналізацію найбільшого
банку країни. Наприкінці 2015 року офіційні рівні корпоративних НПК
становили приблизно 29%, при цьому лише 8% усіх корпоративних
кредитів повністю погашалися, а 45% були внесені до категорії
сумнівних.
Звідтоді стан корпоративних кредитних портфелів погіршився ще
більше. Зміни у визначенні НПК, запроваджені в 2017 року, призвели до
збільшення реальних кредитних НПК до 58% у жовтні, а загальні суми за
НПК дійшли майже до 814 мільярдів гривень або 34% ВВП країни.
Близько трьох чвертей НПК зосередились в руках держави через Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб (далі – «Фонд») та державні банки.
Коефіцієнт НПК у портфелі Фонду складав 90% і містив майже 37%
загальних НПК по Україні. Що не дивно, зважаючи на те, що портфель
Фонду включає всі банки, в яких було введено тимчасову адміністрацію
чи щодо яких було розпочато процедуру ліквідації. Проблему
ускладнювало те, що чимало платоспроможних позичальників
припиняли здійснення платежів за своїми кредитами, коли банк
припиняв нормальне функціонування, попри те, що багато з них могли
погашати свої кредити.

xiii

За таких умов було розроблено Закон для сприяння стабілізації та
підтримки відновлення банківської системи, допомоги банкам і
позичальникам у реструктуризації їхніх боргів, порятунку та
відродження життєздатних підприємств та збереження робочих місць,
що є важливим першим кроком для відбудови економіки. Закон
встановлює ефективні рамки для прискорення відродження
фінансового та господарського секторів. Закон також надає
підприємствам доступ до нового захищеного фінансування, при цьому
зберігаючи всі права забезпечених кредиторів, та надає сторонам
звільнення від оподаткування та інші переваги. Якщо в сторін є спори
між собою стосовно їхніх боргів або розбіжності з приводу плану
реструктуризації, ці спори можуть бути передані на арбітражний
розгляд замість того, щоб вдаватися до тривалішої та дорожчої судової
процедури. Коротше кажучи, реструктуризація боргів за Законом надає
учасникам кращі засоби захисту та надійніший результат, ніж той, якого
вони можуть досягти, реструктуруючи свої борги за іншою процедурою.
Процедура фінансової реструктуризації стала доступною для
використання 3 квітня 2017 року, коли Секретаріат відкрив свої двері
для прийняття заяв про початок реструктуризації. Наразі всі подані
заяви отримали ефективне та вчасне схвалення, зазвичай протягом
первинного періоду в 90 днів, хоча кілька реструктуризацій було
здійснено за значно коротший строк. Це демонструє, що процедура
фінансової реструктуризації може бути ефективним інструментом
допомоги кредитодавцям, кредиторам та позичальникам у досягненні
консенсусу за вирішення справ на користь усім залученим сторонам.
Гордон Джонсон
Президент, «І-Ем-Ей Глобал»
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ПОСІБНИК ДО ЗАКОНУ ПРО ФІНАНСОВУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ

I.

ВСТУП

Посібник починається зі стислого переліку ключових рис та переваг
Закону в Розділі ІІ, що пояснюються детальніше в наступних Розділах. Розділ
III надає загальний огляд сфери дії та цілей Закону, пов’язаного
законодавства, а також структури організації та управління. Він також
визначає ключових учасників та їхні ролі в процедурі.
Розділ IV надає покроковий опис ходу процедури за ЗФР, ідентифікує
п’ять основних етапів, що включають: (i) початок процедури, (ii) хід
процедури, (iii) звіт незалежного експерта про огляд стану фінансовогосподарської діяльності, (iv) переговори щодо плану рекструктуризації та
його схвалення; та (v) завершення процедури. Цей розділ також відповідає
на деякі важливі питання стосовно прав кредиторів та спорів з приводу
вимог. Особливу увагу приділено кінцевим строкам, модельним формам
документів та іншій важливій інформації, викладеній у вигляді текстових
вставок або графіків. Посилання на відповідні статті Закону мають
перехресні посилання в тексті або у вигляді прикінцевих зносок, в яких
викладені додаткові питання або надаються уточнення, в разі доцільності.
Розділ V описує деякі з інструментів реструктуризації, які надає Закон,
такі як договори про відстрочку, тимчасові фінансові прийоми, засоби та
прийоми реструктуризації та спеціальні плани. Ці інструменти вже були
протестовані в інших країнах і можуть стати в нагоді при застосуванні в
контексті реструктуризацій згідно із Законом.
Розділ VI містить інформацію про спеціальні переваги, що
застосовуються до операцій з фінансової реструктуризації з використанням
процедури за ЗФР, що недоступна сторонам, які реструктурують свої
зобов’язання поза межами процедури. Вони включають звільнення від
оподаткування на реструктурований борг та продажі активів, та спеціальні
засоби захисту правочинів для захисту сторін від викликів, перед якими
вони постають після укладення угоди про реструктуризацію. У цьому розділі
також описуються санкції, що можуть застосовуватися, коли сторони та несторони порушують мораторій або інші вимоги Закону.
Нарешті, Розділ VII описує відповідні аспекти арбітражного
провадження для вирішення спорів, що дозволяють сторонам уникнути
витрат та затримок, пов’язаних із судовою процедурою. Цей розділ надає
огляд процедури, регламенту, типів спорів та арбітражних зборів, які
підлягають сплаті в ході вирішення спорів в арбітражі. Спори діляться на дві

1

категорії: загальні спори (зазвичай пов’язані з комерційними вимогами та
вимогами за контрактами) та особливі (спеціальні) спори (що стосуються
затвердження плану реструктуризації). Цей Розділ також описує арбітражне
провадження від його відкриття до винесення арбітражного рішення.
Для полегшення посилань, Посібник також містить низку важливих
посилань у додатках, включаючи повний текст Закону та Арбітражного
Регламенту, перелік модельних форм (шаблонів) документів, умовний
графік подій та кінцевих строків у ході процедури, та положення, в якому
викладено вимоги до підготовки до звіту незалежного експерта про огляд
фінансово-господарської діяльності.

2
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II.

Ключові риси та переваги Закону

ОСОБИ, ЩО МОЖУТЬ БРАТИ УЧАСТЬ
▪

Будь-яка українська юридична особа – суб’єкт підриємницької
діяльності (окрім банку або фінансової установи), що має непогашену
фінансову заборгованість щонайменше перед однією українською або
іноземною фінансовою установою та господарська діяльність якого
перебуває «в критичному фінансовому стані», але є «перспективною»,
може брати участь в якості боржника в процедурі фінансової
реструктуризації за Законом. Не існує мінімального порогу розміру
підприємства, що має право брати участь у процедурі.

▪

Кілька боржників в рамках однієї групи компаній можуть брати участь в
адміністративно «об’єднаній процедурі», якщо в них є хоча б один
спільний Кредитор, і більшість Залучених Кредиторів1 кожного
боржника погоджується на об’єднану процедуру.

▪

Фінансово-господарську
діяльність
боржника
презюмують
«перспективною» на початку процедури, але її перспективність пізніше
перевіряє в ході огляду фінансово-господарської діяльності боржника
та плану реструктуризації незалежний експерт, обраний Залученими
Кредиторами.

ДОСТУП ДО ПРОЦЕДУРИ
▪

Для отримання доступу до процедури фінансової реструктуризації
боржник повинен отримати згоду однієї або більше фінансових
установ, що утримують щонайменше 50 процентів вартості боргів
боржника перед фінансовою установою, за виключенням будь-яких
зобов’язань перед пов’язаними особами боржника. Ця вимога
забезпечує реструктуризацію істотної пропорції фінансових боргів у
відповідності до цілей погашення НПК та відновлення життєздатності
підприємств.

1

Залучений Кредитор – це будь-який кредитор, визначений боржником, чиї вимоги
можуть бути реструктуровані у відповідності до процедур, передбачених Законом, та
який надає згоду на участь у реструктуризації. Дивись ЗФР Ст. 1.1 параграф 11), як
надалі пояснюється в Розділі III.D.2 нижче. Якщо не вказано інше, терміни з великої
літери, вжиті в цьому документі, мають таке ж значення, як у Законі, який доданий у
вигляді Додатку 1.
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▪

Боржник не може брати участь у відкритому провадження у справі про
банкрутство або досудовій санації, коли він подає до Секретаріату заяву
з проханням розпочати процедуру за ЗФР.

▪

Хоча Закон орієнтований перш за все на фінансові установи, інші типи
кредиторів, наприклад, торгові кредитори, також можуть брати участь у
процедурі. Кредитори, що беруть участь у процедурі, обираються
боржником і зазвичай включають кредиторів, чиї борги повинні бути
реструктуровані для відновлення життєздатності підприємства. Тим не
менш, кожний кредитор повинен висловити бажання приєднатися до
процедури. Кредитори, пов’язані з боржником, можуть брати участь у
процедурі, але не мають права голосу.

ДОБРОВІЛЬНА ПРИРОДА ПРОЦЕДУРИ
▪

Процедура за ЗФР повністю добровільна. Жодна сторона не може бути
примушена до участі; натомість кожний учасник повинен підписати
письмову згоду на приєднання до процедури реструктуризації.
Сторони, що надали згоду на процедуру, не зобов’язані голосувати на
користь плану реструктуризації, однак вони повинні надати згоду на
арбітражне провадження для вирішення будь-яких спорів, що
стосуються їхніх вимог або плану.

▪

Виключення існує для органу стягнення, який може бути визначений як
Залучений
Кредитор
автоматично,
якщо
його
вимога(и)
становить(влять) менше однієї третини від загальної суми вимог
Залучених Кредиторів (за виключенням вимог пов’язаних осіб) на
момент подання боржником заяви про початок процедури фінансової
реструктуризації.

АДМІНІСТРАТИВНА (НЕСУДОВА) ПРОЦЕДУРА
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▪

Процедура за ЗФР є позасудовою процедурою, адміністрування якої
здійснює Секретаріат. Секретаріат надає адміністративну підтримку,
забезпечуючи дотримання сторонами процедурних вимог Закону та
надання повідомлення Залученим Кредиторам та іншим сторонам на
різних етапах процедури. Секретаріат не бере участі в переговорах
стосовно реструктуризації або у вирішенні спорів між сторонами.

▪

Арбітражний Комітет був створений для проведення процедури
вирішення спорів, що виникають у ході процедури за ЗФР. Арбітражний
Комітет призначає незалежного, кваліфікованого арбітра з офіційно
схваленого переліку арбітрів для вирішення будь-яких таких спорів.
Секретаріат та Арбітражний Комітет є незалежними органами,
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підзвітними спостереженій раді, що складається з дев’яти членів з
урядових органів і приватного сектора.2
ПРОЦЕДУРА РОЗРАХОВАНА НА СПІВПРАЦЮ ТА Є ЕФЕКТИВНОЮ
▪

Процедура фінансової реструктуризації заснована на добросовісності,
чесності та співпраці сторін для досягнення добровільної згоди.
Співпраця між кредиторами особливо важлива і вимагає рівного
надання інформації кредиторами одне одному, формування та роботу
в комітетах кредиторів та спільне прийняття рішень стосовно,
наприклад, того, чи підписувати договір про відстрочку, чи
продовжувати тривалість процедури та чи голосувати на користь плану
реструктуризації, запропонованого боржником.

▪

НБУ розробив спеціальний договір між кредиторами для полегшення
співпраці між фінансовими установами стосовно спільних питань, які
зазвичай стосуються кредиторів у контексті реструктуризації
(наприклад, координація кредиторів, створення забезпечення, нове
фінансування та вирішення спорів). Підписання договору є
обов’язковим для державних банків і Фонду і факультативним для
решти.

▪

Процедура за ЗФР є ефективною, бо надає сторонам змогу протягом 90
днів (причому цей строк можна продовжити не більше, ніж на
додаткові 90 днів) провести переговори та затвердити план
реструктуризації.

МОРАТОРІЙ НА ДІЇ ЗІ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ
▪

Після початку процедури за ЗФР автоматично запроваджується
мораторій з метою захисту активів боржника проти примусових дій,
здійснюваних кредиторами, що беруть участь в процедурі, та від дій
пов’язаних осіб боржника. Мораторій також забороняє кредиторам, що
не беруть участі в процедурі, вдаватися до звернення стягнень на
необтяжені необоротні активи боржника.

▪

Залучені Кредитори отримують переваги від обмеження здатності
боржника продати або передати активи без їхнього попереднього
схвалення. Хоча Залучені Кредитори не можуть звертати стягнення на
активи боржника, вони можуть закінчити будь-які триваючі судові
процеси з цього приводу до стадії винесення рішення.

2

Склад Спостережної ради та її роль детальніше описані в Розділі III.C.1.
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▪

Під час процедури за ЗФР не може бути відкрите провадження у справі
про банкрутство боржника. Розгляд будь-якої заяви про порушення
провадження у справі про банкрутство боржника, якщо ухвала про
порушення провадження ще не була прийнята судом, автоматично
призупиняється до завершення процедури реструктуризації.

УМОВИ ТА СХВАЛЕННЯ ПЛАНУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
▪

Закон підтримує відновлення роботи підприємств у стані фінансової
кризи через найширший спектр заходів, включаючи, але не
обмежуючись, перегляд графіку погашення кредиту, часткове списання
боргу, переведення боргу в капітал, нові капітальні інвестиції та
продаж/передача активів.

▪

План реструктуризації має бути затверджений усіма Залученими
Кредиторами. У випадках, коли план не було затверджено
одноголосно, але його затвердили Залучені Кредитори, що утримують
більше двох третин з суми вимог, план буде переданий арбітру для
прийняття остаточного рішення щодо того, чи буде його затверджено. У
разі затвердження план стає обов’язковим для всіх Залучених
Кредиторів, включаючи тих, що з ним не погодилися, з деякими
обмеженнями, які запобігають нав’язуванню кредиторам, що не
схвалили план, надання нового фінансування або списання будь-якого
«забезпеченого» боргу, або відмови від будь-якої частини їхнього
забезпечення.

СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ
▪

6

Процедуру за ЗФР підтримують зміни та доповнення до Податкового
кодексу України, що створюють заохочення для сторін, які
реструктурують свої зобов’язання за Законом. Такі заохочення
включають: (i) автоматичне списання податкового боргу зі строком
погашення в понад три роки та дозволене зменшення податкового
боргу зі строком погашення менше, ніж три роки, у кожному випадку з
посиланням на дату початку процедури фінансової реструктуризації; (ii)
подовжений період в три роки для Боржника на визнання прибутків,
що надійшли від скасування його заборгованості, та для фінансової
установи для визнання прибутків після розформування резервів; (iii)
виключення для безнадійних боргів, списаних у зв’язку з фінансовою
реструктуризацією; та (iv) виключення щодо ПДВ до 1 січня 2020 року
на постачання товарів Боржником, якщо дохід від таких товарів
використовується для погашення фінансових зобов’язань Боржника.

ПОСІБНИК ДО ЗАКОНУ ПРО ФІНАНСОВУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ

III. Огляд рамок ЗФР та управління
A.

Сфера дії та цілі Закону

Закон встановлює рамки на підтримку добровільної процедури
реструктуризації Боржника та застосовується до фінансово-господарської
діяльності Боржника та його активів, розташованих в та поза межами
України, а також усіх боргів, включаючи ті, що регулюються іноземним
законодавством.3 Він служить важливим інструментом для збереження
стабільності фінансової системи, стимулювання відновлення підприємств у
стані фінансової кризи через фінансову та операційну реструктуризацію та
надає Боржникам доступ до нового фінансування та інвестицій. Досягнення
цих цілей має прискорити нормалізацію доступу до кредитів та збереження
робочих місць.4 Нижче надано стислий опис цілей Закону:

3
4

▪

Відновлення підприємств у стані фінансової кризи важливе для
загального економічного відродження, тому що збільшення
кількості та ріст підприємств створює робочі місця, генерує
прибуток, створює ширшу податкову базу та загалом робить
більший внесок в економіку. Для досягнення цього підприємства
повинні бути належним чином відновлені до рівня життєздатності
через реструктуризацію заборгованості та уникнення негативних
наслідків оголошення їх банкрутами або звернення стягнення на їх
активи.

▪

Стабільність фінансової системи залежить від добре
капіталізованої банківської системи, яка, в свою чергу, залежить від
вчасного погашення кредитів і запозичень боржниками.
Збільшення кількості непогашень кредитів боржниками зменшує
банківський капітал і надалі призводить до неплатоспроможності
банків, з наступними збитками для вкладників банків, акціонерів
банків та інших кредиторів банків. Неплатоспроможність банків
створює нестабільність на ринку через невиплату або затримку у
виплаті депозитів та через збільшення вартості та обмеження
доступу до кредитів. Закон передбачає ефективний механізм для
реструктуризації та погашення боржниками їхніх боргів.

▪

Доступ до нового фінансування залежить від здорових банків та
кредитоздатних боржників. Підприємства в стані фінансової кризи

ЗФР 1 та 2.2. Посилання на конкретні статті в Законі процитовані як «ЗФР __».
ЗФР 2.1.
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та з надмірними боргами мають складності з доступом до нових
кредитів, бо їхній поточний статус неспроможних платників
становить підвищений фінансовий ризик для кредитодавців. Через
пред’явлення засобів зменшення великої заборгованості компаній
та створення адекватних планів обслуговування боргу
підприємства стають більш кредитоздатними та полегшують собі
доступ до нового фінансування. Закон передбачає спеціальні
засоби захисту та переваги для кредитодавців, що надають нове
фінансування.5
▪

Інші цілі, визначені Законом, включають збереження робочих
місць, просування ефективних способів вирішення питань,
пов’язаних із боргами, та прозоріше управління та регулювання
діяльності підприємств.

B.

Нормативно-правове регулювання

Нормативно-правове регулювання процедури за ЗФР складаються з
Закону, додаткових положень, правил, інструкцій та форм, схвалених
Спостереженою радою, як описано нижче.
1.

Законодавче регулювання

Закон набрав чинності 19 жовтня 2016 року та зберігатиме чинність три
роки, до 19 жовтня 2019 року, якщо його дію не буде продовжено. Закон
підтримують зміни та доповнення до Податкового кодексу, якими введено
спеціальний податковий режим для реструктуризацій згідно із Законом,
створений для заохочення вирішення проблеми НПК та заради ефективної
реструктуризації боргів. Протягом строку своєї дії Закон впроваджує низку
виключень до звичайного застосування інших законів, перелічених у
прикінцевих та перехідних положеннях Закону, які належить застосовувати
з посиланням на процедуру за ЗФР.6
ВСТАВКА 3.1 ІНШІ ЗАКОНИ, НА ЯКІ ВПЛИВАЄ ПРОЦЕДУРА ЗА ЗФР
▪
▪
▪
▪
▪
5
6

8

Цивільний кодекс України (2003)
Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» (1994)
Закон України «Про банки та банківську діяльність» (2001)
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку
фінансових послуг» (2015)
Закон України «Про іпотеку» (2003)
Дивись Розділи V.B.2 та VI.C.1.
ЗФР 31.
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▪
▪
▪
▪
▪

Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію
обтяжень» (2004)
Закон України «Про акціонерні товариства» (2008)
Закон України «Про виконавче провадження» (2011)
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання
його банкрутом» (2012)
Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (2012)

2.

Положення стосовно імплементації

Органи, відповідальні за нагляд та ведення процедури за ЗФР,
отримують свою компетенцію згідно із Законом та положеннями стосовно
імплементації, які визначають повноваження, функції та управління цих
органів, або, у випадку НАБУ, - відповідно до меморандуму про
порозуміння.
▪

Спостережна рада відповідальна за схвалення всіх аспектів
імплементації та наглядає за процедурою з моменту початку
функціонування процедури, що настав 3 квітня 2017 року.7
Спостережна рада проводить зустрічі раз на місяць для оцінки ходу
роботи та вирішення будь-яких питань за процедурою за ЗФР.

▪

Секретаріат відповідальний за щоденне адміністративне
проведення процедур у справах за ЗФР та надає адміністративну
підтримку Арбітражному Комітету у випадку спорів з приводу
вимог.8 Секретаріат не бере прямої або активної участі в
переговорах між сторонами. Натомість він забезпечує дотримання
всіх процедурних кроків з реструктуризації та повідомляє залучені
сторони про наближення кінцевих строків та зборів.

▪

НАБУ виступає оператором Секретаріату у відповідності до
меморандуму про порозуміння між Спостережною радою та НАБУ,
який визначає умови та розуміння щодо функціонування
Секретаріату.9

7

Положення про Спостережну Раду схвалене рішенням Спостережної Ради
(Протокол № 4 зборів від 20 грудня 2016 року). Склад та функції Спостережної ради
обговорюються в Розділі III.C.1.
8 Положення про Секретаріат, складене для імплементації Закону України «Про
фінансову реструктуризацію», схвалене Рішенням Спостережної ради (Протокол № 6
зборів від 20 грудня 2016 року) (далі - «Положення про Секретаріат»”).
9 Меморандум про технічну допомогу/співпрацю між Спостережною Радою,
заснованою у відповідності до Закону України «Про Фінансову Реструктуризацію», та
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3.

Арбітражний Регламент

Закон вимагає вирішувати спори між сторонами шляхом арбітражу, на
противагу вирішенню спорів у суді, для забезпечення завершення
процедури реструктуризації в рамках відведеного на неї часу. Арбітраж
заснований на визнанні та здатності до примусового виконання
арбітражних рішень в Україні для створення впевненості стосовно
прийняття рішень у спорах, що є важливим для забезпечення імплементації
плану реструктуризації. Хоча більшість спорів, що виникає з процедури за
ЗФР, подібна до спорів комерційного характеру, що вирішуються на основі
Закону про арбітраж,10 деякі є унікальними і виникають виключно в ході
процедури за ЗФР. Для підвищення ефективності та впевненості в процедурі
було розроблено новий Арбітражний Регламент, 11 який регулює виключно
арбітражне провадження, що здійснюється в контексті процедури за ЗФР.
Арбітражне провадження детальніше описане в Розділі VII Посібника.
4.

Інструкції стосовно Незалежних Експертів та Звіту про Огляд
Фінансово-Господарської Діяльності Боржника

Адекватна реструктуризація вимагає доступу до поточної, точної та
надійної інформації про фінансово-господарську діяльність Боржника, без
якої кредитори не можуть приймати обґрунтованих рішень про перспективи
реструктуризації та шляхи відновлення життєздатності підприємства.
Необхідна інформація включає деталі та дані про активи, зобов’язання,
ділові перспективи, прогнози стосовно прибутків, цілі діяльності та
потенційні ризики підприємства, що можуть вплинути на здатність
підприємства погашати борги за планом реструктуризації. Закон забезпечує
доступ до таких даних та інформації шляхом призначення незалежного
експерта, який проводить належну юридичну перевірку важливих даних
щодо стану фінансово-господарської діяльності та аналізує план
реструктуризації для того, щоб оцінити життєздатність боржника. Спеціальні
інструкції встановлюють критерії кваліфікації незалежних експертів і вимоги

Асоціацією «Незалежна Асоціація Банків України» від 20 грудня 2016 року (далі «МП»).
10 Закон України “Про Міжнародний Комерційний Арбітраж» № 4002-XII від 24
лютого 1994 року (далі в цьому документі – «Закон про Арбітраж» або «ЗМКА»).
11
Арбітражний Регламент для цілей Закону України «Про Фінансову
Реструктуризацію», схвалений рішенням Спостережної ради (Протокол № 11 зборів
від 24 січня 2017 року) (далі в цьому документі – «Арбітражний Регламент»),
доданий у вигляді Додатку 2.
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до підготовки звіту про огляд фінансово-господарської діяльності.12 Ці
критерії та вимоги детальніше описані в Розділі IV.C Посібника.
5.

Процедурні форми

Для збільшення ефективності та безперервності провадження справ за
ЗФР були розроблені стандартизовані форми (шаблони) для використання
на ключових етапах основної та арбітражної процедур. Сторін заохочують
користуватися формами без (або з мінімальними) модифікаціями для
уникнення можливих затримок. Форми були схвалені Спостереженою
радою для використання в ході процедур.13
C.

Інституційна структура та управління

За організаційною структурою та управлінням процедурою за ЗФК, як її
описано в діаграмі нижче, наглядає Спостережна рада, що складається з
представників публічного та приватного секторів. Як вимагається Законом,
Спостережна рада заснувала Секретаріат для проведення процедур за ЗФР
та Арбітражний Комітет для проведення та нагляду за арбітражним
провадженням спорів. Спостережна рада, Секретаріат та Арбітражний
Комітет
не
мають
юридичної
правосуб’єктності
та
наділені
адміністративними повноваженнями та компетенцією за Законом.
Спостережна рада обрала НАБУ для вирішення питань стосовно місця
перебування та функціонування Секретаріату та для управління
фінансуванням операцій з використанням донорських коштів.14 Секретаріат
та Арбітражний Комітет функціонують незалежно у відповідності до своїх
регуляторних положень та повноважень. Спостережна рада та НАБУ не
залучені до прийняття рішень або ведення процедур за ЗФР. Роль та функції
первинних інституцій детальніше описані нижче.

12

Кваліфікаційні Вимоги до Незалежних Експертів, які видають висновки стосовно
перспектив операцій позичальника у відповідності до Статті 11 Закону, схвалені
рішенням Спостережної ради (Протокол № 6 зборів від 20 грудня 2016 року); та
Вимоги та Рекомендації до Звіту про Огляд Фінансово-Господарської Діяльності
Боржника, схвалений рішенням Спостереженої Ради (протокол № 11 зборів від 24
січня 2017 року).
13 Перелік модельних форм, доступний на веб-сайті Секретаріату (https://fr.org.ua),
включено до Додатку 3.
14 Донорське фінансування надається ЄБРР у відповідності до договору про грант між
ЄБРР та НАБУ.
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Графік 1 – Структура управління за ЗФР
Спостережна рада
Меморандум про
технічну допомогу

ЄБРР

НАБУ

Донор

Оператор

Публ.-прив. сектор

Секретаріат з
ФР
Адміністратор

Грант для
фінансування
персоналу та
діяльності
Секретаріату

3 члени

Процедура за ЗФР

Арбітражна справа

1.

Арбітражний
Комітет

Арбітр

Спостережна рада

Спостережна рада складається з представників публічного та
приватного секторів, включаючи НБУ, Міністерство економічного розвитку
та торгівлі, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, фінансові установи
та інші установи.15
Спостережна рада відповідальна за загальну
імплементацію та моніторинг процедури за ЗФР та здійснює нагляд як за
Секретаріатом, так і за Арбітражним Комітетом , представники якого були
обрані Спостережною Радою в ході відкритого конкурсного процесу.
Спостережна рада діє у відповідності до Положення про Спостережну раду
та проводить збори щомісяця для прийняття рішень та відстеження
прогресу в ході процедури за ЗФР.
2.

Незалежна Асоціація Банків України

НАБУ була обрана оператором Секретаріату у відповідності до
меморандуму про технічну допомогу та співпрацю зі Спостережною радою
для виконання певних функцій та завдань з організації діяльності
Секретаріату, як описано в таблиці нижче. НАБУ не має доступу до

15

Закон передбачає дев’ять членів Спостережної ради, однак вона працювала з
вісьмома членами після відставки одного з призначених членів.
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приміщення Секретаріату або матеріалів справ і не залучена до процедур за
ЗФР або арбітражних проваджень.
ВСТАВКА 3.2 ФУНКЦІЇ ОПЕРАТОРА (НАБУ)
У відповідності до Меморандуму про технічну допомогу, функції НАБУ
включають, окрім іншого:
▪
підписання контрактів за цивільним законодавством з членами
Секретаріату;
▪
укладення договорів про збереження конфіденційності з членами
Секретаріату та іншим персоналом НАБУ;
▪
фінансування діяльності Секретаріату, в тому числі оплата винагороди
членам Секретаріату;
▪
надання приміщення для діяльності та всього технічного обладнання,
потрібного Секретаріату;
▪
забезпечення зберігання та захисту матеріалів справ після завершення
діяльності Секретаріату;
▪
відкриття/управління
банківськими
рахунками
для
управління
депозитами/виплатами арбітражних зборів за арбітражне провадження;
▪
підтримка Секретаріату через спільні маркетингові заходи щодо процедури
за ЗФР та проведення воркшопів або заходів з потенційними
користувачами
системою
(наприклад,
з
кредитодавцями
та
підприємствами).

3.

Секретаріат з Фінансової Реструктуризації

Секретаріат було засновано у відповідності до Статті 15 Закону та
Рішення Спостережної ради.16 Цей орган, відповідальний за ведення
процедури за ЗФР, складається з Голови, Заступника голови та
додаткового(их) члена(ів) персоналу, що є фізичними особамипідприємцями, з якими НАБУ укладає контракти за цивільним
законодавством. Хоча персонал Секретаріату укладає контракти з НАБУ,
Секретаріат підзвітний виключно Спостережній раді.
Секретаріат
розташований у тому ж приміщенні, в якому знаходяться основні офіси
НАБУ, в окремому захищеному місці, доступ до якого мають лише члени
Секретаріату та Арбітражного Комітету. Обов’язки Секретаріату включають
надання інформаційної, аналітичної, організаційної та адміністративної
підтримки процедурі за Законом, як викладено нижче. 17 Секретаріат не

16
17

Протокол № 3 зборів від 26 жовтня 2016 року.
ЗФР 15.1.
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бере участі та не відіграє жодної ролі в переговорах між сторонами
процедури за ЗФР.18
ВСТАВКА 3.3 ФУНКЦІЇ СЕКРЕТАРІАТУ19
У відповідності до Положення про Секретаріат, Секретаріат відповідальний за:
▪
вирішення всіх адміністративних та процедурних питань;
▪
надання технічної та адміністративної допомоги у вирішенні спорів в
арбітражі на основі Арбітражного Регламенту ;
▪
підготовку та надання звітів Спостережній раді стосовно процесу роботи та
результатів;
▪
забезпечення зберігання протоколів зборів Спостережної ради та
документів Спостережної ради, матеріалів щодо процедури за ЗФР та
арбітражних справ і рішень;
▪
подання та поширення інформації серед учасників процедури за ЗФР;
▪
розробку рекомендацій для ведення процедури ЗФР, включаючи
рекомендаційні документи для використання в ході процедури;
▪
розробку та управління офіційним веб-сайтом Секретаріату для публікацій
інформації, що вимагається Законом, включаючи перелік арбітрів;
▪
обробку всіх заяв та інших документів, що вимагаються процедурою;
▪
збереження суворої конфіденційності документів.

4.

Арбітражний Комітет та арбітри

Заснований у відповідності до Закону, Арбітражний Комітет наглядає за
арбітражним провадженням для вирішення спорів та підзвітний
Спостережній раді.20 Він складається з голови та двох заступників, що
мають бути незалежними від сторін, що беруть участь в процедурі за ЗФР. У
випадку конфлікту інтересів Голова Арбітражного Комітету та/або Заступник
Голови має(ють) утриматися від участі в процесі прийняття рішень. Стосовно
будь-якого
конфлікту
інтересів
Арбітражний
Комітет
повинен
дотримуватися Етичних правил поведінки, що містяться в Додатку 3 до
Арбітражного Регламенту .
Арбітражний Комітет виконує функції, викладені в Законі та в
Арбітражному Регламенті.21 Він незалежно приймає рішення та виконує
функції окремо від Секретаріату, при цьому покладаючись на Секретаріат у

18

ЗФР 15.4.
Положення про Секретаріат, Глава 1.
20 ЗФР 16.
21 Арбітражний Регламент, cт. 5.1.
19
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виконанні адміністративних завдань, включаючи прийом та обробку
повідомлень про спори та інших документів, надання повідомлень та
передачу повідомлень сторонам та ведення матеріалів арбітражних справ.
Як і Секретаріат, Арбітражний Комітет не має юридичного статусу і, відтак,
покладається на НАБУ в управлінні банківськими рахунками та отриманням,
депонуванням та виплатою зборів та витрат у зв’язку з арбітражними
провадженнями.
Арбітражний Комітет також здійснює нагляд за арбітрами та може
пропонувати доповлення або зміни до списку арбітрів. Первинний вибір
арбітрів був здійснений Спостережною радою після публічного заохочення
до висловлення інтересу до цієї посади. 22 Арбітри, що відповідають
специфічним вимогам, були первинно відібрані для включення до списку
Арбітрів, який веде Секретаріат на своєму офіційному веб-сайті.23 Арбітри
діляться на дві групи: ті, що розглядають або (1) загальні спори, або (2)
спеціальні спори. Конкретні функції Арбітражного Комітету та деталі
процедури описані в Розділі VII.
5.

Незалежні експерти

Незалежні експерти мають унікальну роль в процедурі за ЗФР; вони
складають звіт про огляд стану фінансово-господарської діяльності
боржника на основі наданої ним інформації та оцінюють життєздатність
боржника та перспективи успішного відновлення його діяльності на основі
запропонованого плану реструктуризації. Висновки незалежного експерта
викладаються у вигляді незалежного звіту про огляд фінансовогосподарської діяльності (далі – «Звіт про ОФГДБ»), що має бути наданий
Залученим Кредиторам до голосування за запропонований боржником
план реструктуризації. Незалежний експерт може бути фізичною особою,
фізичною особою-підприємцем або юридичною особою, що не пов’язана з
боржником або кредитором та яка діє за вказівками Залучених
Кредиторів.24 Кваліфікації незалежних експертів та загальні вимоги до звітів
про ОФГДБ розроблені рішеннями Спостережної ради та детальніше
описані в Розділі IV.C. нижче.25
22

Додаток 1 до Арбітражного Регламенту, що встановлює критерії включення
арбітрів до Переліку Арбітрів. Дивись Додаток 2.
23 www.fr.org.ua
24 ЗФР 1.1 (18).
25 Рішення Спостережної ради від 20 грудня 2016 року, що схвалює «Кваліфікаційні
Вимоги до Незалежних Експертів», та рішення від 24 січня 2017 року, що схвалює
«Вимоги та Рекомендації щодо Звіту про Огляд Фінансово-Господарської Діяльності
Боржника». Дивись Додаток 5.
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6.

Інші установи

Інші установи можуть відігравати роль у процедурі за ЗФР, включаючи
органи стягнення в якості кредитора або стосовно тлумачення питань щодо
податкових пільг згідно зі Статтею 29 Закону, органи, які застосовують
санкції згідно зі Статтею 30 Закону за порушення Закону, та господарські
суди, у випадку необхідності призупинення розгляду заяви про порушення
провадження у справі про банкрутство. НБУ виступає органом, який
застосовує санкції до банків за порушення Закону.
D. Ключові учасники
Основні учасники, які беруть участь в процедурі за ЗФР, включають
боржника, його кредиторів, потенційних інвесторів та пов’язаних осіб.
Кожна з цих категорій може включати підкатегорії або державні установи,
що вимагають особливого підходу, хоча ціллю Закону є однакове ставлення
до всіх боржників та кредиторів, за кількома виключеннями,
впровадженими з практичних мотивів. Як визначено в Законі, вони
включають наступних осіб:
1.

Боржники

Боржник може бути будь-якою юридичною особою - суб’єктом
підприємницької діяльності, який має заборгованість хоча б перед однією
Фінансовою Установою (не пов’язаною з Боржником), включаючи
комунальні та державні підприємства (крім Фінансових Установ та казенних
підприємств).26 Комунальні та державні підприємства, як визначено в
Законі, включають:

26

▪

Державні підприємства: підприємства, що діють на основі
державної власності або підприємства, в яких держава володіє 50%
або більше статутного капіталу.27

▪

Комунальні підприємства: підприємства, що діють на основі
комунальної власності територіальної громади або підприємства, в
яких територіальна громада володіє 50% або більше статутного
капіталу.28

ЗФР 1.1 (5). Боржник за процедурою за ЗФР не може включати фізичних осіб, хоча
фізичні особи можуть брати участь в якості кредиторів, інвесторів або акціонерів.
27 ЗФР 1.1 (7).
28 ЗФР 1.1 (14).
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2.

Залучені Кредитори

Залучений Кредитор – це будь-який кредитор, визначений боржником,
чиї борги підлягають реструктуризації за Законом, і який підписав письмову
згоду на участь у процедурі за ЗФР, включаючи орган стягнення (якщо
боржник визначив його як Залученого Кредитора).29 Залучені Кредитори
включають наступні установи:
▪

Фінансові Установи: установи, які є фінансовими згідно з Законом
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків»,
міжнародні фінансові установи, та іноземні фінансові установи (як
їх визначено за законодавством держави їх реєстрації), що
надають кредити або запозичення в іноземній валюті резиденту
України згідно з договором, зареєстрованим у Національному
Банку України. Цей термін включає державні банки, в яких
держава володіє 100% статутного капіталу.30

▪

Фонд:
Фонд має повноваження на участь в процедурі
реструктуризації боржників від імені всіх банків, в яких було
введено тимчасову адміністрацію або щодо яких було розпочато
процедуру ліквідації, беручи до уваги його обов’язки та
зобов’язання за Законом України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб».31

▪

Орган стягнення: центральний орган виконавчної влади, що
реалізує державну податкову політику та державну політику у
сфері державної митної справи, а також здійснює заходи щодо
забезпечення погашення податкового боргу.32
3.

Інші Учасники

Інші кредитори або особи можуть бути важливими для проведення
переговорів щодо реструктуризації або мати економічний інтерес до
результатів реструктуризації та повинні бути запрошені до участі. З
урахуванням деяких обмежень на участь Пов’язаних осіб, ці кредитори або
особи матимуть дозвіл на участь, включаючи, окрім інших, наступних:

29

ЗФР 1.1 (11).
Державні банки включають: «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк» та
«Приватбанк».
31 ЗФР 8.2.
32 ЗФР 1.1 (19).
30
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▪

Кредитор: фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична
особа або орган стягнення, які мають документально підтверджені
вимоги до боржника щодо його грошових зобов’язань;

▪

Забезпечений Кредитор: кредитор, вимоги якого забезпечені
заставою (включаючи іпотеку);

▪

Інвестор: фізична особа або юридична особа, що хоче взяти участь
у процедурі фінансової реструктуризації Боржника та зацікавлена в
інвестуванні в Боржника, його активи або фінансово-господарську
діяльність; та

▪

Пов’язана Особа: юридична особа, яка (i) має такого самого
кінцевого бенефіціарного власника (ів) або контролера(ів), як і
Боржник; (ii) Боржник володіє її істотною участю або вона володіє
істотною участю у Боржникові; (iii) має того(их) самого(их)
власника(ів) істотної участі з Боржником; або (iv) перебуває у
власності або під контролем пов’язаної фізичної особи кінцевого
бенефіціарного власника Боржника (контролера) або власника(ів)
істотної участі у Боржнику (термін «пов’язана фізична особа»
включає дружину/чоловіка, прямих родичів); (v) є поручителем.33
4.

Координація кредиторів та співпраця

Координація між Фінансовими Установами та Рамковий Договір.
Координація Кредиторів починається до початку процедури за ЗФР між
банками або фінансовими установами, що мають вимоги до спільного
боржника в стані фінансової кризи. У таких випадках фінансові кредитори
повинні обговорити, чи вважають вони боржника перспективним і, відтак,
чи бажають вони спробувати реструктурувати його борг незалежно або з
використанням процедури за ЗФР.
НБУ розробив договір між кредиторами під назвою «Рамковий Договір
про Фінансову Реструктуризацію» (далі - “РДФР”) для полегшення
координації між фінансовими установами до та під час процедури за ЗФР. 34

33

Як він вжитий у Законі, термін «істотна участь» має значення, надане цьому
терміну в Законі України «Про банки та банківську діяльність», а термін «кінцевий
бенефіціарний власник (контролер)» має значення, надане йому в Законі України
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення».
34 ЗФР 6.1. РДФР доступний за посиланням:
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=38172544.
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Первинно планувалося, що він матиме ширшу сферу дії, але сферу дії РДФР
було обмежено, бо чимало положень щодо договору між кредиторами
були пізніше інкорпоровані в Закон, що надало їм обов’язкової дії та
забезпечило більшу надійність процедури реструктуризації.35 Підписання
договору є обов’язковим для державних банків та Фонду і добровільним
для приватних Фінансових Установ.36
Остаточна форма РДФР визначає невиключні принципи – що сторони
мають координувати свої дії для досягнення успішного результату, діяти
добросовісно у ході виконання узгоджених дій, обмінюватися інформацією,
проводити регулярні збори в ході цього процесу, надавати нове
фінансування, вдаватися до всіх необхідних дій для захисту та забезпечення
зобов’язань та поважати пріоритет прав серед кредиторів. 37 Договір не
змінює інших договорів між сторонами та у жодний спосіб не обмежує прав
сторін.38 Як такі, сторони можуть вільно приймати рішення щодо питань
стосовно процедури та голосувати за план, як вони вважають за потрібне. У
випадку розбіжностей сторони погоджуються передавати спори в арбітраж
для вирішення за Арбітражним Регламентом, подібно до письмової згоди
Залучених Кредиторів, що беруть участь в процедурі за ЗФР.39 РДФР також
передбачає можливість для фінансових установ, які беруть участь у
процедурі, визначити керівну установи для ведення переговорів від імені та
для представництва інших фінансових установ у ході процедури за ЗФР.40
Участь державних утворень. Як зазначено вище, Фонд, державні
банки та банки з державною участю зобов’язані підписати РДФР та мають

35

У контексті азійської фінансової кризи та подій у Туреччині рамковий
міжбанківський договір був основним документом, що встановлював принципи та
умови співпраці між фінансовими установами щодо реструктуризації фінансових
боргів. Процедура працювала доволі добре, бо майже всі банки підписали рамковий
договір та були зобов’язані за контрактом до співпраці. В Україні Закон був
необхідним для компенсації обмежень процедури, таких як неспроможність
примусово виконати відстрочку за контрактом.
36 ЗФР 8.1.
37 РДФР параграф 4 та 5.
38 РДФР параграф 2.
39 Дивись РДФР параграф 6; ЗФР 18.2; та ЗФР, Форма 2. У ході процедури за ЗФР РДФР
може вимагати арбітражного вирішення спорів між сторонами РДФР або питань за
участі спільного боржника, навіть коли лише одна зі сторін РДФР погодилася на
процедуру за ЗФР. Це може бути ефективнішим способом вирішення спорів між
сторонами РДФР, коли спір може потенційно затримати процедуру реструктуризації.
40 ЗФР 7.1.
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повноваження (але не обов’язок) брати участь у процедурі за ЗФР. 41 Закон
чітко надає дозвіл державним утворенням вдаватися до всіх заходів з
реструктуризації, необхідних для відновлення життєздатності, зокрема
через побоювання державних представників, що певні дії (наприклад,
списання боргів) можуть бути неналежним чином витлумачені як
порушення українського законодавства щодо розтрати коштів або передачі
державного майна, що тягне за собою кримінальну відповідальність. Закон
чітко визначає, що державні утворення мають всі ті ж самі права, переваги
та засоби захисту, що й приватні кредитори; вони можуть:
Затверджувати План Реструктуризації, підписувати
Договір про Відстрочку, здійснювати реструктуризацію
своїх вимог та грошових зобов’язань Боржника в спосіб,
визначений Законом, що може, зокрема, включати зміну
валюти зобов’язання, зміну розміру процентних ставок
(у тому числі встановлення їх на рівні, нижчому за
собівартість залучення коштів банками, зокрема
державними банками та банками за участю держави),
повне зуипинення нарахування процентів, часткове
прощення боргу та інші заходи, передбачені планом
реструктуризації.
Виключення щодо добровільної участі державних утворень було
зроблено лише у випадку Органу Стягнення, що має вимоги до Боржника,
які складають менше за одну третину загальних грошових зобов’язань
боржника перед Залученими Кредиторами (за виключенням пов’язаних
осіб боржника). За цих обставин Орган Стягнення може бути автоматично
включений до процедури за ЗФР без надання письмової згоди, та бути
зобов’язаним планом без можливості прийняти участь у голосуванні щодо
цього плану.42 Якщо вимоги Органу перевищують одну третину від
загального боргу Залучених Кредиторів (за виключенням пов’язаних осіб
боржника), він має такі самі права, що й будь-який інший кредитор,
залучений до процедури, і повинен надати письмову згоду на участь в
процедурі за ЗФР та може приймати участь у голосуванні стосовно плану
реструктуризації.43

41

ЗФР 8.1.
ЗФР 5.4 та 25.4, підпараграф три.
43 ЗФР 5.5. Мета цього підходу – дозволити органу стягнення брати участь в повній
мірі, лише коли його участь може вплинути на досягнення більшості у 2/3 голосів,
необхідних для затвердження плану реструктуризації.
42
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Комітети
Кредиторів.
Комітети
Кредиторів
зазвичай
використовуються
в
ході
процедур
реструктуризації
та
неплатоспроможності в якості ефективного способу представлення значно
більшої групи близьких кредиторів через надання дозволу кільком
визначеним кредиторам представляти інтереси групи. Закон передбачає
два наступних види комітетів:

44
45

▪

Координаційний Комітет. Щонайменше дві фінансові установи
можуть утворити Координаційний Комітет для обміну
інформацією, проведення переговорів від імені інших Фінансових
Установ та для вирішення інших питань, пов’язаних з Процедурою
Фінансової Реструктуризації.44

▪

Комітет Кредиторів. Інші нефінансові установи-кредитори, що
беруть участь в процедурі, можуть утворити Комітет Кредиторів
для представлення інтересів нефінансових установ Залучених
Кредиторів, у тому числі для обміну інформацією та для
призначення членів для переговорів від імені решти кредиторів.
Кредитори, що ведуть переговори, повинні проводити регулярні
зустрічі з іншими кредиторами.45

ЗФР 9.1.
ЗФР 9.2 та 9.3.
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IV. ПРОЦЕДУРА ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
Існує п’ять основних етапів процедури за ЗФР, викладених у статтях 1727 Закону, що іноді частково збігаються, включаючи:
▪
▪
▪
▪
▪

початок процедури;
переговори кредиторів (хід процедури);
аудит фінансово-господарської діяльності;
підготовка та затвердження плану; та
завершення та імплементація.

Процедура за ЗФР містить низку чітких кінцевих строків, яких сторони
повинні дотримуватися, включаючи проведення первинних зборів
залучених кредиторів протягом 10 днів від дати початку процедури та
схвалення плану реструктуризації протягом 90 днів після дати початку, з
подовженням цього строку максимум на додаткові 90 днів за згодою
фінансових установ (за виключення пов’язаних осіб), що утримують дві
третини з суми вимог проти Боржника.46 Уся процедура не може
перевищувати 180 днів. Сторони можуть скористатися Формою
Секретаріату ЗФР № 9 для складання графіку процедури з ключовими
кінцевими строками процедури за ЗФР.47
A.

Початок процедури
1.

Процедура подання заяви та вимоги

Прийнятність осіб, що подають заяву. Боржники, що мають право
подавати заяву, включають будь-яке українську юридичну особу – суб’єкта
підприємницької діяльності (окрім банку або фінансової установи), що має
непогашену фінансову заборгованість щонайменше перед однією
українською або іноземною фінансовою установою, за виключенням
пов’язаних осіб, включаючи державні та комунальні підприємства.48 Не
існує мінімального порогу розміру підприємства, що має право брати участь
у процедурі; однак боржник повинен бути в стані «фінансової кризи» та
вважатися «перспективним».49 Боржник перебуває у стані фінансової
46

ЗФР 23.3, підпункт 4. Залучені Кредитори не повинні надавати згоду на повне
подовження на 90 днів. Вони можуть узгодити коротший період (наприклад, 30 днів)
або кілька подовжень (наприклад, 45 днів плюс 45 днів), за умови, що загальна
тривалість процедури не перевищує 180 днів.
47 Дивись Форму ЗФР № 9, додану в якості Додатку 4 до цього документу або
доступну на веб-сайті Секретаріату: www.fr.org.ua.
48 ЗФР 1.5.
49 ЗФР 4.1
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кризи, якщо він нездатний погасити свої грошові зобов’язання, коли настає
строк їх погашення.50 Підприємство Боржника вважається перспективним на
момент початку процедури, якщо Залучені Кредитори вступають у
процедуру, але його перспективність повинна бути підтверджена в
подальшому звітом про огляд фінансово-господарської діяльності
Боржника і плану реструктуризації незалежним експертом у Звіті про
ОФГДБ.
Кілька боржників у рамках однієї корпоративної групи можуть брати
участь в «об’єднаній процедурі», якщо в них є щонайменше один спільний
кредитор, що є фінансовою установою. Більшість Залучених Кредиторів
кожного боржника, що братимуть участь в груповій процедурі, повинна
надати згоду на об’єднану процедуру.51 Важливо зауважити, що об’єднана
процедура в жодний спосіб не змінює юридичної цілісності кожного
боржника або права та зобов’язання сторін у кожній процедурі. По суті,
кожний боржник у групі повинен отримати окремий номер справи в
процедурі за ЗФР, підготувати окремі плани та дозволити голосування за
кожний план.
Для полегшення адміністративних дій окремі плани боржників можна
інкорпорувати в єдиний документ, що охопить усю групу. Зазвичай збори та
кінцеві строки можна зводити до однієї дати для полегшення переговорів та
координації реструктуризації групи, але окремі збори можуть бути
проведені, якщо питання стосуються лише окремої групи або Залучених
Кредиторів.
Боржник не може брати участі в процедурі за ЗФР, якщо проти
боржника було відкрито провадження у справі про банкрутство або
досудову санацію до подання заяви про початок процедури за ЗФР, або
якщо заяву про початок процедури за ЗФР було подано протягом 18 місяців
після попередньої процедури за ЗФР, включаючи ті, що завершилися
безуспішно.52
Боржника не дискваліфікують, якщо заяву про про
порушення провадження у справі про банкрутство боржника було подано,
50

ЗФР 1.16. Тест на стан фінансової кризи заснований на тесті на ліквідність на
противагу тесту на неспроможність на основі балансової звітності. Тест на ліквідність
гнучкіший і не вимагає та не передбачає стану неспроможності, що може створити
додаткові зобов’язання чи накласти обов’язки на керівництво та власників
боржника.
51 ЗФР 4.3.
52 ЗФР 4.2 та 18.1. Форма до ЗФР № 1 містить розкриття, в якому визнано, що
боржник дотримався цих умов. Виключення робиться, коли Боржник припиняє свою
діяльність протягом 30 днів після дати подання заяви.
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але справу не було відкрито. Якщо справу про банкрутство ще не було
відкрито до початку процедури за ЗФР, боржник повинен повідомити
господарський суд про відкриття процедури за ЗФР, що змушує
господарський суд відкласти прийняття рішення щодо заяви про порушення
провадження у справі про банкрутство доти, доки процедуру за ЗФП не
буде завершено або припинено.53
Заява має бути підтримана однією або більше фінансовими
установами, що утримують щонайменше 50% від загальної суми вимог
фінансових установ проти боржника, виключаючи зобов’язання перед
пов’язаними особами. Вимога щодо 50% підтримує цілі Закону щодо
зменшення НПК через забезпечення того, щоб борги перед фінансовими
установами покривалися через реструктуризацію та могли призвести до
відновлення діяльності боржника.
Закон вимагає, щоб лише одна фінансова установа надала згоду на
процедуру, якщо реструктурується більшість боргів перед Фінансовою
Установою (за виключенням пов’язаних осіб). Це надає змогу як фінансовим
установами, так і підприємствам скористатися перевагами процедури
реструктуризації.
Сторони можуть включати до процедури реструктуризації інших
необхідних кредиторів-нефінансових установ. Якщо боржник може
провести переговори з приводу та реструктурувати свої борги з однією
фінансовою установою на двосторонній основі, така реструктуризація не
отримує переваг за Законом, таких як мораторій, запобігання відкриттю
процедури оголошення банкрутом, зобов’язання щодо розкриття
інформації, засоби захисту нового фінансування, податкові переваги та
засоби захисту операцій.
ВСТАВКА 4.1 ВИМОГИ СТОСОВНО ЗАЯВИ
Форма ЗФР № 1 – Заява
▪
Вимога залучення щонайменше однієї Фінансової Установи
▪
Письмові згоди Боржника і Кредиторів на передачу Спорів в Арбітраж
(Форма № 2)
▪
Підтвердження того, що проти Боржника не було відкрито провадження у
справі про банкрутство
Додатки, які вимагається додати до Заяви
1.
Згода(и) Залученого(их) Кредитора(ів) на Реструктуризацію – Форма ЗФР
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2.

3.
4.
5.

№2
Перелік Залучених Кредиторів, включаючи Пов’язаних Осіб, їхні поштові
адреси, адреси електронної пошти і сума грошових зобов’язань перед
такими кредиторами – перелік використовується Секретаріатом для
визначення залучених сторін, яким належить передавати повідомлення
про кінцеві строки, збори, та документи.
Перелік Забезпечених Кредиторів (включаючи не-Залучених Кредиторів)
та їхні поштові адреси.
Перелік Пов’язаних Осіб Боржника (включаючи не-Залучених Кредиторів)
та їхні поштові адреси.
Перелік будь-яких судових проваджень або виконавчих проваджень, що
перебувають в процесі виконання – включаючи ідентифікацію сторін,
номер справи, назву суду та стислий опис природи провадження; це
інформує сторони про потенційні примусові заходи, що можуть вплинути
на власність або активи Боржника та на які може вплинути мораторій.

2.

Прийняття заяви та початок процедури

Після отримання заяви Секретаріат реєструє заяву та приймає рішення
про початок процедури наступного робочого дня.54 Це робиться після
перевірки того, чи відповідає заява вимогам Статті 18 Закону. Якщо заява
відповідає вимогам процедури, Секретаріат розпочинає процедуру.
Протягом одного робочого дня від початку процедури Секретаріат повинен
опублікувати повідомлення про початок процедури на своєму веб-сайті та
повідомити кредиторів про початок процедури та про дату, час і місце
проведення перших зборів Залучених Кредиторів.55 Після початку
процедури боржник може долучити інших кредиторів до процедури
шляхом надання повідомлення зі зміненим чи доповненим переліком
Залучених Кредиторів. Як з усіма сторонами, будь-які нові кредитори, які
долучаються до процедури, повинні надати дозвіл на участь.
Якщо заява не відповідає вимогам Статті 18 або до неї не додані всі
необхідні документи, заяву буде повернено особі, що її подала, у вигляді
Форми ЗФР № 4, з вказівкою причини повернення заяви, та процедуру
розпочато не буде. Боржнику дозволяється відкоригувати будь-які недоліки
та заново подати заяву на розгляд.
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ВСТАВКА 4.2 ФОРМИ ПОЧАТКУ ПРОЦЕДУРИ
Додаткові форми, що використовуються на етапі початку процедури,
включають:
▪
Повідомлення про Початок Процедури та Перші Збори (Форма до ЗФР №
3a – якщо дату, час і місце Перших Зборів визначено в заяві)
▪
Повідомлення про Перші Збори Залучених Кредиторів (Форма до ЗФР №
3b – якщо дата, час та місце Перших Зборів не були відомі на момент
подання заяви)
▪
Повідомлення про Повернення Заяви (Форма до ЗФР № 4)
▪
Повідомлення Боржника про Внесення Змін і Доповнень до Списку
Залучених Кредиторів (Форма до ЗФР № 6)
▪
Повідомлення про Внесення Змін і Доповнень до Переліку Залучених
Кредиторів (Форма до ЗФР № 7)

3.

Юридичні наслідки початку процедури

Існує два основних юридичних наслідки, що виникають в силу
початку процедури:
Зупинення процедури банкрутства. Під час процедури за ЗФР проти
Боржника не може бути порушене провадження у справі про банкрутство.
Якщо заяву про оголошення Боржника банкрутом було подано, але на
момент початку процедури реструктуризації справу не було відкрито, то
розгляд заяви про оголошення Боржника банкрутом буде відкладено до
завершення процедури реструктуризації.56 Господарський суд повинен
дозволити відкладення провадження у справі про банкрутство, якщо він
отримає докази реєстрації Секретаріатом заяви про реструктуризацію.
Відкладення провадження у справі про банкрутство залишається дійсним
до завершення процедури реструктуризації за Статтею 27 Закону,57 і
повинно бути скасоване у випадку, якщо буде затверджено план
реструктуризації, за умови, що план реструктуризації належним чином
задовольняє вимоги будь-якого кредитора, який подавав заяву про
оголошення боржника банкрутом.58 Форма до ЗФР № 8 створена для
56

ЗФР 20.1.
Процедура фінансової реструктуризації завершується, коли: 1) підписується план
реструктуризації; 2) у звіті незалежного експерта відсутні позитивні прогнози щодо
боржника; 3) боржник відкликав свою письмову заяву протягом 30 днів після
подання; 4) Залучені Кредитори погодилися припинити процедуру; або 5) офіційний
період для досягнення згоди щодо плану реструктуризації сплив (90 днів, якщо лише
його не було подовжено до 180 днів). ЗФР 27.1.
58 ЗФР 20.2.
57
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використання у випадку, коли потрібно оформити відкладення розгляду
заяви у справі про банкрутство.59
Мораторій. Мораторій, що автоматично запроваджується на початку
процедури за ЗФР, запобігає зверненню стягнення з боку Залучених
Кредиторів проти активів боржника та забороняє не-Залученим
Кредиторам здійснювати звернення стягнення проти необтяжених
необоротних активів боржника.60 Хоча Залучені Кредитори не можуть
звертати стягнення на активи боржника, вони можуть довести будь-які
триваючі судові процеси до етапу винесення рішення, але не можуть
примусово виконувати рішення.61
Мораторій також не дає боржнику здійснювати дії з відчуження або
передачі активів без схвалення Залучених Кредиторів. Мораторій
залишається дійсним протягом процедури за ЗФР, якщо лише його не буде
скасовано рішенням Залучених Кредиторів. Сфера дії мораторію забороняє
певні дії кредиторів та боржника, як описано в таблиці нижче.
ДІЇ, ЗАБОРОНЕНІ ЗАЛУЧЕНИМ КРЕДИТОРАМ
▪
▪

▪

▪
▪
▪

Виплата вимог без згоди Залучених
Кредиторів та боржника;
Звернення
стягнення
на
активи
боржника або заставлені активи третьої
особи, або відчуження активів;
Укладення договору застави або
іпотеки, окрім як для отримання нового
фінансування;
Кроки для набуття контролю над
активами боржника;
Взаємозалік зустрічних вимог; та
Відчуження,
продаж,
звернення
стягнення на необоротні активи
боржника (застосовується також і до неЗалучених Кредиторів).

B.

ДІЇ, ЗАБОРОНЕНІ БОРЖНИКУ
▪

▪

Відчуження його активів,
окрім як у ході його
звичайної ділової діяльності,
без схвалення Залучених
Кредиторів;
Прийняття рішень щодо
реорганізації,
включаючи
злиття, приєднання, поділ,
виділ або перетворення.

Хід процедури

Хід та ведення процедури гнучкі для врахування потреб сторін та
складності різних справ. Уся процедура може бути завершена менше, ніж за
59

ЗФР веб-сайт Секретаріату: www.fr.org.ua.
ЗФР 21.
61 ЗФР 21.4.
60
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місяць, або у складніших випадках може знадобитися повне продовження
строку до 180 днів.
Закон не визначає спосіб ведення процедури, а лише встановлює
вимоги щодо перших зборів Залучених Кредиторів (далі в цьому документі
– «Перші Збори»), і кінцеві строки для надання повідомлень і документів
заради надання достатнього часу для належного інформування сторін.
Кредитори вирішують, як належить проводити процедуру та переговори,
будь то через основну фінансову установу від імені інших фінансових
установ, Координаційний Комітет або з залученням Комітету Кредиторів.
1.

Перші Збори Кредиторів

Час та місце проведення Перших Зборів. Перші Збори Залучених
Кредиторів повинні відбутися на 7-10 робочий день після початку
процедури за ЗФР.62 Дата, час та місце зустрічі визначаються боржником та
Залученими Кредиторами і, якщо вони відомі на час подання заяви,
відомості про це повинні бути включені до заяви таким чином, щоб
Секретаріат міг змогу надати повідомлення про ці відомості в повідомленні
про початок процедури.63
Якщо деталі не було узгоджено заздалегідь, Секретаріат негайно після
початку процедури простежить за тим, щоб дата, час та місце проведення
були визначені, щоб мати змогу надати повідомлення кредиторам, що
мають право на відвідування зборів.64 Зазвичай збори відбуваються в
приміщенні одного з Залучених Кредиторів, хоча Секретаріат також може
забронювати конференц-кімнату у власному приміщенні в НАБУ або в
іншому місці, на вимогу сторін.
Рішення, що мають бути прийняті на перших зборах. На Перших
Зборах для ефективнішої роботи Залучені Кредитори повинні вирішити
низку важливих питань. Якщо більше ніж одна юридична особа в
корпоративній групі залучена до реструктуризації, Залучені Кредитори
можуть також прийняти рішення про об’єднане ведення процедур. У

62

ЗФР 19.1, параграф 4.
Форма до ЗФР № 3a. У відповідності до ЗФР 19.3, повідомлення надається
боржнику, Залученим Кредиторам, пов’язаним особам боржника, залученим до
процедури, забезпеченим кредиторам (незалученим), та представнику Комітету
Кредиторів та інвесторів, за наявності. Шаблон документу включає перелік сторін,
що мають отримати повідомлення у відповідності до Закону.
64 Форма до ЗФР № 3b. Повідомлення надається тій самій групі, що й повідомлення
про початок процедури за Формою до ЗФР 3a.
63
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Вставці 4.3 нижче міститься невиключний перелік питань для обговорення
та прийняття рішень на Перших Зборах Залучених Кредиторів.
ВСТАВКА 4.3 РІШЕННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА ПЕРШИХ ЗБОРАХ КРЕДИТОРІВ

Ключові рішення, що мають бути прийняті Залученими Кредиторами,
включають:
(1) Припинення або продовження мораторію
(2) Призначення Незалежного Експерта та інших спеціалістів
(3) Схвалення Об’єднаної Процедури за ЗФР з численними пов’язаними
боржниками
(4) Утворення Координаційного Комітету
(5) Утворення Комітету Кредиторів
(6) Укладення договору про відстрочку
(7) Процедура та часові рамки переговорів з Боржником (Форма до ЗФР № 9)
(8) Якість та достатність інформації про фінансово-господарську діяльність
Боржника
(9) Фінансування операцій Боржника
(10) Участь інших гравців або інвесторів
(11) Вирішення спорів, що перебувають на розгляді

Прийняття рішень та голосування. Рішення про питання, на які є
посилання в пунктах від 1) до 7) Статті 23.1 Закону вимагають голосування
більшістю в дві третини голосів, визначених у відповідності до процедури,
описаної в Статті 5 Закону.65 Стаття 5 підраховує вимоги кредитора на
пропорційній основі по відношенню до загальних грошових зобов’язань
Залучених Кредиторів за виключенням вимог пов’язаних осіб боржника та
вимог органу стягнення, коли такі вимоги складають менше, ніж одну
третину від загальної суми вимог Залучених Кредиторів.66 Сума вимог
розраховується шляхом включення лише основної суми та процентів та
виключає суми, що віднесені на оплату штрафів, пені, санкцій та інших
спеціальних сум. Вимоги в іноземній валюті повинні бути конвертовані в
Гривні за офіційним обмінним курсом на дату подання Боржником заяви до
Секретаріату.67
65

ЗФР 23.2.
ЗФР 5.2. Орган стягнення є мовчазним учасником без права голосу, якщо вимога
складає менше, ніж одну третину грошових зобов’язань Боржника перед
Залученими Коректорами, за виключенням Пов’язаних Осіб (ЗФР 5.4), але стає
учасником із правом голосу, коли його вимоги перевищують одну третину від
загальних вимог Залучених Кредиторів (ЗФР 5.5).
67 ЗФР 5.2.
66
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Рішення мають бути закріплені в письмовому вигляді та підписані
уповноваженими представниками сторін, що брали участь у голосуванні. 68
Вставка 4.4 містить деякі додаткові кваліфікації та правила стосовно рішень
при голосуванні.
ВСТАВКА 4.4 ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА ЩОДО РІШЕНЬ ЗА ГОЛОСУВАННЯ
(1) Лише Фінансові Установи, що є Залученими Кредиторами, голосують з
питань об’єднання процедур боржників та стосовно Координаційного
Комітету;
(2) Лише нефінансові установи-кредитори голосують з питань формування
Комітету Кредиторів;
(3) Залучені Кредитори голосують з усіх інших питань з урахуванням правила
про виключення пов’язаних осіб боржника та органу стягнення, що має
вимог на менше, ніж одну третину від загальної суми вимог Залучених
Кредиторів;69
(4) План реструктуризації затверджується, якщо всі Залучені Кредитори
проголосують за нього, але буде переданий на арбітражний розгляд, якщо
за нього проголосують Залучені Кредитори, що утримують понад двох
третин вимог Залучених Кредиторів;70
(5) Рішення щодо продовження строку процедури за ЗФР на більше, ніж період
у 90 днів, може бути прийняте, якщо за нього проголосують дві третини
Залучених Кредиторів, за виключенням пов’язаних осіб;
(6) Рішення про припинення процедури може бути прийняте, якщо його
ініціюють кредитори, що утримують більше 50% від суми вимог Залучених
Кредиторів.71

Зобов’язання боржника щодо розкриття інформації.
Закон
зобов’язує боржника надавати Залученим Кредиторам необхідну їм
фінансово-господарську інформацію щонайменше за сім (7) днів до Перших
Зборів.72 На практиці необхідна інформація має бути надіслана Залученим
Кредиторам майже негайно після початку процедури за ЗФР, щоб вони
68

ЗФР 23.2, частина 3. Завірений підпис Боржника вимагається лише на рішеннях, в
прийнятті яких Боржник брав участь. Письмовий документ документує рішення, щоб
Секретаріат мав змогу належним чином тримати їх на обліку.
69 ЗФР 23.2.
70 ЗФР 25.4.
71 ЗФР 27.1 пункт 4.
Для припинення процедури потрібен нижчий поріг, бо
процедура вимагає участі Фінансових Установ, що утримують понад 50 % боргів
перед Фінансовими Установами, що означає, що Боржник уже не буде задовольняти
умовам, необхідним для початку процедури.
72 ЗФР 19.2.
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вчасно її отримали. У більшості випадків Перші Збори призначаються на 10й день після початку процедури для забезпечення вчасного отримання
інформації про фінансово-господарську діяльність боржника. Часові рамки
можуть бути скорочені до семи днів, якщо інформацію було поширено
разом з заявою або надано на момент розіслання повідомлення про
початок процедури за ЗФР.
Це попереднє розкриття інформації про фінансово-господарську
діяльність необхідне для швидкого розгляду справи та надає Залученим
Кредиторам змогу здійснити первинну оцінку наступного:
▪
▪
▪

▪

▪

чи є додаткові кредитори необхідними для реструктуризації та чи
потрібно запрошувати їх до участі в ній;
загальний рівень активів та зобов’язань боржника для
реструктуризації;
доступність та стан супутніх та потенційних необтяжених активів,
що можуть бути використані або продані для залучення нового
фінансування для діяльності;
очікування боржника щодо його короткотермінових (на один рік)
прогнозів щодо прибутків від фінансово-господарської діяльності
та індикаторів продуктивності; та
статус юридичних проваджень, що перебувають на розгляді, що
можуть становити проблему для майбутньої реструктуризації.

Надання такої інформації також демонструє добросовісність боржника
та його готовність співпрацювати з Залученими Кредиторами. Боржник
повинен зібрати дані до початку процедури. Вставка 4.5 містить перелік
інформації, яка підлягає розкриттю, що вимагається за Формою до ЗФР № 5.
ВСТАВКА 4.5 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОТОЧНИЙ СТАН
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БОРЖНИКА

У відповідності до Ст. 19.2 ЗФР, Боржник повинен надати наступні дані та
інформацію Залученим Кредиторам до їхніх Перших Зборів, як викладено у
Формі до ЗФР № 5:
A – Обґрунтування та підстави реструктуризації зобов’язань Боржника;
B – Вимоги Кредиторів, включаючи вимоги (i) Фінансових Установ; (ii)
Пов’язаних Осіб Боржника; (iii) Кредиторів, не пов’язаних із Боржником
(за наявності); (iv) Забезпечених Кредиторів (включаючи опис
забезпечення та типів забезпечення; та (v) інших кредиторів;
C – Минулу заборгованість, що підлягає погашенню за дійсними
контрактами, права щодо вимоги дострокового виконання зобов’язань
за такими контрактами, та порушення будь-якого забезпечення;
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ПОСІБНИК ДО ЗАКОНУ ПРО ФІНАНСОВУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ
D – Доступність та умови забезпечення Боржника та будь-яких поручителів
щодо майна;
E – Очікування Боржника стосовно ключових операційних та фінансових
індикаторів за останні 12 місяців після дати укладення цього
документу; та
F – Судові, адміністративні справи, виконавчі провадження, звернення
стягнення проти Боржника, що перебувають на розгляді.

2.

Додаткові збори кредиторів та документування рішень

Додаткові збори. Після Перших Зборів Кредиторів боржник або
Залучені Кредитори можуть скликати додаткові збори Залучених
Кредиторів, надавши повідомлення про них за п’ять днів, шляхом надання
повідомлення Секретаріату з вказівкою дати, часу та місця проведення
зборів.73 У разі зборів кредиторів для голосування щодо плану
реструктуризації необхідне надання повідомлення про них щонайменше за
десять (10) днів до зборів, що надсилається Секретаріатом разом із копією
плану реструктуризації.74
Документування рішень. Рішення, прийняті на Перших Зборах і
наступних зборах, повинні бути закріплені в письмових протоколах,
підписані уповноваженими представниками боржника та Залучених
Кредиторів, що брали участь у голосуванні. Копія рішення(рішень) (або
протоколів) повинні були надані Секретаріату та додані до матеріалів
процедури за ЗФР боржника.75
3.

Розробка графіку процедури

Первинний період для реструктуризації складає 90 днів і може бути
продовжений на додаткові 90 днів, але не може перевищувати 180 днів
загалом. Якщо необхідне продовження первинного періоду, сторони
повинні прийняти рішення та проінформувати Секретаріат до спливу
первинного періоду в 90 днів.
Первинний період у 90 днів має бути достатнім для менш складних
справ для проведення аудиту фінансово-господарської діяльності,
переговорів та голосування з приводу плану. Зауважте, що незалежний
експерт схвалюється лише на Перших Зборах на день 10 процедури, та йому
може знадобитися до 45 днів на проведення аудиту та підготовки Звіту про
73

ЗФР 23.3.
Там само.
75 ЗФР 23.2.
74
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ОФГДБ. Це залишає лише 25 днів для підготовки плану та поширення його
для перегляду серед Залучених Кредиторів, якщо вони чекатимуть на Звіт
про ОФГДБ. Якщо план не підготовлено, незалежний експерт матиме
провести подальше вивчення плану після його складення для винесення
висновку щодо життєздатності підприємства.
Враховуючи відносно короткий строк, що відводиться на процедуру,
сторони повинні розпочати переговори до завершення аудиту фінансовогосподарської діяльності та отримання звіту експерта про ОФГДБ. Сторони
можуть навіть розпочати попередні обговорення до подачі заяви щодо
початку процедури за ЗФР. Зазвичай вони неодноразово зустрічаються для
обговорення або проведення переговорів стосовно спірних моментів та
можуть складати численні проекти пропонованого плану для поширення та
обговорення до підготовки та голосування за кінцевий план. Для сприяння
процесу, Форма до ЗФР № 9 (Графік Процедури) може допомогти сторонам
у визначенні ключових питань, етапів та кінцевих строків для ретельного
відстеження ходу процедури.76
C.

Звіт незалежного експерта
1.

Зобов’язання Боржника стосовно розкриття інформації

Кредитори вимагають надання точних, поточних та надійних даних та
інформації про фінансово-господарську діяльність боржника для належної
оцінки та прийняття поінформованих рішень стосовно обґрунтованості та
ймовірності успішності пропозиції з фінансової реструктуризації. У багатьох
випадках, фінансово-господарські операції боржника та базова бізнесмодель для стабільного росту та продуктивності має бути переглянута для
забезпечення здатності підприємства генерувати прибуток для погашення
боргів. Для сприяння прийняттю поінформованих рішень Закон вимагає від
боржників розкриття необхідної інформації про фінансово-господарську
діяльність, як визначено в наступній вставці.

76
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Форма до ЗФР № 9 додана у вигляді Додатку 4.

ПОСІБНИК ДО ЗАКОНУ ПРО ФІНАНСОВУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ
ВСТАВКА 4.6 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БОРЖНИКА СТОСОВНО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
(1) вчасний доступ до даних та інформації;
(2) фінансова звітність за останні 3 роки, що відповідає МСФЗ або
національним стандартам бухгалтерського обліку;
(3) повна співпраця з будь-якими Комітетами Кредиторів та Незалежним
Експертом для вчасної оцінки даних про фінансово-господарську діяльність
та для забезпечення «життєздатності» діяльності Боржника;
(4) відповідна інформація для оцінки конкурентної вартості бізнесу; та
(5) будь-які подальші розкриття, що вимагаються за Законом.77

2.

Незалежні Експерти та Звіт про Огляд Фінансово-Господарської
Діяльності

Незалежні Експерти. Закон також вимагає призначення незалежного
експерта для огляду фінансово-господарської діяльності Боржника, умов
забезпечення, прогнозів операцій та фінансових індикаторів.78 Незалежний
експерт, обраний та залучений Залученими Кредиторами на Перших Зборах
кредиторів, повинен відповідати кваліфікаційним критеріям, прийнятим
Спостережною радою.79
Обрання Незалежного Експерта може бути здійснене на конкурентній
основі, якщо кредитодавець або позичальник вирішать подати перелік
потенційних кандидатів. Після обрання Залучені Кредитори та Боржник
повинні узгодити сферу звіту, часові рамки та інші деталі щодо послуг
експерта, що повинні бути оплачені Боржником, якщо сторони не узгодили
іншого.80 Скажімо, якщо Боржник або Залучений Кредитор вимагає
надання послуг, які не передбачені Законом, наприклад, складання
фінансової моделі, сторони повинні узгодити порядок покриття таких
додаткових послуг.

77

ЗФР 10.
ЗФР 11.1.
79 Рішення Спостережної ради від 20 грудня 2016 року, яким схвалено
«Кваліфікаційні Вимоги до Незалежних Експертів» (Протокол № 6). Хоча Закон
вказує, що Незалежного Експерта обирають або залучають на Перших Зборах
Кредиторів, можна узгодити кандидатуру незалежного експерта до початку
процедури для того, щоб він міг почати роботу над звітом про огляд фінансовогосподарської діяльності або підтримувати сторони у зв’язку з переговорами
стосовно реструктуризації; при цьому він має бути залучений після початку
процедури, за умови, що він відповідає критеріям відбору.
80 ЗФР 11.2.
78
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ВСТАВКА 4.7 КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТІВ
Незалежні Експерти повинні відповідати наступним критеріям:
(1) це має бути фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична
особа, не пов’язано з позичальником та/або з кредитодавцем;81
(2) експерт повинен мати такі знання та ступінь, професійні навички,
специфічну компетенцію та досвід, що вимагаються для того, щоб діяти
належним чином в якості Незалежного Експерта; зокрема, мати ступінь
випускника коледжу/університету, щонайменше 5-річний досвід за
останній період у сфері корпоративної бухгалтерської діяльності, аудиту,
корпоративного фінансування, корпоративної економіки, менеджменту,
юриспруденції, інженерії, банківської справи, кредитного аналізу,
управління кредитними ризиками, реструктуризації непогашених кредитів;
(3) експерт повинен вільно володіти державною мовою;
(4) мати бездоганну ділову репутацію, в тому числі в сфері аудиту,
консультаційних послуг, юридичної справи;
(5) бути безстороннім та незалежним; та
(6) не мати зав’язків або конфлікту інтересів з позичальником та його
кредитодавцями.
Фізична особа або фізична особа-підприємець повинні «мати науковий ступінь,
свідоцтво ліцензованого оцінювача, свідоцтво, що надає йому дозвіл на
проведення аудиту корпоративних операцій», та «вільне володіння англійською
мовою» є перевагою.
Для юридичних осіб вимоги включають:
(1) наявність наступних спеціалістів у фірмі: у сфері юриспруденції, аудиту,
консалтингу, бізнес-моделювання;
(2) наявність щонайменше 5 кваліфікованих спеціалістів у сфері фінансів,
податків, корпоративної економіки, банківської діяльності, кредитного
аналізу, управління кредитними ризиками, реструктуризації непогашених
кредитів, що відповідають кваліфікаційним вимогам, передбаченим для
фізичних осіб в якості Незалежних Експертів;
(3) надання відомостей про фізичну особу-експерта або про групу фізичних
осіб-експертів, які фактично будуть залучені до аудиту фінансових та
економічних операцій позичальника;
(4) наявність бездоганної ділової репутації;
(5) відсутність зв’язку або конфлікту інтересів з позичальником та його
кредитодавцями.

81

36

ЗФР 1.18.

ПОСІБНИК ДО ЗАКОНУ ПРО ФІНАНСОВУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ
Звіт про ОФГДБ та Інструкції. Звіт про ОФГДБ повинен відповідати
чітким вимогам та інструкціям (далі в цьому документі – «Інструкції щодо
ОФГДБ»), прийнятим Спостережною Радою. 82 Інструкції щодо ОФГДБ
включають сім основних сфер, в яких незалежний експерт повинен вивчити
відповідні дані та інформацію про фінансово-господарську діяльність,
причому рівень огляду повинен відповідати специфічним потребам та
складності кожної справи, як викладено далі: 83
ВСТАВКА 4.8 СФЕРИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ОГЛЯД ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У ЗВІТІ ПРО ОФГДБ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

огляд ділової діяльності та управління;
аналіз історичної та поточної фінансової звітності за останні 3 роки;
аналіз ринку;
операційні та фінансові прогнози щодо Боржника/Групи Боржника;
юридична оцінка;
оцінка забезпечення; та
висновки та рекомендації.

3.

Огляд плану реструктуризації та оцінка життєздатності

В якості частини загального Звіту про ОФГДБ незалежний експерт
повинен також вивчити план реструктуризації та визначити, чи можна
обґрунтовано очікувати від боржника систематичного погашення його
боргів за планом та чи можна відновити його діяльність до прибутковості.
Звіт експерта повинен містити висновок стосовно перспектив економічної
діяльності боржника, ключових ризиків та умов для таких перспектив,
висновки стосовно ймовірності позитивного впливу плану реструктуризації
на відновлення фінансово-господарської діяльності Боржника (або Групи
Боржника) до життєздатності в разі його застосування, та рекомендації на
основі роботи та цілей діяльності. У деяких випадках рекомендації можуть
призвести до змін у плані реструктуризації, заснованому на наявних
припущеннях, тоді як в інших випадках невірні або нереалістичні
припущення щодо умов ринку або перспектив боржника на основі
показників його діяльності в минулому може вимагати коригування
припущень та плану погашення для того, щоб забезпечити здатність плану
бути реалізованим.
82

Рішення Спостережної ради від 24 січня 2017 року, яким схвалено «Вимоги та
Рекомендації щодо Звіту про Огляд Фінансово-Господарської Діяльності Боржника»
(Протокол № 11).
83 Інструкції щодо ОФГДБ додані у вигляді Додатку 5.
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План не може бути схвалений, якщо незалежний експерт не виявив
«позитивних перспектив» для фінансово-господарської діяльності за
планом.84 Рішення про неперспективність бізнесу є підставою для
припинення процедури. Відтак, навіть якщо план був на 100% схвалений
Залученими Кредиторами, він може потенційно бути невдалим, і процедуру
за ЗФР буде припинено, бо план не зможе відновити фінансовогосподарську діяльність боржника. Такий висновок підтримує цілі Закону зі
сприяння відновлення життєздатних підприємств.
4.

Обмін інформацією та збереження конфіденційності

Обмін інформацією. Закон чітко надає дозвіл Боржнику та Залученим
Кредиторам обмінюватися інформацією стосовно вимог та забезпечення
таких вимог для кредиторів.85 Це потенційно захищає сторони від обмежень
в інших законах, що застосовуються, які можуть запобігати розкриттю такої
інформації. Установи можуть ділитися обмеженою інформацією
(включаючи банківську таємницю) з Залученими Кредиторами та
Арбітражним Комітетом , за необхідності.86
Збереження конфіденційності. Усі сторони та установи (наприклад,
Секретаріат, Арбітражний Комітет та арбітри), залучені до процедури за
ЗФР, «зобов’язані» зберігати конфіденційність усіх даних, інформації,
документів та звітів, визначених як конфіденційні. 87 Зобов’язання зі
збереження конфіденційності накладаються на сторони за Законом,
Арбітражним Регламентом, процедурами із залученням арбітрів і
операційним планом між НАБУ та Секретаріатом, що забороняє персоналу
НАБУ доступ до приміщення Секретаріату та документації.
D. Переговори щодо плану реструктуризації та його затвердження
1.

Переговори та підготовка Плану Реструктуризації

Закон не покладає на сторони вимоги проводити переговори, але
забезпечує механізми для полегшення процесу (наприклад, через
Координаційний Комітет та Комітет Кредиторів) та для ефективного
вирішення спорів (наприклад, в арбітражі).

84

Термін «позитивні прогнози» нечіткий і явно слабший за «життєздатність». Однак
Інструкції щодо ОГФДБ передбачають жорсткіший незалежний огляд, що відповідає
належній оцінці життєздатності.
85 ЗФР 12.1.
86 ЗФР 12.2.
87 ЗФР 12.3.
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Боржник або Залучені Кредитори можуть скликати збори, надавши
повідомлення про них за п’ять днів у Секретаріат, для вирішення будь-яких
питань стосовно процедури за ЗФР або переговорів.88 Хоча це не вказано в
Законі, сторони мають змогу перенести збори на наступний день або на
дату, яку вони спільно узгодять, якщо питання, що мало бути розглянуто, не
було повністю обговорене або вирішене, без потреби повідомляти про це
Секретаріат або розпочинати додатковий період для надання повідомлення
в 5 днів. Сторонам має бути належним чином повідомлено про
продовження будь-яких зборів. Ціль повідомлення – надати справедливу
можливість взяти участь у зборах усім сторонам, що мають на це право.
Боржник повинен обговорити концепцію плану реструктуризації з
Залученими Кредиторами як можно раніше, за можливості на Перших
Зборах. Залучені Кредитори можуть вирішити залучити незалежного
експерта та інших радників до таких зборів для обговорення концепції
плану, щоб радники також могли взяти участь в обговоренні концепції
плану. Залучені Кредитори також можуть мати ідеї щодо концепції плану,
які вони можуть обговорити між собою до передачі на розгляд боржника.
Після початку переговорів основні рушійні сили досягнення згоди будуть
визначені доступом до даних та інформації про фінансово-господарську
діяльність, реалістичні перспективи боржника та будь-які ліміти або
обмеження конкретних кредиторів.
2.

Критерії Плану Реструктуризації

Обов’язкові критерії. Боржник відповідальний за підготовку плану
реструктуризації у співпраці з Залученими Кредиторами.89
Закон
встановлює гнучкі рамки, які надають сторонам змогу узгодити план для
розробки будь-якої структури погашення, яка підходить сторонам, за умови,
що план може бути реалізований і відновлює життєздатність боржника.
Кожний план повинен містити базову інформацію для забезпечення
належного інформування сторін про умови, строки та ризики погашення, як
описано нижче.

88
89

ЗФР 23.3.
ЗФР 25.1.
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ВСТАВКА 4.9 ОБОВ’ЯЗКОВІ КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПЛАНУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

(1) суми та умови погашення Боржником вимог Залучених Кредиторів;
(2) суми та вимоги виплати Боржником вимог Пов’язаних Осіб Боржника (за
наявності);

(3) суми та умови погашення Боржником його зобов’язань щодо податків,
зборів та інших обов’язкових платежів, які повинні бути здійснені у
відповідності до умов, викладених у Статті 28 Закону (за наявності);
(4) умови участі інвесторів у Плані Реструктуризації (за наявності);
(5) умови відкриття банківського рахунку Боржником, на який будуть
переказуватись прибутки від продажу активів Боржника виключно на
погашення боргів перед Залученими Кредиторами;
(6) інформація про умови погашення Боржником його зобов’язань перед
іншими Кредиторами, які не брали участі у Процедурі Фінансової
Реструктуризації;
(7) умови для Боржника для отримання фінансування, за необхідності;
(8) процедура реструктуризації, включаючи перелік контрактів, що мають бути
підписані та/або до яких мають бути внесені зміни і доповнення в якості
частини реструктуризації, та часові рамки підписання таких контрактів, що
застосовуються;
(9) процедура контролю за імплементацією Плану Реструктуризації;
(10) умови та наслідки припинення Плану Реструктуризації; та
(11) інші умови.

Факультативні положення. Закон також окреслює невиключні
факультативні умови, які сторони можуть прийняти та інкорпорувати в план,
що перелічені у вставці нижче. Прийняті заходи варіюються від справи до
справи в залежності від обставин фінансово-господарської діяльності
боржника.
ВСТАВКА 4.10 ФАКУЛЬТАТИВНІ УМОВИ ДЛЯ ПЛАНІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

(1)

(2)
(3)
(4)
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погашення частинами, зміни та доповнення до періодів настання строку
погашення, зміна валюти зобов’язань, зміна розміру процентних ставок, у
тому числі встановлення їх на рівні, нижчому собівартості залучення
коштів, та повне зупинення нарахування процентів, або інші умови,
пов’язані з кредитом або з забезпеченням за кредитним договором;
зміна інших укладених договорів, умов боргових зобов’язань або зміна
їхньої форми;
надання нового фінансування Боржнику з зобов’язанням Кредитора
надати нове фінансування виключно за згоди такого Кредитора;
відчуження активів Боржника/Заставодавця/Іпотекодавця з або без
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(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

продовження строку дії іпотеки, застави або інших прав забезпечень
стосовно такого майна. Прибутки від відчуження заставлених/переданих в
іпотеку активів повинні бути використані для задоволення вимог
Заставодавця/Іпотекодавця таких активів в рамках вимог, забезпечених
такою іпотекою;
передача права власності на майно Боржника Кредитору для повного або
часткового задоволення вимог; у випадку часткового задоволення вимог
Кредиторів заставним майном він зберігає право на висування вимог.
Передача права власності на майно Боржника Кредитору для повного або
часткового задоволення вимог можлива лише за згоди такого Кредитора;
відчуження активів Боржника, що не були заставлені або передані в
іпотеку;
часткове прощення боргу;
припинення або внесення змін чи доповнень до контрактів;
звернення стягнення на застави, зміна договору іпотеки та застави або
відмова від прав забезпечення;
надання додаткового забезпечення Боржника або третіх осіб, включаючи
гарантів та поручителів;
конвертація боргу в капітал;
отримання нового фінансування в капітал Боржника;
зарахування вимог;
випуск прав забезпечення;
реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) Боржника;
зміни членів керівництва та органів контролю Боржника на осіб,
визначених Залученими Кредиторами, що є Фінансовими Установами;
зміни корпоративного управління Боржника; та
будь-які інші заходи стосовно фінансової реструктуризації.

Якщо план передбачає корпоративну реорганізацію юридичної особи
(наприклад, злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення), Залучені
Кредитори не можуть вимагати від боржника дострокового виконання
зобов’язань або забезпечення зобов’язань. Деталі стосовно корпоративної
реорганізації та умов погашення в такому контексті повинні бути чітко
пояснені в плані.
Закон також дозволяє боржнику ділити Залучених Кредиторів на класи
кредиторів для цілей погашення та голосування, що може бути важливим у
масштабних справах з численними кредиторами, що утримують різні типи
вимог. Класи повинні містити кредиторів, що висунули вимоги одного типу
(наприклад, забезпечені торгові вимоги або забезпечені іпотекою вимоги),
причому погашення вимог у такому випадку прив’язуватиметься до класу. У
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такому випадку умови погашення вимог пов’язаних осіб перед боржником
не можуть бути кращими за умови погашення
вимог Залучених
Кредиторів.90
Більшість планів реструктуризації включають менше
Залучених Кредиторів в силу добровільної природи процедури за ЗФР.
Ширші рішення можуть вимагатися для зобов’язання не-Залучених
Кредиторів, як описано в Розділі V.E.3 нижче. 91
3.

Збори для голосування з приводу Плану Реструктуризації

Коли план фіналізовано, його подають в Секретаріат з достатньою
кількістю копій для всіх Залучених Кредиторів, і Секретаріат поширює план
разом з повідомленням про збори кредиторів для голосування щодо плану
разом з будь-якими іншими документами, що складають частину пакету
плану реструктуризації.92 План реструктуризації та повідомлення повинні
бути поширені щонайменше за десять (10) днів до запланованих зборів для
голосування з приводу плану. У зв’язку зі зборами для голосування
стосовно плану може бути використана низка форм (шаблонів), як
визначено нижче.
ВСТАВКА 4.11 ФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

ГОЛОСУВАННЯ З ПРИВОДУ ПЛАНУ

Форма до ЗФР № 11b – Повідомлення про Збори з приводу Плану
Реструктуризації (дата, час, місце проведення)
Форма до ЗФР № 11c – Реєстр присутніх осіб на голосуванні з приводу Плану
Реструктуризації
Форма до ЗФР № 11d – Повідомлення про Голосування (зборами для
голосування або поштою)
Форма до ЗФР № 11e – Довіреність (у випаду, якщо кредитора представляє інша
особа)
Форма до ЗФР № 11f – Листок для голосування
Форма до ЗФР № 11g – Повідомлення про схвалення та підписання Плану
Реструктуризації

Шаблони документів (форми) розроблені для полегшення та
стандартизації процедур голосування. Секретаріат готує та розсилає

90

ЗФР 25.3.
Наприклад, сторони можуть інкорпорувати план реструктуризації в попередньо
підготовлений пакет щодо плану реструктуризації за Статтею 6 Закону про
Банкрутство, щойно будуть прийняті запропоновані зміни та доповнення.
92 ЗФР 23.3 підпараграф 2.
91
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повідомлення про збори (Форма № 11b) разом з іншими формами, які
може вимагати боржник. Альтернативно, Залучені Кредитори можуть
висловити бажання адаптувати певні форми з веб-сайту Секретаріату. Якщо
кількість Залучених Кредиторів невелика, форми можуть не знадобитися,
хоча деякі все одно можуть бути корисними (наприклад, Реєстр присутніх
осіб на голосуванні, Листок для Голосування та Повідомлення про
Схвалення та Підписання Плану Реструктуризації).
План реструктуризації (включаючи будь-який документ про розкриття
інформації, що містить відповідну інформацію про фінансово-господарську
діяльність) та Звіт про ОФГДБ повинні бути розповсюджені серед Залучених
Кредиторів щонайменше за десять днів до голосування з приводу плану. На
зборах Залучені Кредитори обговорюють будь-які відкриті питання до
голосування за план. Якщо план та процес задоволення вимог кредиторів
зрозумілі, Залучені Кредитори можуть переходити до голосування за план.
4.

Затвердження Плану Реструктуризації

План реструктуризації затверджується або за повною згодою (всі
Залучені Кредитори затверджують його) або шляхом прийняття
арбітражного рішення. Пов’язані особи Боржника, що є Залученими
Кредиторами, та органи стягнення (що утримують менше однієї третини від
загальної суми вимог) не мають права брати участь у голосуванні за
схвалення плану реструктуризації, та їхні вимоги не повинні включатися до
підрахунку загальної кількості голосів та загальної кількості вимог Залучених
Кредиторів. Після затвердження Залучені Кредитори повинні надати
Секретаріату повідомлення про затвердження.93 План вважається таким,
що вступив у дію, після його підписання Боржником та Кредиторами, які за
нього голосували. Оскільки план вважається таким, що вступив у силу, після
його підписання, сторони повинні переконатися, що він належним чином
відповідає вимогам щодо документування змін або доповнень або нових
договірних домовленостей та забезпечень між сторонами, включаючи ті,
що відбуваються, якщо сторонам не вдається досягти згоди щодо ключових
положень таких документів.
Якщо план схвалено Залученими Кредиторами, що утримують менше
100%, але щонайменше дві третини від суми загальних залучених вимог,
то рішення про те, чи буде план затверджений, буде передане в
Арбітражний Комітет для прийняття остаточного рішення арбітром у
відповідності до процедури, викладеної в Статті 16 Закону та в
Арбітражному Регламенті (описаних у Розділі VII.A. нижче). У таких
93

ЗФР 25.4, і Форма до ЗФР № 11g.
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випадках план вважається затвердженим усіма Залученими Кредиторами
після винесення арбітражного рішення щодо затвердження плану
реструктуризації. Наступна вставка містить кілька прикладів результатів
голосування на основі незначних змін у змінних стосовно суми вимог різних
Залучених Кредиторів.
ВСТАВКА 4.12 ПРИКЛАДИ ГОЛОСУВАННЯ З ПРИВОДУ ПЛАНУ
Приклад 1:
(1) 3 Залучених Кредитора (ФУ) – вимоги на 300 мільйонів (кожен має 100
мільйонів)
(2) Орган Стягнення – вимоги на 100 мільйонів (не може голосувати, бо
вимоги складають менше, ніж 1/3)
(3) Пов’язані Особи Боржника – вимоги на 400 мільйонів (не можуть
голосувати, бо є пов’язаними особами)
Якщо 3 Залучених Кредитора проголосують за схвалення плану, він вважається
прийнятим 100% голосів (за загальною згодою). Якщо 2 з 3 схвалять план, його
передають на арбітражний розгляд для винесення остаточного рішення. Якщо
лише 1 схвалив план, його не приймають.
Приклад 2:
(1) 2 Залучених Кредитори – вимоги на 300 мільйонів (кожен має 150
мільйонів).
(2) Орган Стягнення – вимога в 150 мільйонів (має право на голосування, бо
вимога складає 1/3 або більше).
Якщо 2 Залучених Кредитора схвалять план, а Орган Стягнення не схвалить план,
його передають на арбітражний розгляд на схвалення.94
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У прикладі 2, рішення передається на арбітражний розгляд, виключно якщо
вимоги Органу Стягнення складають рівно 1/3 від загальної суми вимог. Якщо вони
складають більше 1/3, то план не приймають, о для схвалення необхідно голоси 2/3.
У таких випадках, однак, Орган Стягнення має погодитися на участь в процедурі за
ЗФР за ЗФР Ст. 5.5 та може потенційно блокувати план, якщо він голосує проти нього,
оскільки план може бути переданий на арбітражний розгляд виключно за згоди
кредиторів, що утримують більше 2/3 від суми вимог.
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ВСТАВКА 4.13 ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ЩОДО ГОЛОСУВАННЯ ТА НАСЛІДКИ ПЛАНУ
Закон містить наступні додаткові правила, що можуть вплинути на голосування
та вступ плану в дію:
(1) Роль Залучених Кредиторів за окремими договорами між кредиторами –
коли рішення більшості за такими договорами визначає рішення щодо
схвалення планів реструктуризації – передбачена Законом.
(2) План зобов’язує всіх Залучених Кредиторів, включаючи тих, що голосували
проти нього.
(3) Права Залучених Кредиторів, які голосували проти плану, не повинні
жодним чином обмежуватись в порівнянні з правами тих, хто схвалив
план.
(4) Схвалення плану не може створювати підстави для невиконання
зобов’язань за будь-яким договором між боржником і будь-яким
Кредитором, не залученим до процедури за ЗФР.
Закон також передбачає спеціальні засоби захисту для Залучених Кредиторів,
які голосували проти плану, але не можуть бути зобов’язані прийняти план за
РДФР, договором між кредиторами або в силу арбітражного рішення. У таких
випадках кредитор не може бути зобов’язаний до наступних дій за планом,
якщо лише він не надасть на це чіткої згоди:
(1) надання нового фінансування боржнику;
(2) прощення частини боргу, забезпеченого заставою або іпотекою;
(3) повне зупинення нарахування процентів;
(4) використання прибутків від заставлених активів кредиторів на
задоволення вимог іншого кредитора, окрім як коли прибутки від
заставлених активів перевищують вимоги кредитора, що не надав
схвалення; або
(5) прийняття частки в майні боржника (включаючи частки в капіталі) в обмін
на повне або часткове прощення боргу.

E.

Положення стосовно вимог
1.

Спеціальні питання та положення стосовно вимог

Поріг доступу для Фінансових Установ. Для отримання доступу до
процедури за ЗФР боржник повинен отримати згоду на участь у процедурі
від фінансових установ, що утримують щонайменше п’ятдесят процентів
(50%) від загальної суми вимог фінансових установ.95 Загальна сума вимог
визначається від дати подання заяви та включає непогашену основну суму
та проценти, а також «пені (штрафи, пеню за запізнення виплати) та інші
95

ЗФР 18.4.
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майнові або фінансові санкції». Зауважимо, що формула для підрахунку
вимог кредиторів відрізняється від формули, що використовується для
голосування, що включає лише основну суму та проценти.96 У більшості
випадків буде ясно, що боржник відповідає вимогам доступу, бо він матиме
одну фінансову установу в якості кредитора, або одна фінансова установа
зазвичай матиме більшу вимогу.
Передача вимог під час періоду реструктуризації. Закон визнає, що
кредитори можуть відступити або передати свої вимоги під час процедури
за ЗФР.97 Якщо це відбувається, сторона, що набуває вимогу (новий
кредитор), набуває таку саму юридичну позицію, як попередній кредитор,
виступаючи правонаступником будь-яких юридичних прав та обмежень
вимоги на момент передачі. Унаслідок цього дії, здійснені попереднім
кредитором під час процедури за ЗФР, повністю зобов’язують нового
кредитора, включаючи зобов’язання або обов’язки за договорами між
кредиторами, фінансуванням та арбітражними рішеннями. Відтак, якщо
новий кредитор вирішить припинити свою участь в якомусь аспекті
процедури, це може потягнути за собою порушення договору, наслідки
чого визначаються законодавством.98
Забезпечені вимоги – іпотеки та застави. Права забезпеченого
кредитора в його заставах повністю захищені під час процедури за ЗФР та не
можуть бути модифіковані, змінені або скасовані без згоди забезпеченого
кредитора. Навіть якщо інші забезпечені кредитори, що складають
більшість, вирішать змінити або обмежити свої власні супутні права, вони не
можуть нав’язувати такий самий результат іншому забезпеченому
кредитору. Стаття 26 Закону чітко визначає, що наслідком схвалення плану
не буде новація або припинення договору іпотеки, застави або обтяження
без згоди сторін.99 Якщо план реструктуризації чітко передбачає зміну
іпотеки, застави або обтяження, то забезпечений кредитор та боржник
повинні внести зміни чи доповнення у відповідні договорі та здійснити
кроки для реєстрації нових документів у відповідних реєстрах протягом
десяти (10) робочих днів після підписання плану реструктуризації .100 Якщо

96

ЗФР 5.2.
ЗФР 24.1.
98 Єдиним виключення до цього можуть бути зобов’язання, що випливають з РДФР.
Якщо новий кредитор не є стороною РДФР, він не матиме таких самих зобов’язань
лише тому, що попередній кредитор (Державний Банк або ФГВФО) має зобов’язання
за РДФР.
99 ЗФР 26.1.
100 ЗФР 26.2.
97
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документів потенційно багато, сторони повинні врахувати це під час
планування стосовно укладення плану.101
Новація відбувається, коли минулий борг замінюється новим боргом,
зокрема, через рефінансування або обміну боргу-на-борг. Якщо минулий
борг був забезпеченим, і таке саме супутнє забезпечення надається в якості
забезпечення нового боргу, то права забезпечення вважаються створеними
на момент виникнення нового боргу. Це може мати небажаний наслідок у
формі зміни права забезпечення першої черги та перетворення його на
субординоване право забезпечення по відношенню до інтересів будь-яких
інших забезпечених кредиторів, що утримують іпотеку або заставу того ж
самого майна. Для уникнення такого наслідку Закон вказує, що «Договори
про забезпечення виконання зобов’язань, у тому числі договори іпотеки
чи застави майна боржника, залишаються чинними та не змінюють
пріоритет обтяження, якщо інше не передбачено планом
реструктуризації, за умови згоди забезпеченого кредитора, на користь
якого створено забезпечення.”.102
Вимоги Пов’язаних Осіб. Кредитори-пов’язані особи можуть брати
участь в реструктуризації та можуть бути необхідними сторонами. Вони
також повинні надати згоду на участь у процедурі за ЗФР. Якщо пов’язана
особа утримує забезпечення, вона матиме право на такі самі засоби
захисту, як і інші забезпечені кредитори стосовно забезпечення. Для
уникнення інсайдерського контролю та маніпуляцій у ході процедури
реструктуризації, однак, пов’язаним особам не дозволяється голосувати з
питань ключових рішень або плану реструктуризації. Це означає, що на
вимоги таких осіб поширюються в обов’язковому порядку умови плану
реструктуризації без згоди, з урахуванням правил про зобов’язування
кредиторів, що не надали згоди, на дії за планом (дивись вище).103 У
більшості випадків це не повинні створювати проблем, бо пов’язані особи
можуть вирішити не брати участь, або може виникнути збіг інтересів
боржника та пов’язаних осіб боржника за планом. Альтернативно, якщо
Залучені Кредитори вважають пов’язаних осіб важливими для процедури та

101

Підписання плану відбувається, коли план підписується разом з будь-якими
супутніми договорами, укладення, зміни чи доповнення або випуск яких
вимагаються за планом. Ці дії можуть бути здійснені на одну дату закриття, однак у
складніших випадках сторони повинні мати на увазі кінцевий строк у 10 робочих
днів, що є порівняно коротким.
102 ЗФР 26.1 підпункт 1.
103 ЗФР 25.4.
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такі особи вирішають не брати участі, то Залучені Кредитори можуть
голосувати за припинення процедури.
Вплив мораторію на звернення стягнення. Мораторій обмежує
звернення стягнення Залученими Кредиторами та пов’язаними особами
стосовно примусового виконання та звернення стягнення на активи
боржника та не-Залучених Кредиторів стосовно необтяжених необоротних
активів. Залучені Кредитори можуть урівняти сили з не-Залученими
Кредиторами шляхом голосування за припинення мораторію та заміну його
договором про відстрочку, який їм легше узгодити. Мораторій обмежений у
тривалості та сфері дії, що дає змогу Залученим Кредиторам довести будьякі триваючі судові процеси до стадії винесення рішення, при цьому
забороняючи звернення стягнення, таким чином, щоб дорогоцінний час,
відведений кредиторам на задоволення своїх юридичних прав, не було
втрачено під час переговорів щодо плану. Основний ризик реструктуризації
за умови меморандуму є збереження не-Залученими Кредиторами, що є
забезпеченими, своїх повних прав на звернення стягнення на забезпечення.
2.

Спори з приводу вимог та арбітраж

Арбітражний розгляд спорів з приводу вимог. У контексті
реструктуризації може існувати або виникати широка низка спорів з
приводу вимог. Зазвичай такі вимоги можуть бути вирішені за
домовленістю сторін, або ж одна сторона подає подання щодо винесення
рішення господарським судом, або ж спір може бути переданий на
арбітражний розгляд, якщо сторони внесли до свого договору арбітражне
застереження. У разі провадження у справі про банкрутство спори щодо
вимоги вирішуються арбітражним керуючим або судом у відповідності до
процедури вирішення спорів з приводу вимог. Більшість судових
проваджень тривалі та дорогі. Для поліпшення перспектив реструктуризації,
коли сторони нездатні досягти домовленості з приводу своїх вимог, Закон
передбачає арбітражний розгляд. Арбітражне рішення за процедурою за
ЗФР повинно мати однакову силу та дію, як і будь-яке інше арбітражне
рішення, винесене у відповідності до Закону про Арбітраж та іншіх законів
України, що застосовуються.
Арбітражний розгляд з приводу схвалення плану. Інший тип спору
стосується особливої ситуації, коли план було схвалено Залученими
Кредиторами, що утримують щонайменше дві третини вимог, у випадку
чого рішення про схвалення плану передається на арбітражний розгляд.
Такі спори сильно відрізняються від типових спорів комерційного характеру,
і вимагають наявності в арбітра спеціальних навичок та знань щодо
процедури схвалення плану реструктуризації для прийняття рішення щодо
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того, чи є план реструктуризації: (i) в найкращих інтересах сторін; (ii)
справедливим і рівним по відношенню до всіх кредиторів в частині
вирішення питань щодо задоволення їхніх вимог; та (iii) таким, що
відповідає вимогам Закону та інакше не суперечить законодавству України.
Процедуру детальніше описано в Розділі VII нижче.
3.

Вирішення питань з кредиторами, що відмовилися брати
участь в процедурі

Закон описує процедуру для сторін, що досягли згоди. За кількома
виключеннями (наприклад, відкладення не-Залученими Кредиторами дій зі
звернення стягнення на необтяжені активи, та роль та залучення пов’язаних
осіб), Закон не переймається вимогами не-Залучених Кредиторів. Хоча
вимоги деяких не-Залучених Кредиторів можуть бути подібними до вимог
Залучених Кредиторів, немає способу примусити цих так званих
«кредиторів, що відмовилися брати участь у процедурі» до участі в
процедурі за ЗФР. Можливо, вони мають бажання уникнути примушення до
прийняття такого самого поводження, як з іншими кредиторами, або
можуть існувати інституційні обмеження їхньої здатності прийняти
запропоноване вирішення питання щодо їхніх вимог.
Закон не перешкоджає боржнику та Залученим Кредиторам залучати
кредиторів, що відмовилися брати участь у процедурі, до окремих
обговорень щодо вирішення питань стосовно їх вимог. За умови, що
Залучені Кредитори належним чином поінформовані та знають про
обговорення з кредиторами, що відмовилися брати участь в процедурі.
Залучені особи мають кілька опцій. Вони можуть або проводити паралельні
переговори для досягнення окремого прийнятного двостороннього
договору з кредитором(ами), що відмовився(лися) брати участь у
процедурі, або вони можуть провести переговори без участі кредитора(ів),
що відмовився(лися) брати участь у процедурі, та знайти прийнятний
варіант і узгодити шляхи вирішення питань щодо вимог кредиторів, які
відмовилися брати участь у процедурі. Третій варіант – спробувати схвалити
план реструктуризації ширшою більшістю голосів, що зобов’язуватиме
кредиторів, які відмовилися брати участь у процедурі.104 Зауважте, що неЗалучені Кредитори за двосторонніми договорами не можуть користуватися
перевагами спеціальних засобів захисту, що надаються за Законом, бо
технічно вони не є стороною процедури.
104

Нещодавно запропоновані зміни та доповнення до Статті 6 до Закону про
Банкрутство, в разі їх прийняття, можуть надати підходящу альтернативну ширшій
реабілітації, що зобов’язуватиме міноритарних кредиторів та кредиторів, що
відмовилися від участі в процедурі.
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F.

Завершення процедури
1.

Завершення або припинення процедури

Процедуру за ЗФР можна припинити без реструктуризації або
завершити після затвердження та підписання плану реструктуризації. У разі
припинення всі сторони вільні для здійснення будь-яких юридичних дій. У
разу зупинення провадження у справі про банкрутство господарський суд
належить повідомити про припинення процедури за ЗФР, щоб він міг
прийняти рішення у справі про розгляд заяви про порушення провадження
у справі про банкрутство. Рішення та дії, прийняті або здійснені під час
процедури до припинення (наприклад, отримання нового фінансування) не
анулюються.
Коли план затверджено, сторони переходять до підписання плану та
завершення процедури за ЗФР. Після підписання, права сторін регулюються
умовами плану реструктуризації. Спеціальні заходи для завершення або
припинення визначені в наступній вставці.
ВСТАВКА 4.14 ПІДСТАВИ ЗАВЕРШЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ
Підстави завершення
Підписання Плану Реструктуризації та надання Секретаріату повідомлення про
укладення плану та завершення процедури.
Підстави припинення
(1) Відкликання заяви Боржника протягом 30 календарних днів (у випадку чого
Боржник може заново подати заяву про відкриття процедури за ЗФР в
бxудь-який момент);
(2) Письмова заява, подана в Секретаріат ініціюючими кредиторами, що
утримують понад 50% вимог (за виключенням Пов’язаних Осіб), що
бажають припинити процедуру;
(3) Сплив строку для реструктуризації за частиною 3 Статті 23 без схвалення
плану (90 днів або будь-який продовжений строк до 180 днів);
(4) Звіт Незалежного Експерта не підтверджує позитивних прогнозів щодо
фінансово-господарської діяльності (наприклад, життєздатності) боржника,
у випадку чого План Реструктуризації не може бути схвалений, навіть якщо
всі Залучені Кредитори голосують за схвалення плану;105

105

Ця опція піднімає цікаве питання щодо того, чи може план бути переданий на
схвалення до арбітражу з оскарженням висновку звіту незалежного експерта, якщо
він не дійшов позитивного висновку щодо життєздатності боржника.
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(5) Недобросовісна поведінка під час процедури та порушення заборон Закону
(мораторій), Договору про Відстрочку, або невиконання арбітражних
рішень.106

2.

Повідомлення про припинення

Протягом одного робочого дня після настання випадку завершення або
припинення боржник повинен повідомити Секретаріат про цю подію, щоб
Секретаріат здійснив належні кроки для надання повідомлень про
завершення або припинення процедури. Якщо боржник не повідомить про
це вчасно Секретаріат, будь-який Залучений Кредитор може повідомити
Секретаріат, який повинен зареєструвати повідомлення або письмову заяву
протягом одного робочого дня та опублікувати його на веб-сайті
Секретаріату.107 Повідомлення зазвичай надаються Секретаріату з
використанням Форми № 12 до ЗФР.
Графік, що описує процедуру за ЗФР, міститься в Графіку 2 нижче.

106
107

ЗФР 27.1, та 27.3.
ЗФР 27.2
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Графік 2 – Графік процедури за ЗФР
Дії /Наслідки

Графік
Дні до початку

Згода на ЗФР
Боржник готує заяву та
первинне розкриття
інформації про свою
діяльність

ПІДГОТОВКА ЗА ЗФР
Боржник / Фінансова(і)
установа(и)

ЗАЯВА
до Секретаріату ЗФР
Secretariat
1-2 дні на опублікування

Дні 1ays to publish

ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ
ЗА ЗФР

Секретаріат розглядає
за 1 день; публікує
повідомлення про
початок за 1 день
Автомат. мораторій
Відстрочка банкрутства
Рішення Перших
Зборів:

Повідомлення
надається за 7-10 днів

Дні 9-12

ПЕРШІ ЗБОРИ
Залучених Кредиторів
(ЗК)

ПЕРЕГОВОРИ

Дні 75-78

Незал. Експерт

Боржник+ЗК

ПІДГОТОВКА

ЗВІТ ПРО ОФГДБ

ПЛАНУ

+ рішення щодо
життєздатності

Боржник

ПОШИРЕННЯ ПЛАНУ
Секретаріат
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Розкриття даних
Незалежний Експерт
Координ. Комітет
Відстрочка/мораторій
Тимчасове
фінансування

АУДИТ

ЩОДО ПЛАНУ

Дні 12-75

-

Експерт надає
звіт Залученим
Кредиторам
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Графік 2 – Графік процедури за ЗФР (продовження)
Графік
Дні від початку

Дії/Наслідки

Повідомлення за 10 днів

ЗБОРИ ДЛЯ СХВАЛЕННЯ
ПЛАНУ

Дні 85-88

Залучені Кредитори

схваленн
я< 2/3
голосів

Схвалення
> 2/3 < 100%
голосів

Подовження
процедури за
ЗФР за
необхідності

АРБІТРАЖ*
Секретаріат,
Арбітражний Комітет,
Арбітр

1-2 дні

Схвалення
100%
голосів

* До арбітражу
можна звертатися
протягом всієї
процедури за ЗФР
для вирішення спорів
з приводу вимог

АРБІТРАЖНЕ

18 днів

РІШЕННЯ
не
схвалене

схвалене

УКЛАДЕННЯ ПЛАНУ

ПРИПИНЕННЯ
ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗФР

Документи за
планом мають бути
укладені до спливу
процедури за ЗФР
Документи
Забезпечення мають
бути зареєстровані
протягом 10 днів
після укладення
плану

ЗАВЕРШЕННЯ
ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗФР
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V. ІНСТРУМЕНТИ PЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
A.

Договори про відстрочку

Закон дозволяє Залученим Кредиторам обрати опцію підтримання
мораторію за Статтею 21 або укладання договору про відстрочку за Статтею
22.108 Відстрочка – це договір між сторонами щодо призупинення або
утримання від здійснення подальших юридичних, примусових або інших
дій, що загрожують фінансово-господарській діяльності. Шляхом надання
дозволу та визнання договорів про відстрочку Закон забезпечує здатність
домовленості, узгодженої сторонами в договорі в ході процедури за ЗФР,
до примусового виконання за Законом, тоді як за поточною практикою такі
положення раніше вважалися такими, що не здатні до примусового
виконання.
Відстрочки створені для підтримання status quo на короткий період
часу (зазвичай 30-45 днів, що можуть бути продовжені) на збір та аналіз
інформації про фінансово-господарську діяльність та на здійснення
попередньої оцінки життєздатності та перспективності реструктуризації
боржника. Хоча зазвичай це потрібно у виключно неформальному контексті
реструктуризації, Закон передбачає потребу в наданні такої інформації та
прийняття рішень і вимагає від боржника надання її негайно після початку
процедури для розгляду на перших Зборах Залучених Кредиторів. На основі
отриманої інформації кредитори можуть визначити, як вони хочуть діяти, чи
продовжувати переговори в рамках мораторію, припинити мораторій на
користь відстрочки та припинити процедуру загалом.
1.

Відстрочка на противагу мораторію

Для сторін відстрочка має такі самі наслідки, як і мораторій, окрім того,
що відстрочку можна спеціально підлаштувати під потреби сторін і
врахувати наявні контракти та активи підприємства. Вона може бути
ширшою за сферою дії або вужчою за сферою дії, ніж мораторій. Одна з
переваг мораторію в тому, що він вступає в силу негайно, тобто сторонам не
потрібно витрачати час на переговори щодо договору про відстрочку, що
можуть зайняти кілька тижнів.
Мораторій також поширюється на звернення стягнення не-Залучених
Кредиторів на необтяжені необоротні активи боржника, що неможливо
здійснити за договором про відстрочку, який зобов’язує лише ті сторони,
що його підписали. Відтак, якщо виникають побоювання серед Залучених
108
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ЗФР 21.1 підпараграф чотири, та ЗФР 22.1.
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Кредиторів, що не-Залучені Кредитори можуть загрожувати зверненням
стягнення на необоротні активи Боржника, то краще залишити в силі
мораторій. Так само, якщо є побоювання, що деякі Залучені Кредитори
можуть не підписати договір про відстрочку, що дозволить їм
використовувати їхні власні права зі звернення стягнення, цю проблему
краще вирішувати шляхом мораторію. Закон передбачає опцію та надає
змогу сторонам використовувати відстрочки для вирішення унікальних для
кожної справи потреб. Навіть за мораторію сторони можуть вести
переговори з приводу інших захисних договорів (наприклад, протоколів),
що регулюють особливі аспекти процедури, такі як використання та захист
забезпечення, нове фінансування, домовленості щодо управління готівкою
та бюджети.
2.

Обов’язкові та факультативні положення стосовно відстрочок

Як мінімум, сторони повинні визначити дати, коли відстрочка набуває
дійсності, дати та умови її припинення та строк та сферу її дії. Відстрочка не
може бути продовжена пізніше дати, на яку набуває чинності план
реструктуризації або завершення або припинення процедури за ЗФР. Закон
також передбачає деякі факультативні положення стосовно відстрочки
(Вставка 5.1), що відповідають загальним принципам найкращої практики
для домовленостей щодо відстрочок (Вставка 5.2).
ВСТАВКА 5.1 ДОГОВОРИ ПРО ВІДСТРОЧКУ – ФАКУЛЬТАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Факультативні положення, що можуть бути включені до договору про
відстрочку, включають:
(1) Додаткову інформацію про наявність забезпечення;
(2) Обмеження використання боржником грошовими коштами, включаючи
здійснення
платежів,
використання
коштів
на
банківському
рахунку(рахунках), погашення зобов’язань, отримання фінансування,
відчуження активів, а також вимоги щодо отримання попереднього
дозволу на здійснення вищезгаданих дій боржником;109
(3) Зобов’язання здійснити дії боржника для відкриття нових банківських
рахунків (наприклад, наприклад, рахунок з обмеженим режимом
використання коштів) у банку, визначеному сторонами, в який мають бути
переведені кошти боржника. Кошти, що є предметом забезпечення, інші
майнові права на користь кредиторів або інші обтяження, встановлені за
законодавством або за договором, можуть бути переведені на такі рахунки

109

Коли мораторій припиняється, він також припиняється для боржника, що робить
ці положення необхідними.
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(4)
(5)
(6)
(7)

за письмової згоди кредиторів, що утримують майнові права в таких
коштах;
Обмеження на передачу вимог Залученими Кредиторами;110
Положення щодо відповідальності сторін за порушення умов відстрочки;
Процедури для обміну інформацією між сторонами договору відстрочки; та
Умови продовження відстрочки.
ВСТАВКА 5.2 ДОГОВОРИ ПРО ВІДСТРОЧКУ – ЗАГАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

Практикою визначено, що протягом періоду відстрочки:
Кредитори, що беруть участь, не повинні:
▪ вносити будь-які зміни або доповнення до будь-якої непогашеної
кредитної лінії;
▪ брати додаткові забезпечення або гарантії;
▪ висувати вимоги щодо або прискорювати виплату за кредитами;
▪ стягувати штрафні проценти;
▪ розпочинати стягнення боргу або порушувати провадження у справі про
банкрутство; або
▪ звертати стягнення на забезпечення, окрім зарахування зустрічних вимог.
Боржники не повинні без згоди всіх кредиторів, що беруть участь:
▪ нести жодних витрат поза рамками звичайного ходу їхньої фінансовогосподарської діяльності;
▪ відчужувати будь-які активи поза межами звичайного ходу їхньої
фінансово-господарської діяльності;
▪ позичати гроші;
▪ вступати в будь-які операції з пов’язаними особами, окрім як у звичайному
ході їхньої фінансово-господарської діяльності та в такий спосіб, що в який
вони здійснювали б їх із непов’язаною особою;
▪ створювати будь-які додаткові забезпечення;
▪ робити будь-які привілейовані платежі; або
▪ вступати в будь-які операції з іноземною валютою, своп або деривативами,
окрім як у звичайному ході їхньої фінансово-господарської діяльності для
покриття наявних господарських ризиків.

B.

Тимчасове фінансування, бюджети та управління готівкою

Тимчасове фінансування зазвичай потрібне під час періоду відстрочки
для того, щоб підприємство могло працювати до укладення договору з чітко
110

Хоча Ст. 26 Закону дозволяє передачу вимог, сторони можуть встановити, що
передача певних вимог до схвалення плану може мати негативний вплив на
переговори та перспективи реструктуризації.
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прописаним рішенням щодо реструктуризації. Слід приділити значну увагу
впливу нового фінансування на забезпечення, що існували до його надання,
особливо коли сторони, які надають нове фінансування, наполягають на
новому або додатковому забезпеченні фінансування. Потреба боржника в
адекватному фінансуванні для досягнення успіху та інтереси кредиторів
щодо максимізації відновлення та зменшення збитків є протилежними
інтересами, тому для досягнення збалансованого рішення для кінцевого
успішного результату для всіх сторін потрібна співпраця. Закон містить
конкретні правила для підтримання доступу до нового фінансування, при
цьому захищаючи права сторін, які вступають в такі операції.111
1.

Тимчасове та нове фінансування

Закон дозволяє Боржнику отримати фінансування для продовження
фінансово-господарської діяльності з будь-якого джерела, не забороненого
законодавством, до схвалення плану реструктуризації.112
Якщо для
отримання такого фінансування вимагається забезпечення, Закон вимагає,
щоб боржник спочатку використав в якості забезпечення свої необтяжені
активи, за згоди Залучених Кредиторів (за виключенням Пов’язаних Осіб). 113
Якщо необтяжені активи не підходять, боржник може використати вже
забезпечені активи, за умови, що він спочатку отримає схвалення будьякого кредитора, що має право забезпечення першої черги (заставу або
іпотеку) в таких активах, навіть якщо нове фінансування має бути
забезпечене правом забезпечення активів нижчої або субординованої
черги.
Іншою опцією для тимчасового фінансування може бути отримання
фінансування від інвестора, що має особливий інтерес до надання позик
підприємствам у стані фінансової кризи або що має інтерес до отримання
частки в бізнесі. Таке фінансування може надходити з опціоном або з
правами на конвертацію боргу в капітал або цінні папери з пріоритетом, або
з іншими пріоритетами щодо погашення, та зазвичай вимагає надання
новому кредитодавцю голосу на переговорах щодо реструктуризації.
2.

Заходи для використання та захисту грошових застав

Поточні кредитори (включаючи кредитодавців) можуть мати права
забезпечення в активах, що приносять прибутки, дохід, орендну плату або
111

Добросовісні операції, розпочаті протягом процедури за ЗФР, що є частиною
Плану Реструктуризації, не можуть бути визнані господарським судом недійсними у
випадку провадження у справі про банкрутство. ЗФР 29.
112 ЗФР 13.1.
113 ЗФР 13.2.
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інші форми готівки. Часто забезпечення кредитора охоплює як
забезпечення так і будь-які прибутки, що виникають з використання або
продажу забезпечення (наприклад, прибутки від оренди чи продажів).
Кредитори, які дозволяють боржнику продовжувати користуватися
активами, що приносять готівку, а також готівкою, яку приносять такі
активи, бажають мати гарантії того, що їхнє забезпечення буде захищене від
погіршення через постійне використання такого забезпечення або готівки
боржником, наприклад, коли майно експлуатується без належного
підтримання його стану або коли готівкові прибутки використовуються для
погашення боргів перед іншим кредиторам. Договори між кредиторами та
боржником стосовно використання готівкових коштів можуть надати
кредитору гарантію, потрібну для ретельного моніторингу використання
боржником його забезпечення.
Численні забезпечені кредитори можуть також уточнити будь-які
неточні моменти в контрактах або за законодавством, уклавши тимчасові
договори або договори про відстрочку, в яких будуть чітко вказані умови, на
яких використовуються їхнє забезпечення та готівкові прибутки від них.
Наприклад, коли численні забезпечені кредитори мають конкуруючі
вимоги, питання щодо відносного пріоритету прав забезпечень можуть бути
обговорені та вирішені. Як і у випадку з тимчасовим фінансуванням,
забезпечені кредитори також можуть наполягати на заходах для захисту
їхнього майна, таких як (i) обмеження використання їхнього майна, (ii)
вимога відділення або відкриття окремих рахунків для депонування
готівкових прибутків, (iii) вимога регулярного моніторингу та звітування про
стан або вимога доступу до майна; та (iv) накладання умов, на яких можна
здійснити звернення стягнення та повернути майно на основі домовленості
без потреби звертатися до суду.
3.

Продаж активів

Нові гроші можуть також бути мобілізовані через продаж активів або
через договір лізингу активів боржника. Остання опція особливо корисна,
якщо боржник уже заставив більшість своїх активів і йому потрібні ці активи
для ведення фінансово-господарської діяльності. Продаж активів
(наприклад, нерухомості) дає боржнику змогу негайно реалізувати
прибутки від активів, тоді як лізинг активів з правом викупу дозволяє йому
продовжувати
користуватися
майном,
при
цьому
надаючи
кредитору/покупцю регулярні платежі, подібно до випадку кредитного
фінансування. Боржник може навіть зберегти право повторного придбання
активів за узгодженою ціною. Зауважимо, що до Податкового кодексу були
внесені зміни та доповнення для надання звільнення від сплати ПДВ на
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продаж активів за планом реструктуризації для підтримання погашення
вимог.114
4.

Системи управління готівковими коштами та бюджети

Беручи до уваги проблеми з управлінням готівкою, Кредитори зазвичай
наполягають на схваленні витрат боржника. Процедура управління готівкою
забезпечує, що вся готівка, зібрана в ході фінансово-господарської
діяльності, належним чином задокументована та використовується на
найкритичніші потреби підприємства в процесі реструктуризації. Це може
вимагати відкриття нових банківських рахунків, з яких готівку
переказуватимуть на централізований рахунок, що знаходиться у відділенні
під контролем одного з Залучених Кредиторів. Зазвичай у ході переговорів
виробляється суворий бюджет для забезпечення того, щоб усі витрати були
розкриті та схвалені Залученими Кредиторами або новими кредитодавцями
на конкретні узгоджені цілі.
C.

Засоби та прийоми реструктуризації

Закон передбачає максимальну гнучкість щодо розробки сторонами
плану реструктуризації, який найкраще відповідав би потребам
підприємства та його кредиторів. Реструктуризації зазвичай діляться на дві
категорії – фінансова та операційна реструктуризація. Фінансова
реструктуризація зосереджується переважно на реструктуризації боргів та
зменшенні боргів, тоді як операційна реструктуризація зосереджується на
покращенні бізнес-моделі, зменшенні витрат та збільшенні прибутковості.
На практиці, для відновлення життєздатності можуть бути потрібні
елементи обох видів реструктуризації. Деякі з цих засобів стисло описані
нижче.
1.

Фінансова реструктуризація

Фінансова реструктуризація вирішує питання переважно з борговою
частиною бухгалтерської звітності підприємства шляхом реструктуризації
або зменшення боргових зобов’язань через зміну графіку, прощення боргів,
конвертації боргу в капітал або продажу активів для погашення боргових
зобов’язань. Кожен з цих засобів повинен призводити до розробки
адекватного плану погашення, за яким реструктуровані борги можуть
обслуговуватися за допомогою наявних та очікуваних прибутків від
фінансово-господарської діяльності.

114

Дивись обговорення в Розділі VI.A.3 нижче.
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▪

Зміна графіку погашення боргу – це найпоширеніша форма
реструктуризації, яка зазвичай супроводжується відстрочкою
певних виплат, можливим пільговим періодом, протягом якого
виплачуються лише проценти, подовженням дати погашення, з або
без коригування процентних ставок.115 Масштабна зміна графіку
погашення боргу може розглядатися як новація щодо цілковито
нового боргу, що, як описано вище, може мати наслідки для
пріоритету забезпечення.116 Зміна графіку погашення боргу є
прийнятним рішенням, коли фінансово-господарська діяльність
загалом здорова та коефіцієнт боргу до активів врівноважений. 117
Коли в підприємства забагато боргів, для відновлення
життєздатності та для залучення нового фінансування або
інвесторів можуть знадобитися радикальніші заходи.

▪

Пролонгація боргу – це один з найменш інвазивних форм зміни
графіку погашення боргу, що лише модифікує дати погашення,
зазвичай на ідентичних умовах.

▪

Прощення боргу – застосовується для відновлення життєздатності
підприємств з надмірною кількістю боргів, щоб вони могли
погасити зобов’язання, що залишилися, в майбутньому, та краще
приваблювати нове фінансування або інвестиції. Більшість
кредитодавців готова розглянути часткове списання боргів та
процентів, але їм важко списати основну суму, бо це призводить до
втрати капіталу, та прощений борг вважається прибутком
боржника, що створює підставу для вимог податкових органів.
Деякі країни виключають прибуток від прощення боргу з
оподаткування в контексті реструктуризації або процедури

Продовження періоду погашення на кілька років та зниження процентної ставки
мають такі самі наслідки, як списання боргу, але часто легше впроваджуються
кредитодавцями, особливо якщо це державні банки. Недолік цього підходу, як
зазначалося, в тому, що це залишає підприємство обтяженим великою кількістю
боргів.
116 Закон чітко визначає, що на новацію повинна бути надана чітка згода і вона має
бути прописана в плані реструктуризації.
117 Коефіцієнт боргу до активів вимірює загальний борг (короткостроковий та
довгостроковий) до вартості загальних активів. Коефіцієнт боргу до капіталу часто
виступає індикатором фінансового здоров’я підприємства. Коефіцієнт боргу вище 1
вказує на високий рівень росту через запозичення, тоді як коефіцієнт нижче 1 вказує,
що підприємство росте в силу росту капіталу. Високий коефіцієнт боргу в
підприємства може бути індикатором стану фінансової кризи або
неплатоспроможності.
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оголошення боржника неплатоспроможним. В Україні нещодавні
зміни до Податкового кодексу визнають прибуток, але дозволяють
боржнику виплатити податок протягом періоду років, коли борг
прощається за планом реструктуризації, схваленим за Законом.
Дивись VI.A нижче.
▪

Зміни боргу-на-борг – використовується для конвертації однієї
форми боргу в іншу форму боргу, що технічно становить новацію.
Вона може використовуватися у разі конвертації кредиту,
визначеного в іноземній валюті, у кредит в місцевій валюті. За
умови відсутності проблем із забезпеченням, новий борг може
бути вигіднішим для кредитодавця, якщо він надає змогу
рекласифікувати борг як такий, що погашається, тоді як
реструктуризації за положеннями банківського законодавства
може потягнути за собою часткове підвищення в класифікації після
періоду погашення. Інструменти конвертації боргу можуть також
надавати кредиторам можливість отримати преференційне
погашення будь то у вигляді боргу або капіталу.

▪

Обмін боргу на капітал – використовується для видалення боргу з
балансової звітності підприємства та конвертації боргу в капітал
підприємства. Цей підхід створений для того, щоб зняти з
підприємства борг та відновити належний коефіцієнт боргу до
активів та зробити підприємство більш кредитоздатним для
кредитодавців та привабливішим для інвесторів. Він також вимагає
жертви з боку власників та акціонерів, чиї частки в підприємстві
будуть зменшені та від яких може вимагатися передача частини
контролю над підприємством. Більшість кредиторів зазвичай не
цікавлять права власності на капітал у підприємстві, бо в них
можуть бути складності з монетизацією або продажем часток,
якщо підприємство не виставляється на публічний продаж.

▪

Структуроване фінансування – зазвичай використовується для
складніших підприємств, що мають унікальні або специфічні
потреби, які не можна вирішити типовими кредитами.
Структуроване фінансування або сек’юритизація можуть бути
використані, коли певні активи, що приносять передбачуваний
дохід, можуть бути структуровані в спосіб, що монетизує активи
краще, при цьому надаючи забезпечення портфелю. Приклади
включають забезпечений заставою борг або зобов’язання за
іпотекою, своп за кредитним дефолтом і гідридні цінні папери.
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▪

Облігації та боргові зобов’язання – випускаються боржником
(фактично це кредит) із зобов’язанням виплачувати періодичні
проценти та погасити основну суму на дату настання строку
погашення. Ці боргові цінні папери частіше стають предметом
переговорів, утримуються і стають предметом продажу, ніж
кредити, що створює більше складнощів на шляху досягнення
згоди з власниками цінних паперів, особливо за відсутності
положень про колективну дію, хоча зазвичай довірена особа за
борговими зобов’язаннями представляє інтереси власників цінних
паперів у ході реструктуризації. Ці борги часто незабезпечені та
можуть бути випущені у вигляді як старшого, так і субординованого
боргу по відношенню до інших боргових зобов’язань стосовно прав
погашення. Вони можуть бути реструктуровані з використанням
усього спектру дій шляхом зміни графіку, надання дисконту, обміну
або конвертації боргів.
2.

Операційні реструктуризації

Операційна реструктуризація потрібна, коли аспекти бізнесу
неприбуткові, неефективні або непотрібні та коли підприємство можна
відновити до рівня життєздатності шляхом поліпшення загальної
операційної діяльності. Наприклад, підприємство, що виробляє товари, які
вийшли з моди, має почати виробляти актуальніші товари або розширити
лінійку продуктів. Якщо продукти недостатньо ефективно виробляються
через застаріле обладнання, може знадобитися оновлення обладнання.
Може знадобитися коригування методів надання послуг у відповідності
до поточних реалій бізнесу; наприклад, якщо авіалінії використовують
великий літак, щоб перевозити кілька пасажирів за напрямками, що
втратили привабливість, для таких маршрутів їм доцільніше почати
використовувати менший літак або скасувати ці маршрути. Оновлення
обладнання може потягнути за собою утікання кадрів та потребу в
перекваліфікації працівників.
У випадку операційної реструктуризації кредитори можуть наполягати,
щоб боржник утримував спеціаліста з досвідом для оцінки, ремоделювання
та допомоги в ході операційної реструктуризації бізнесу в якості умови для
розробки та імплементації плану реструктуризації.
3.

Продаж активів або компонентів бізнесу

Продаж активів може бути одним із методів швидкого залучення
коштів для бізнесу, за умови, що активи, які продаються, неістотні для
ключових операцій підприємства. Активи, що потенційно можуть бути
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продані, повинні включати компонент бізнесу або окремий операційний
підрозділ бізнесу, що може бути проданий, не поставивши при цьому під
загрозу життєздатність та прибутковість компонентів бізнесу, що
залишаються.
Щодо активів, що продаються в контексті плану, потрібно чітко
вказувати всі умови стосовно продажу активів, включаючи те, як прибутки
від продажу мають бути розподілені у ході погашення вимог (на основі
відносних прав та пріоритетів щодо грошових забезпечень) або
використовуватися в ході фінансово-господарської діяльності. Як зазначено
вище, продаж активів на умовах лізингу може бути ефективним
інструментом реструктуризації, що генерує прибуток, при цьому
зменшуючи та задовольняючи деякі вимоги, що знімає з підприємства тягар
боргу та робить позичальника більш кредитоздатним. Як описано нижче,
податкові пільги на продажі активів заохочують сторони вдаватися до
адекватних прийомів, включаючи продажі активів, для підтримки плану
реструктуризації.
4.

Інвестори та стратегічні партнери

Інвестори та стратегічні партнери надають джерело нових грошей або
капіталу для бізнесу та можуть привнести додаткові вміння, технології та
покращений доступ до регіонального та глобального ринку для продуктів
підприємства. Еволюція кризових інвесторів, приватних акціонерних
фондів, хеджувальних фондів та інших учасників, що зацікавлені у кризових
ситуаціях, можуть запропонувати унікальні можливості для підприємств у
скрутному стані або в стані фінансової кризи для приваблення інвестицій у
вкрай ризикованих ситуаціях, коли фінансування або інвестиції інакше на
ринку недоступні.
У контексті реструктуризації відбувається вибір – чи зможе потенційний
інвестор принести користь для відродження в спосіб, що підтримує
відновлення до стану життєздатності та надає можливість здійснювати
погашення вимог на прийнятних умовах. Закон заохочує та підтримує
інвесторів у різноманітних формах, дозволяючи ранню участь, потенційне
нове фінансування і навіть набуття вимог.
D. Положення стосовно плану
План реструктуризації – це багатосторонній документ, який потенційно
вирішує питання реструктуризації вимог численних і різних кредиторів. Є
базові правила, яким належить слідувати:
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▪

Адекватне розкриття інформації – важливе для кредиторів для
прийняття поінформованого рішення про перспективи погашення
їхніх вимог за планом реструктуризації та повинен відтак бути
інкорпорований в окремий документ про розкриття інформації,
або він має стати частиною плану. Звіт Незалежного Експерта про
ОГФДБ також може містить інформацію, розкриття якої необхідне
для плану.

▪

Припущення в плані – мають бути перевірені незалежним
експертом для того, аби переконатися, що план обґрунтований і
його цілі можуть бути досягнуті, на основі реалістичних припущень
щодо стану фінансово-господарської діяльності та ринку, та що він
не створений на основі уявних сценарії або прийняття бажаного за
дійсне.

▪

Відповідні ризики (наприклад, фінансові, юридичні, регуляторні,
ринкові тощо) – як і у випадку припущень щодо фінансовогосподарської діяльності та ринку, повинні бути ретельно і уважно
вивчені сторонами для повної оцінки потенційних ризиків по
відношенню до погашення вимог або продуктивності
підприємства. Ризики можуть випливати з умов плану (наприклад,
вимог щодо отримання схвалень регуляторних органів) або з
природи діяльності підприємства.

▪

Чітке висловлення шляхом вирішення питань щодо вимог – є
фундаментальним, і план повинен містити всю відповідну
інформацію та дані про умови погашення. План повинен також
висвітлювати загальні положення щодо обслуговування боргу та
визначати, як і чи будуть погашені вимоги не-Залучених
Кредиторів.

▪

Класифікація вимог – повинна бути належною та справедливою в
таких ситуаціях, коли є багато подібних вимог, і питання щодо них
повинні вирішуватися на подібних умовах. Класифікація ускладнює
план в тому сенсі, що вона зазвичай вимагає схвалення більшістю
кожного класу кредиторів. В результаті чого більшість у 2/3 голосів
може бути досягнута, але якийсь клас кредиторів на схвалив план
або не схвалив тією ж більшістю у 2/3 голосів.118

▪

Окремий договір про реструктуризацію та документація
індивідуальних вимог – потрібні в більшості випадків для належної

Дивись обговорення в Розділі VII.B.4. нижче.
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документації договору сторін та індивідуальних прав за
контрактами. У разі наявності вимог податкових органів, схвалення
плану вважатиметься достатнім за Законом, щоб застосувати
режим Статті 5.4 Закону до вимог податкових органів, але в цьому
випадку важливо забезпечити належне оформлення всіх вимог.
▪

Невиконання зобов’язань та порушення положень договорів –
повинні бути чітко визначені в положеннях плану та в документах
стосовно імплементації плану, щоб сторони мали чітке розуміння
того, як імплементувати план, та розуміли варіанти для модифікації
вимог, модифікації плану або вирішення спірних питань
(наприклад, шляхом відкриття арбітражного провадження за ЗФР).

▪

ЗФР щодо досудової санації – з урахуванням прийняття належних
змін і доповнень до Закону "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" та ЗФР, план
реструктуризації повинен бути схвалений за використання Статті 6
Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", у випадку чого залучені сторони
повинні працювати одночасно в двох напрямках для підготовки та
ведення переговорів з приводу плану реструктуризації: по-перше,
за Законом шляхом вирішення питань виключно щодо вимог
Залучених Кредиторів, та, по-друге, за Законом Закону "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" для задоволення всіх критеріїв для схвалення плану за
Статтею 6 процедури.
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VI. ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ, ЗАХИСТ ПРАВОЧИНІВ, ІНШІ
ПИТАННЯ
A.

Податкові пільги для суб’єктів господарювання
1.

Реструктуризація вимог податкових органів

В рамках процедури фінансової реструктуризації боржник може
претендувати на реструктуризацію вимог податкових органів (крім вимог
щодо погашення податкового боргу та грошових зобов’язань з податку на
доходи фізичних осіб та за єдиним внеском на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування)119 подібно до реструктуризації договірних
та інших цивільно-правових зобов’язань. Якщо вимоги податкового органу
(у тому числі загальний розмір податкового боргу) становлять менше однієї
третини суми зобов’язань боржника перед усіма залученими кредиторами,
податковий орган є залученим кредитором та бере участь у процедурі
фінансової реструктуризації без необхідності надання згоди на
реструктуризацію. Якщо ця частка становить одну третину та більше,
податковий орган бере участь у процедурі фінансової реструктуризації у
разі підписання ним згоди на реструктуризацію.
Реструктуризація вимог податкового органу здійснюється шляхом
анулювання (прощення), розстрочення (відстрочення) податкового боргу та
грошових зобов’язань.120 З дня погодження плану реструктуризації майно
боржника звільняється з податкової застави та від адміністративного
арешту.
▪

119

Списання (прощення) податкового боргу та штрафів.
Контролюючі органи зобов’язані списати частину податкового
боргу пропорційно до частини анульованих (прощених)
кредиторами зобов’язань боржника. Водночас в рамках
процедури
фінансового
реструктуризації
певні
грошові

Не підлягають реструктуризації зобов'язання боржника зі сплати сум зазначених
податків (зборів). Проте, якщо на платника було накладено штрафні санкції та пені у
зв’язку з несплатою цих податків (зборів), такі штрафні санкції та пені можуть бути
реструктуризовані.
120 Можливість розстрочення (відстрочення) в принципі доступна будь-якому
платнику податку за межами процедури фінансової реструктуризації. Проте, коли ці
інструменти надаються боржнику згідно з планом реструктуризації, такий боржник
не потребує виконання процедур укладення окремого договору про розстрочення
(відстрочення) з податковим органом.
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зобов’язання платника податків автоматично визнаються
безнадійними та підлягають списанню. До таких належать:
-

▪

податковий борг, що виник більш як за три роки до дня
початку процедури фінансової реструктуризації;
штрафні санкції та пеня, нараховані платнику податків до дати
початку процедури фінансової реструктуризації, за якими
тривають процедури адміністративного або судового
оскарження.

Розстрочення (відстрочення) податкового боргу та зобов’язань.
Положення та умови розстрочення (відстрочення) несписаного
податкового боргу та грошових зобов’язань визначаються планом
реструктуризації. Умови реструктуризації податкового боргу
повинні бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог інших
кредиторів. Розстрочення (відстрочення) може бути надане не
більше ніж на три роки з моменту затвердження плану
реструктуризації. У разі невиконання боржником своїх обов’язків з
погашення реструктуризованих податкових зобов’язань строк
виконання податкових зобов’язань вважається таким, що настав.
2.

Звільнення доходів при прощенні податкового боргу та
зобов’язань

Доходи, які визнаються у фінансовій звітності боржника внаслідок
списання йому податкового боргу, анулювання (прощення) та/або
розстрочення (відстрочення) його зобов’язань, зменшують фінансовий
результат до оподаткування (це означає, що такий дохід не підлягає
оподаткуванню податком на прибуток підприємств). Через нечіткість
формулювання відповідних законодавчих норм залишається незрозумілим,
чи застосовується це виключення до всіх зобов’язань або лише до
податкових зобов’язань боржника. Згідно з позицією Державної фіскальної
служба України звільненню від оподаткування підлягають лише доходи, які
визнаються від реструктуризації податкових зобов’язань, тоді як доходи від
реструктуризації інших зобов’язань не зменшують фінансовий результат та
оподатковуються на загальних підставах. Крім того, операції з
реструктуризації заборгованості не визнаються контрольованими для цілей
трансфертного ціноутворення (навіть якщо вони відповідають критеріям
застосування правил трансфертного ціноутворення за звичайними
правилами).
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3.

Звільнення продажу активів від сплати ПДВ

Звільняються від оподаткування ПДВ операції боржника з постачання
товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами
відповідно до плану реструктуризації. Незважаючи на те, що такі операції
звільняються від оподаткування ПДВ, боржник не здійснює коригування
податкового кредиту (шляхом нарахування податкових зобов’язань),
визнаного ним при придбанні таких товарів.121 Звільнення діє до 1 січня
2020 року.
B.

Податкові пільги для банків та кредиторів
1.

Списання заборгованості, яка не відповідає ознакам
безнадійної

У процедурі фінансової реструктуризації, використання резерву
банками та фінансовими установами внаслідок анулювання (прощення)
зобов’язання на умовах плану реструктуризації не змінює фінансовий
результат до оподаткування (враховується у витратах), навіть якщо така
заборгованість не відповідає ознакам безнадійної відповідно до вимог
Податкового кодексу.
2.

Розстрочення доходів при розформуванні резервів

Банки та фінансові установи, які зменшили (розформували) резерви на
покриття збитків від кредитів у зв’язку з реструктуризацією зобов’язань
відповідно до плану фінансової реструктуризації, у податковому обліку з
податку на прибуток зменшують фінансовий результат до оподаткування на
суму такого доходу та збільшують фінансовий результат на одну третину
протягом наступних трьох років, замість того щоб визнати всю суму доходу
негайно.
3.

Звільнення продажу активів від сплати ПДВ

Операції банків та інших фінансових установ щодо подальшого
постачання майна (в т.ч. на підставі договору фінансового лізингу), набутого
ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно,
звільняються від оподаткування ПДВ. Якщо за умовами плану
реструктуризації звернення стягнення на предмет застави не здійснюється,
подальше постачання такого майна підлягає оподаткуванню ПДВ.
121

За загальним правилом, якщо товари придбані з ПДВ та використовуються в
операціях, звільнених від оподаткування ПДВ (наприклад, постачаються іншим
особам без ПДВ), боржник зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання
(скоригувати відповідний податковий кредит).
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ПОСІБНИК ДО ЗАКОНУ ПРО ФІНАНСОВУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ
C.

Інші питання
1.

Захист правочинів

Закон спеціально захищає правочини, які були вчинені під час
процедури за ЗФР та згідно з планом реструктуризації, від визнання їх
недійсними або їхнього спростування у межах провадження справи про
банкрутство згідно зі статтею 20 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Згідно з цією
статтею, правочини, які були вчинені протягом одного року, що передував
порушенню справи про банкрутство, можуть бути визнані недійсними або
спростовані, а будь-які платежі чи передача майна боржником можуть
бутит витребувані у кредитора, якщо правочини призвели до
несправедливого обміну за вартістю майна/платежу або надання
переважного платежу конкретному кредитору.122 Це положення Закону
застосовується виключно до правочинів, які були вчинені під час
реструктуризації між учасниками реструктуризації, та не поширується на
сторін, які не приймали участь в процедурі за ЗФР, навіть якщо вони уклали
двосторонній договір з боржником в той самий час, коли був затверджений
план реструктуризації.
2.

Санкції та розслідування

Закон встановлює ряд санкцій та штрафів для сторін, які порушують
вимоги Закону. Порушення зі сторони боржника включають в себе
порушення обов’язків щодо розкриття інформації, неправомірне
відчуження активів під час процедури, порушення мораторію, та вчинення
дій без попередньої згоди залучених кредиторів у випадках, коли
отримання такої згоди вимагається Законом.123 Аналогічно, залучені
кредитори можуть бути притягнені до відповідальності у випадку
недотримання обов’язків, передбачених планом реструктуризації,
порушення мораторію чи договору про відстрочку.124 Також, на будь-яку
сторону, яка не виконує арбітражне рішення, накладаєтсья штраф.125

122

ЗФР 29; та Закон "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" 20 (Визнання недійсними правочинів (договорів) та спростування
майнових дій боржника).
123 ЗФР 30.1.
124 ЗФР 30.2.
125 ЗФР 30.3.
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VII. АРБІТРАЖНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
A.

Огляд і вступ
1.

Відповідальні органи під час арбітражного розгляду

Наступні органи здійснюють нагляд та супровід арбітражного розгляду:
Арбітражний Комітет, Cекретаріат та Одноособовий Арбітр.
Арбітражний Комітет
Статус. Арбітражний Комітет — це орган, утворений відповідно до
статті 16 Закону про фінансову реструктуризацію. Арбітражний Комітет
складається з голови та двох заступників голови, які призначаються
Спостережною радою126 та офіційно працюють в тих же приміщеннях, що й
Секретаріат. Він не має статусу самостійної юридичної особи. 127 На відміну
від співробітників Секретаріату, члени Арбітражного Комітету працюють не
за контрактами, а отримують плату за виконання окремих завдань та робіт,
пов'язаних із вирішенням спору, який передається на арбітраж.
Роль. Головна роль Арбітражного Комітету полягає у призначенні
Одноособового Арбітра та вирішенні ключових питань, що виникають в ході
арбітражного розгляду. Арбітражний Комітет працює на умовах неповного
робочого часу, і, очікується, що Арбітражний Комітет буде розглядати
більшість справ віддалено, при цьому комунікація між членами
Арбітражного Комітету буде здійснюватися електронною поштою або по
телефону.
Функції. Арбітражний Комітет виконує ряд важливих функцій, які
визначені Арбітражним Регламентом, як до початку, так і в ході
арбітражного розгляду.128 Обов'язки також включають надання пропозицій
щодо будь-яких змін до Арбітражного Регламенту та списку арбітрів.

126

ЗФР, 16.1.
Арбітражний комітет спирається на НАБУ в питаннях управління банківськими
рахунками, а також отримання, внесення та сплати зборів, пов'язаних із арбітражним
провадженням.
128Арбітражний Регламент, cт. 5.4.
127
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ПОСІБНИК ДО ЗАКОНУ ПРО ФІНАНСОВУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ
ВСТАВКА 7.1 ФУНКЦІЇ АРБІТРАЖНОГО КОМІТЕТУ
До початку арбітражного провадження
▪
здійснює загальний аналіз повідомлення про спір — документ, який
подається стороною, щоб розпочати арбітражне провадження відповідно
до Арбітражного Регламенту, - та на підставі повідомлення про спір
встановлює застосування Арбітражного Регламенту до вирішення спору, а
також чи потрібно необхідність початку арбітражного провадження;129
▪
розраховує розмір сум зборів, які підлягаються сплаті стороною, які прагне
вирішити спір в арбітражі відповідно до Арбітражного Регламенту ;
▪
призначає Одноособового Арбітра у кожній справі.
Після початку арбітражного провадження
▪
приймає рішення щодо продовження строків, встановлених Арбітражним
Регламентом;
▪
приймає рішення з питань відводу, припинення повноважень та заміни
Одноособового Арбітра;
▪
перевіряє та затверджує проект арбітражного рішення до його підписання
Одноособовим Арбітром;
▪
погоджує виправлення винесеного арбітражного рішення за власною
ініціативою Одноособового Арбітра.
Забезпечення застосування Арбітражного Регламенту
▪
здійснює тлумачення Арбітражного Регламенту;
▪
надає рекомендації спостережній раді стосовно будь-яких змін до цього
Регламенту, які на думку арбітражного комітету є необхідними.
Забезпечення ведення списку арбітрів
▪
надає пропозиції спостережній раді щодо включення або виключення
кандидатур до/із списку арбітрів для цілей арбітражу відповідно до
Закону.

Секретаріат
Статус. Секретаріат створений відповідно до статті 15 Закону про
фінансову реструктуризацію та рішення Спостережної ради, та є органом,
відповідальним за адміністративне забезпечення проведення процедури
фінансової реструктуризації та процедури вирішення спорів відповідно до
положень Закону.130 У своїй роботі Секретаріат керується законом,
129

Арбітражний Регламент, cт. 8.1. Арбітражне провадження відповідно до цього
регламенту вважається розпочатим в день отримання Арбітражним Комітетом
повідомлення про спір, якщо тільки Арбітражний Комітет не встановить, що спір, про
який йдеться у повідомленні про спір, вочевидь не є таким, що підлягає
арбітражному розгляду відповідного до статті 1 цього Регламенту.
130Протокол засідання № 3 від 26 жовтня 2016 р.
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Арбітражним Регламентом, іншими чинними законодавчими актами
України та Положенням про Секретаріат.
Роль. З точки зору арбітражного провадження, основна роль
Секретаріату полягає у вирішенні адміністративних, організаційних та
технічних питань, що виникають в ході процедури вирішення спорів у
арбітражі, що здійснюється відповідно до Закону та Арбітражного
Регламенту .
Функції. Секретаріат виконує ряд важливих функцій під час арбітражу
згідно з Арбітражним Регламентом.131 Вони включають загальну
адміністративну та матеріально-технічну підтримку, пов'язану з процесом та
розглядом окремих арбітражних спорів під час процедури реструктуризації.
ВСТАВКА 7.2 ФУНКЦІЇ СЕКРЕТАРІАТУ В АРБІТРАЖНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Загальна адміністративна та технічна підтримка в рамках арбітражного
провадження
▪
зберігає інформацію та документи, отримані в рамках арбітражного
провадження, в паперовій та електронній формі через електронну систему
обробки та зберігання електронних документів;
▪
керує власним веб-сайтом, де публікує інформацію, що вимагається
законом, включаючи список арбітрів;
▪
надає всю необхідну матеріально-технічну та адміністративну допомогу
Арбітражному Комітету та одноосібному арбітру.
У ході арбітражного провадження
▪
реєструє та передає Арбітражному Комітету повідомлення про спір;
▪
надає сторонам запит на сплату зборів за арбітражний розгляд згідно з
Арбітражним Регламентом відповідно до інструкцій арбітражного
комітету;
▪
допомагає знайти приміщення для слухання, а також надає іншу
матеріально-технічну та адміністративну підтримку, необхідну для
проведення слухання;
▪
забезпечує доставку оригіналів арбітражних рішень та наказів, винесених
Одноособовим Арбітром.

Одноособовий Арбітр
Статус. Одноособовий Арбітр — це особа, включена до списку
арбітрів і призначена Арбітражним Комітетом для розгляду конкретної

131Арбітражний
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Регламент, cт.6.

ПОСІБНИК ДО ЗАКОНУ ПРО ФІНАНСОВУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ
справи. Включення до списку арбітрів вимагає, щоб особа відповідала
вимогам, викладеним у Додатку 1 до Арбітражного Регламенту. 132
Роль. Головною роллю Одноособового Арбітра є розгляд справи по суті
та винесення остаточного арбітражного рішення.
Функції. Одноособовий Арбітр виконує ряд ключових функцій під час
арбітражного провадження, включаючи наступне:
▪

приймає рішення про компетенцію — чи існує дійсна арбітражна
угода між сторонами, з тим щоб спори могли бути вирішені згідно
з Арбітражним Регламентом; на відміну від арбітражного комітету,
який лише встановлює prima facie застосування Арбітражного
Регламенту, Одноособовий Арбітр аналізує детально матеріали
справи до прийняття рішення про компетенцію;

▪

забезпечує дотримання вимог щодо подань — після отримання
матеріалів справи Одноособовий Арбітр розглядає всі документи,
подані сторонами (наприклад, відповідь на повідомлення про спір,
зустрічний позов тощо) на предмет їхньої відповідності
формальним вимогам, встановленим Арбітражним Регламентом.

▪

приймає процесуальні рішення — при аналізі письмових подань
сторін вирішує процедурні питання, у тому числі про те, чи
звернутися до арбітражного комітету з проханням про
продовження строків, передбачених Арбітражним Регламентом, і
уповноважений вирішити, чи арбітражне провадження підлягає
закриттю чи припиненню.

▪

виносить арбітражні рішення — після перегляду всіх подань
приймає рішення по суті спорів та готує текст рішення, у тому числі
про розподіл витрат між сторонами, та повідомляє сторони про
рішення. Одноособовий Арбітр має право виправити рішення або
винести додаткове рішення.
2.

Правове регулювання та Арбітражний Регламент

Нормативно-правове
регулювання
арбітражного
провадження
здійснюється Законом, Законом про комерційний арбітраж,133 Арбітражним

132

Арбітражний Регламент, Додаток 1, п. 3-4.
Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» № 4002-XII від 24
лютого 1994 року (далі — «Закон про комерційний арбітраж»)
133
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Регламентом та Рекомендаціями МАЮ щодо конфлікту інтересів.134
Арбітражний Регламент було розроблено спеціально для регулювання
арбітражного провадження з метою вирішення спорів, що виникають у
зв'язку з процедурою фінансової реструктуризації відповідно до Закону.135
Сфера застосування. Арбітражний Регламент
застосовується до
вирішення в арбітражі будь-яких спорів, зазначених у Законі (далі — «Спір»)
у усіх випадках, коли відповідна арбітражна угода у будь-який спосіб
передбачає арбітраж відповідно до Закону про фінансову реструктуризацію,
цього регламенту або будь-яким іншим чином містить посилання на Закон
про фінансову реструктуризацію.136
ВСТАВКА 7.3 ПЕРЕЛІК СПОРІВ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИРІШЕНІ ЗГІДНО ІЗ АРБІТРАЖНИМ
РЕГЛАМЕНТОМ
Спори, які можуть бути вирішені згідно з Арбітражним Регламентом, перелічені
у Законі, зокрема:
1.
будь-які протиріччя або суперечки між залученими кредиторами чи між
залученими кредиторами та боржником щодо пріоритетності та розміру
вимог кредиторів;
2.
суперечки між залученими кредиторами щодо затвердження та/або
внесення змін до затвердженого плану реструктуризації необхідною
кількістю голосів;
3.
будь-які інші суперечок, що виникають з рамкового договору та протягом
процедури фінансової реструктуризації.

Арбітражна угода. Спір може бути переданий на розгляд до арбітражу
за наявності арбітражної угоди, яка укладається сторонами у вигляді:
▪

арбітражного застереження у рамковому договорі;

▪

письмової згоди боржника в заяві про реструктуризацію;

▪

арбітражного
застереження
реструктуризацію.137

134

у

згоді

кредитора

на

Рекомендації Міжнародної асоціації юристів щодо конфлікту інтересів в
арбітражному провадженні (далі – «Рекомендації МАЮ щодо конфлікту інтересів”).
135
Арбітражний Регламент для цілей Закону України «Про фінансову
реструктуризацію», затверджений рішенням Спостережної ради (протокол засідання
№ 11 від 24 січня 2017 року). Для зручності, повний текст Арбітражного Регламенту
надається як Додаток 2.
136
137
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ЗФР, 1.1(25).
ЗФР, 16.2.
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Для зручності сторін Арбітражний Регламент також передбачає типові
арбітражні застереження.
Основні особливості Арбітражного Регламенту. Арбітражний
Регламент має такі особливості, що відрізняють механізм вирішення спорів
відповідно до закону від інших інституційних арбітражних регламентів,
зокрема:
▪

різні процедури застосовуються до різних видів спорів залежно від
предмету кожного спору (загальна процедура, процедура
затвердження плану реструктуризації);

▪

за замовчуванням арбітражний розгляд проводиться на основі
документів;

▪

справа розглядається виключно Одноособовим
призначеним Арбітражним Комітетом;

▪

матеріали справи передаються Одноособовому Арбітру лише після
повної сплати всіх арбітражних зборів (реєстраційних, арбітражних
та адміністративних зборів);

▪

проект рішення перевіряється Арбітражним Комітетом на предмет
його узгодженості за формою та змістом з Арбітражним
Регламентом до того, як Одноособовий Арбітр винесе таке
рішення.

Арбітром,

Швидкість арбітражного розгляду згідно з Арбітражним
Регламентом. Важливо, що арбітраж, який проводиться за Арбітражним
Регламентом, має прискорений характер. Це досягається завдяки
наступному:
▪

відправлення та отримання всіх документів в електронному
вигляді;

▪

обмеження
строків
загальної
тривалості
арбітражного
провадження (загальна процедура — 15 днів, процедура
затвердження плану реструктуризації — 18 днів);

▪

встановлення фіксованих термінів для основних етапів процесу;

▪

продовження процесуальних строків лише у виняткових випадках;

▪

усне слухання проводиться лише у виняткових випадках.
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Конфіденційність. Арбітражний Регламент
відображає високі
стандарти конфіденційності, встановлені законом для всіх учасників, що
беруть участь у арбітражному процесі, включаючи Одноособового Арбітра ,
Арбітражний Комітет, Секретаріат, а також сторони справи. Зокрема, в ході
арбітражу доступ до будь-яких документів та конфіденційної інформації,
наданий сторонами Секретаріату або одноосібному арбітру, повністю
забороняється: (i) спостережній раді, крім випадків, передбачених Законом,
коли це необхідно для виконання функцій спостережної ради; (іі)
виконавчому органу НАБУ та працівникам внутрішніх відділів НАБУ та його
філій; (iii) іншим особам, які мають законну підставу для доступу до такої
інформації та/або безпосередньо несуть відповідальність за обробку такої
інформації.138
3.

Види арбітражних процедур

Залежно від предмета спору, Арбітражний Регламент визначає два
види арбітражних процедур:
Загальна процедура. Ця процедура регулює арбітражний розгляд
спорів щодо пріоритетності та розміру вимог кредиторів, а також будь-яких
інших суперечок, що виникають з рамкового договору та протягом
процедури фінансової реструктуризації.
Особливості та хід загальної процедури, передбаченої Арбітражним
Регламентом, встановлені в розділі VII.B.4. нижче.
Процедура затвердження плану реструктуризації (Спеціальна
процедура). Ця процедура застосовується до розбіжностей між залученими
кредиторами щодо схвалення та/або внесення змін до затвердженого
плану реструктуризації. Особливості та хід процедури затвердження плану
реструктуризації згідно з Арбітражним Регламентом наведено в Розділі
VII.B.4. нижче.
4.

Арбітражні форми

У ході арбітражного провадження Секретаріат, Арбітражний Комітет та
Одноособовий Арбітр, як очікується, використовуватимуть шаблони форм
для арбітражного провадження.139 Загалом існує 30 шаблонів, призначених
для полегшення проведення арбітражного процесу. Кожна з форм
відповідає послідовним крокам арбітражного процесу, прийнятим,
відповідно, Секретаріатом, Арбітражним Комітетом та Одноособовим

138Арбітражний
139Перелік
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Регламент, cт.50.
арбітражних форм можна знайти в Додатку ІІІ.В.

ПОСІБНИК ДО ЗАКОНУ ПРО ФІНАНСОВУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ
Арбітром, і надає інструкції щодо структури та одержувачів вихідної
процесуальної документації. Це дозволяє арбітражному органові включати
лише ті деталі, що стосуються кожного конкретного випадку. Такі форми
також допомагають формулювати рішення, повідомлення та запити
відповідного органу, тим самим зменшуючи час, витрачений на
адміністративну роботу, пов'язану з підготовкою своїх рішень.
5.

Арбітражні збори

Відповідно до Арбітражного Регламенту арбітражні збори складаються
з сукупності наступних зборів, які визначаються залежно від типу спору:
▪

Реєстраційний збір — сума у розмірі 500 доларів США, яка не
підлягає поверненню та підлягає сплаті покриття витрат на
забезпечення функціонування Секретаріату, які виникають на стадії
відкриття арбітражного провадження згідно з цим регламентом, та
виплату винагороди членам арбітражного комітету за виконання
функцій щодо призначення Одноособового Арбітра;

▪

Адміністративний збір — сума, яку можливо частково
відшкодувати, розрахована Арбітражним Комітетом на основі
фіксованої таблиці для розрахунку збору для кожного окремого
спору, для покриття адміністративних витрат арбітражного
комітету та Секретаріату протягом арбітражного провадження у
відповідності до цього регламенту;140

▪

Арбітражний збір — сума, яку можливо частково відшкодувати,
розрахована Арбітражним Комітетом на основі фіксованої таблиці
для розрахунку збору для кожного окремого спору, для виплати
винагороди арбітру за розгляд та винесення рішення у справі.141

Адміністративний збір та арбітражний збір можуть бути відшкодовані у
певних випадках до винесення остаточного рішення по суті. Усі арбітражні
збори по кожній арбітражній справі сплачуються заздалегідь відповідно до
розпоряджень арбітражного комітету.

140Арбітражний
141Арбітражний

Регламент, Додаток 2 (Розділ II).
Регламент, Додаток 2 (Розділ III).
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ВСТАВКА 7.4 ВІДШКОДУВАННЯ АРБІТРАЖНИХ ЗБОРІВ І ВИТРАТ142
Відшкодування адміністративного збору
▪

Якщо арбітражне провадження було припинено без винесення
арбітражного рішення по суті спору, 50% сплаченого адміністративного
збору відшкодовується Секретаріатом стороні, яка здійснила платіж.
▪
Якщо в ході арбітражного провадження сторони врегулювали спір шляхом
укладення мирової угоди, адміністративний збір Секретаріатом не
відшкодовується.
Відшкодування арбітражного збору
▪

▪

▪

Якщо повідомлення про спір було відкликано до подання відзиву на
повідомлення про спір або якщо зустрічний позов був відкликаний до
подання відзиву на зустрічний позов в загальній процедурі, а в процедурі
затвердження плану реструктуризації повідомлення про спір було
відкликано до подання коментарів до повідомлення про спір, 90%
сплаченого арбітражного збору відшкодовується стороні, яка здійснила
платіж.
Якщо повідомлення про спір або зустрічний позов були відкликані після
закриття арбітражного провадження відповідно до статті 30 цього
регламенту, стороні, яка здійснила платіж, відшкодовується 25%
сплаченого арбітражного збору.
Якщо в ході арбітражного провадження сторони врегулювали спір шляхом
укладення мирової угоди, арбітражний збір не відшкодовується.

B.

Арбітражний Розгляд
1.

Початок арбітражного провадження

Для того, щоб розпочати арбітраж за Арбітражним Регламентом,
Позивач повинен подати до Секретаріату повідомлення про спір, яке за
своєю формою та змістом відповідає вимогам Арбітражного Регламенту, у
спосіб, встановлений Арбітражним Регламентом143. Після отримання
повідомлення про спір Секретаріат надсилає копію повідомлення про спір
до Арбітражного Комітету в день отримання Арбітражним Комітетом
повідомлення про спір від Секретаріату.144

142

Арбітражний Регламент, Додаток 2 (РозділII).
Регламент, cт. 7.
144Арбітражний Регламент, cт. 8.
143Арбітражний
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ВСТАВКА 7.5 ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПІР
Повідомлення про спір повинне містити:
(i) дату подання повідомлення про спір ;
(іі) повне ім’я (найменування), номери телефонів, поштові та електронні адреси
сторін та
їх представників;
(iii) документальне підтвердження повноважень особи, яка підписала
повідомлення про спір ;
(iv) арбітражну угоду або посилання на неї;
(v) стислий виклад суті спору, зміст позову та позовних вимог до іншої сторони
арбітражу, а також розрахунок суми позову у випадку, якщо вимоги позивача
мають майновий характер;
(vi) виклад фактичних обставин, на яких ґрунтується позиція позивача, та
юридичне
обґрунтування позову та позовних вимог;
(vii) будь-які документи та докази, на які посилається позивач як на
підтвердження своїх
позовних вимог;
(viii) підтвердження сплати реєстраційного збору;
(ix) документальне підтвердження відправлення Відповідачу(-ам) копії
повідомлення про спір разом із усіма додатками.

Після отримання повідомлення про спір Арбітражний Комітет перевіряє
повідомлення про спір на предмет того, чи: (1) стосується Спору, є таким,
що підлягає арбітражному розгляду відповідно до Арбітражного Регламенту
та Закону, і (2) відповідає вимогам щодо змісту, встановленим Арбітражним
Регламентом.145
Якщо спір не підлягає вирішенню в арбітражі згідно з Арбітражним
Регламентом, Арбітражний Комітет повідомляє Позивача електронною
поштою про повернення повідомлення про спір без початку арбітражного
розгляду відповідно до Арбітражного Регламенту.146
У разі невідповідності повідомлення про спір вимогам, встановленим
Арбітражним Регламентом, тоді Арбітражний Комітет розпочинає
процедуру усунення недоліків поданого Позивачем повідомлення про спір
протягом визначеного періоду часу147. Якщо позивач не усуне недоліки або
не доповнить повідомлення про спір до закінчення строку, встановленого
Арбітражним Комітетом, Арбітражний Комітет повинен надіслати позивачу
145Арбітражний

Регламент, cт. 8.2.
Регламент, cт. 8.5.
147Арбітражний Регламент, cт. 8.3.
146Арбітражний
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електронною поштою листа про відмову у прийнятті до розгляду
повідомлення про спір.
2.

Формування складу арбітражного суду

Призначення Одноособового Арбітра. Згідно з Арбітражним
Регламентом кожен спір вирішується лише одним арбітром —
Одноособовим Арбітром. Сторони не можуть відступати від цього правила,
навіть якщо вони погоджуються про проведення арбітражу арбітражним
судом, до складу якого входить більше ніж один арбітр.148
Одноособовий Арбітр може бути призначений лише в тому випадку,
якщо повідомлення про спір відповідає вимогам, встановленим
Арбітражним Регламентом.149 Визначивши, що повідомлення про спір
відповідає вимогам, Арбітражний Комітет призначає Одноособового
Арбітра зі Списку арбітрів, приймаючи до уваги характер Спору (тобто, чи
спір підлягає вирішенню згідно із загальною процедурою чи спеціальною
процедурою).150
Приймаючи своє призначення, Одноособовий Арбітр повинен
підписати заяву про прийняття призначення, готовність приступити до
вирішення спору, неупередженість та незалежність, та в той же день надати
її оригінал Арбітражному Комітету та Секретаріату.151
Після того, як Секретаріат переконається сплаті реєстраційного,
адміністративного та арбітражного збору, Секретаріат направляє справу
Одноособовому
Арбітру
та
встановлює
строки
початку
Загальної/Спеціальної процедури.152
3.

Відвід та звільнення Одноособового Арбітра

Процедура відводу. Будь-яка обставина, яка викликає обґрунтовані
сумніви щодо неупередженості чи незалежності Одноособового Арбітра,
може стати підставою для повідомлення про відвід в рамках Арбітражного
Регламенту.153 Одноособовий Арбітр несе обов'язок розкривати інформацію
і повинен залишатися незалежним та неупередженим в ході арбітражного

148Арбітражний

Регламент, cт.9.2.
Регламент, cт. 10.1.
150Зі списком арбітрів можна ознайомитися за посиланням:
https://fr.org.ua/en/arbitri.html
151Арбітражний Регламент, cт.11.3.
152Арбітражний Регламент, cт. 15.2.
153Арбітражний Регламент, cт. ст. 11 і 12.
149Арбітражний
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провадження відповідно до Правил етичної поведінки, які є невід'ємною
частиною Арбітражного Регламенту, та Рекомендацій МАЮ.154
Після того, як стане відомо про обставини, які є підставою для відводу
арбітра, сторона Спору може ініціювати процедуру відводу, подавши
повідомлення про відвід до Секретаріату.
ВСТАВКА 7.6 СТРОКИ ДЛЯ ВІДВОДУ ОДНООСОБОВОГО АРБІТРА
Сторона спору має право заявити про відвід арбітра, якщо існують обставини,
які викликають обґрунтовані сумніви щодо неупередженості чи незалежності
цього арбітра, подавши Заяву про відвід у Секретаріат:
▪ протягом трьох (3) робочих днів із дати, коли обставини, що стали
підставою відводу, стали відомі такій стороні;
▪ якщо вони були відомі стороні до призначення Одноособового Арбітра,
протягом трьох (3) робочих днів з дати, коли відповідна сторона була
повідомлена про призначення Одноособового Арбітра.

Після отримання Повідомлення про відвід Секретаріат повинен
направити його копію Одноособовому Арбітру та іншій стороні або
сторонам та надати їм можливість надати свої коментарі щодо заявленого
відводу.
ВСТАВКА 7.7 МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОЦЕДУРИ ВІДВОДУ ЗА АРБІТРАЖНИМ
РЕГЛАМЕНТОМ
Застосування процедури відводу згідно з Арбітражним Регламентом може мати
наступні наслідки:
▪ усі сторони погоджуються, що існують підстави для відводу, і Одноособовий
Арбітр негайно складає свої повноваження;155
▪ Одноособовий Арбітр заявляє про самовідвід;156
▪ у всіх інших випадках Арбітражний Комітет приймає рішення щодо
відводу.157.

Припинення повноважень Одноособового Арбітра. Припинення
повноважень Одноособового Арбітра відбувається на будь-якій стадії
арбітражного провадження, якщо Одноособовий Арбітр не виконує свої
обов’язки в якості арбітра або юридично чи фактично неспроможний

154Арбітражний

Регламент, Додаток 3.
Регламент, cт.12 (5).
156Арбітражний Регламент, cт.12 (5).
157Арбітражний Регламент, cт.12 (4).
155Арбітражний
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виконувати такі обов’язки158. Арбітражний Комітет приймає остаточне
рішення, після того, як Одноособовий Арбітр і сторони спору нададуть
коментарі щодо можливого припинення повноважень арбітра.
Одноособовий Арбітр також може звернутися із особистим зверненням про
припинення повноважень, про що Арбітражний Комітет приймає відповідне
рішення.159
4.

Загальна процедура

Предмет, основні етапи та тривалість. Загальна процедура регулює
арбітражний розгляд спорів щодо пріоритетності та розміру вимог
кредиторів, а також будь-яких інших суперечок, що виникають з рамкового
договору та протягом процедури фінансової реструктуризації.
Тривалість загальної процедури становить 15 днів (з дня, коли
Одноособовий Арбітр отримує справу та до дати винесення остаточного
рішення).160 Усі процесуальні кроки в межах Загальної процедури можуть
бути фактично розділені на два етапи: етап до початку 15-денного строку та
основний етап.
ВСТАВКА 7.8 СТАДІЇ АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ В МЕЖАХ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОЦЕДУРИ
Початковий етап (до початку 15-денного строку)
1. Подання повідомлення про спір відповідно до статті 7 Арбітражного
Регламенту;
2. Арбітражний Комітет встановлює prima facie застосування Арбітражного
Регламенту до спору;
3. Призначення Одноособового Арбітра;
4. Оплата арбітражного та адміністративного збору.
Основний етап (15-денний строк із можливим продовженням за рішенням
Арбітражного комітету)
1. Передача справи одноособовому арбітру;
2. Подання відзиву на повідомлення про спір відповідно до вимог статті 18
Арбітражного Регламенту;
3. (необов'язково) Відзив на зустрічний позов/додаткові письмові
подання/експертні
висновки/слухання/залучення
додаткових
сторін/усунення недоліків у письмових поданнях;
4. Підготовка проекту рішення відповідно до вимог статті 40 Арбітражного
Регламенту/перевірка рішення/винесення рішення та повідомлення про
рішення.
158Арбітражний

Регламент, cт.13 (1).
Регламент, cт.13 (3).
160Арбітражний Регламент, cт. 3 (1).
159Арбітражний
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Ведення арбітражу. Одноособовий Арбітр несе відповідальність за
проведення арбітражного розгляду в справедливо та в прискореному
порядку, забезпечуючи рівність всіх сторін та професійний підхід до всіх
сторін та їх аргументів відповідно до Арбітражного Регламенту та будь-яких
угод сторін.
Відзив на Повідомлення про спір . Відповідач може надавати свої
коментарі щодо повідомлення про спір і надати відзив на повідомлення
про спір, який подається Одноособовому Арбітру протягом чотирьох (4)
робочих днів з дня отримання відповідачем копії повідомлення про спір.161
Зустрічний позов. Разом із відзивом на повідомлення про спір
відповідач також може подати зустрічний позов щодо позовних вимог,
заявлених позивачем в повідомленні про спір.162 При цьому слід мати на
увазі такі правила:
▪ повинен бути пов’язаний з позовом, заявленим у повідомленні про
спір;
▪

для подання зустрічного позову відповідач сплачує реєстраційний
та адміністративний збір, а також арбітражний збір, що
розраховується Арбітражним Комітетом;

▪

позивач повинен подати відзив на зустрічний позов протягом
чотирьох (4) робочих днів, який повинен відповідати вимогам, що
встановлені до повідомлення про спір.

Залучення додаткових сторін. Арбітражний Регламент
надає
сторонам можливість залучити до Арбітражного провадження одну або
декілька додаткових сторін на стороні позивача або відповідача.163
Залучення додаткових сторін може мати місце за умови наступних умов:
▪

стосовно будь-якої особи, яка бере участь у процедурі фінансової
реструктуризації стосовно того ж боржника відповідно до Закону
про фінансову реструктуризацію;

▪

заява про залучення додаткової сторони подається після
призначення Одноособового Арбітра,не пізніше ніж протягом двох
(2) робочих днів з дати подання відповідачем відзиву на
повідомлення про спір;

161Арбітражний

Регламент, cт. 18 (1) та (2).
Регламент, cт. 19.
163Арбітражний Регламент, cт. 29.
162Арбітражний
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▪

на підставі арбітражної угоди в значенні цього закону або всі
сторони, включаючи додаткову сторону, що підлягає залученню,
надали згоду на залучення до участі в арбітражному розгляді
додаткової сторони.

▪

Одноособовий Арбітр після ознайомлення з позиціями всіх сторін
та беручи до уваги обставини справи, приймає рішення про
задоволення заяви про залучення додаткової сторони.

Додаткові письмові подання. За запитом будь-якої зі сторін,
Одноособовий Арбітр, якщо вважатиме підстави для такого запиту
переконливими, може дозволити сторонам зробити одне додаткове
письмове подання до повідомлення про спір та відзиву на повідомлення
про спір.164
Експерти. Для вирішення конкретних питань, відповіді на які
потребують спеціальних знань, Одноособовий Арбітр може призначити
експерта, На запит сторони або за власною ініціативою.165У разі
призначення експерта, Одноособовий Арбітр повідомляє Арбітражний
Комітет про продовження початкових строків (15 днів) та очікувану суму
зборів та витрат на експерта, які сторони повинні оплатити. 166Незважаючи
на викладене вище, кожна сторона може також подати Одноособовому
Арбітру експертний висновок, який був підготовлений залученим такою
стороною експертом.
Докази. Арбітражний Регламент не встановлює жодних обмежень на
використання будь-яких засобів доказування. У будь-якому випадку,
Одноособовий Арбітр здійснює оцінку допустимості, належності, істотності
та значущості будь-якого доказу.167Одноособовий Арбітр також може
вимагати від Сторони надати будь-який документ, який може стосуватися
справи та є суттєвим для її вирішення. Після слухання, якщо воно
відбувається, Одноособовий Арбітр може приймати нові докази на
прохання сторони та лише в тому обсязі, який є необхідним для вирішення
спору.
Слухання. Як зазначалося вище, загальною особливістю Арбітражного
Регламенту є те, що арбітражний розгляд проводиться виключно на підставі
документів168. Відповідно, усне слухання проводиться у виключних
164Арбітражний

Регламент, cт. 22.
Регламент, cт. 28 (1).
166Арбітражний Регламент, cт. 28 (3).
167Арбітражний Регламент, cт. 24 (1).
168Арбітражний Регламент, cт.25 (1).
165Арбітражний
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випадках на запит сторони та якщо Одноособовий Арбітр вважатиме
підстави для такого запиту переконливими. 169 Одноособовий Арбітр
приймає рішення про дату та час такого слухання, а Секретаріат вживає
матеріально-технічних та адміністративних заходів, необхідних для
проведення слухання.170
Закриття та припинення арбітражного провадження. Закриття
арбітражного провадження є заключною стадією арбітражного розгляду
перед винесенням рішення. Одноособовий Арбітр оголошує про закриття
арбітражного провадження після подання всіх письмових документів, та
якщо він переконаний, що сторонам було забезпечено розумну та рівну
можливість викласти свою позицію.171
Припинення арбітражного провадження (як у межах Загальної
процедури, так і в Процедурі затвердження плану реструктуризації) може
відбутися в одному з таких випадків:
▪

Сторони відмовилися від участі в арбітражному провадженні;

▪

Сторони відмовилися від усіх позовних вимог чи будь-якого
зустрічного позову;

▪

Позивач не зміг усунути недоліки або доповнити повідомлення про
спір в термін, встановлений Арбітражним Комітетом;

▪

Позивач не сплатив повну суму арбітражних та адміністративних
зборів протягом строків, встановлених Загальною процедурою;

▪

Боржник не сплатив повну суму реєстраційних, арбітражних та
адміністративних зборів протягом строків, встановлених згідно з
Процедурою затвердження плану реструктуризації;

▪

Боржник не надав документи згідно з Процедурою затвердження
плану реструктуризації.
5.

Спеціальна процедура затвердження плану реструктуризації

Предмет, основні етапи та тривалість. Як зазначалося вище,
Процедура затвердження плану реструктуризації (Спеціальна процедура)
застосовується до суперечок між залученими кредиторами щодо
затвердження та/або внесення змін до затвердженого плану

169Арбітражний

Регламент, cт.25 (2).
Регламент, cт.6 (1) (viii).
171Арбітражний Регламент, cт.30.
170Арбітражний
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реструктуризації необхідною кількістю голосів. Тривалість Спеціальної
процедури складає 18 днів від дати передачі справи Одноособовому
Арбітру до дати винесення остаточного рішення.172Усі процесуальні кроки в
межах Процедури затвердження плану реструктуризації можна розділити
на два етапи: етап до початку 18-денного терміну та основний етап.
ВСТАВКА 7.9 СТАДІЇ АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ В МЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРОЦЕДУРИ
Початковий етап (до початку 18-денного періоду)
1. Подання повідомлення про спір відповідно до статті 33 Арбітражного
Регламенту;
2. Арбітражний Комітет встановлює prima facie застосування Арбітражного
Регламенту до спору;
3. Призначення Одноособового Арбітра;
4. Оплата арбітражного та адміністративного збору боржником або
залученим кредитором.
Основний етап (18-денний строк із можливим продовженням за рішенням
Арбітражного комітету)
1. Передача справи одноособовому арбітру;
2. Отримання коментарів від залучених кредиторів відповідно до вимог статті
38 Арбітражного Регламенту;
3. (необов'язково) Відзив на зустрічний позов/додаткові письмові
подання/експертні
висновки/слухання/залучення
сторін/
усунення
недоліків у письмових поданнях;
5. Підготовка проекту рішення відповідно до вимог статті 40 Арбітражного
Регламенту/перевірка рішення/винесення рішення та повідомлення про
рішення.

Основні відмінності між Загальною процедурою та Спеціальною
процедурою. Існує декілька основних особливостей, які відрізняють
провадження в межах Процедури затвердження плану реструктуризації та в
межах Загальної процедури.173

172Арбітражний
173Арбітражний
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Регламент, cт.3 (2).
Регламент, cт. 32.
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Загальна процедура
Спеціальна процедура
Тривалість арбітражного провадження
15 днів від дати передачі справи
Одноособовому Арбітру та до дати
винесення рішення

18 днів від дати передачі справи
Одноособовому Арбітру та до дати
винесення рішення

Арбітражний розгляд може бути ініційовано
Будь-яка особа, яка бере участь у
процедурі фінансової
Залучений кредитор
реструктуризації
Позивач та Відповідач

Сторони
Боржник та Залучені кредитори

Основні процесуальні документи
Повідомлення про спір і відповідь
Повідомлення про спір і коментарі
на Повідомлення про спір
Залучених кредиторів
Розподіл витрат
Сторона, не на користь якої
Боржник та Залучений кредитор
винесено рішення

Обов'язки боржника в Спеціальній процедурі. Хоча Спеціальна
процедура ініціюється залученим кредитором, Арбітражний Регламент
встановлює особливі обов'язки боржника в межах спеціальної процедури:
▪

здійснити сплату реєстраційного збору, адміністративного збору та
арбітражного збору . У разі несплати боржником передбачених
зборів, залучений кредитор, який подав повідомлення про спір ,
може сплатити невиплачені суми реєстраційного збору,
адміністративного збору та арбітражного збору для продовження
Спеціальної процедури згідно з Арбітражним Регламентом;174

▪

надати Одноособовому Арбітру пакет документів, включаючи
оригінали Плану реструктуризації, копії документів, що містять
інформацію про результати голосування за затвердження плану
реструктуризації;175

▪

надати завірену копію звіту незалежного експерта про фінансову та
комерційну діяльність боржника.176

174Арбітражний

Регламент, cт. 36 (3).
Регламент, cт. 35 (2)(ii).
176Арбітражний Регламент, cт. 35 (2)(iii).
175Арбітражний
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Функції та обов'язки Одноособового Арбітра в межах Спеціальної
процедури. Під час Спеціальної процедури як і під час Загальної процедури
Одноособовий Арбітр повинен вести арбітражне провадження
неупереджено, ефективно та швидко. Основні обов'язки Одноособового
Арбітра включають наступне:
▪

перевірити відповідність змісту плану реструктуризації вимогам,
викладеним у Законі;177

▪

перевірити відповідність процедури затвердження плану
реструктуризації відповідним процесуальним нормам та вимогам,
викладеним у Законі;178

▪

вивчити позицію тих залучених кредиторів, які не брали участь у
голосуванні або проголосували проти затвердження плану
реструктуризації на підставі коментарів, поданих такими
Залученими кредиторами в арбітражному провадженні. 179
6.

Арбітражні рішення

Форма та зміст арбітражного рішення. Арбітражне рішення повинно
бути підготовлене в письмовій формі, підписане Одноособовим Арбітром,
та супроводжуватися оригіналами плану реструктуризації, підписаного
Одноособовим Арбітром (тільки в межах Спеціальної процедури).
Арбітражне рішення повинно містити таку інформацію:180
▪

підстави, на яких воно ґрунтується;

▪

номер справи т а дата винесення арбітражного рішення, а також
місце арбітражу;

▪

повне ім'я арбітра, імена (найменування) сторін спору та інших
осіб, що приймають участь в арбітражному провадженні за
наявності таких;

▪

посилання на арбітражну угоду сторін, предмет , суть спору та
короткий виклад обставин справи.

Основні етапи винесення арбітражного рішення згідно з
Арбітражним Регламентом. Арбітражним Регламентом передбачено

177Арбітражний

Регламент, Додаток 4, cт. 2.
Регламент, Додаток 4, cт. 3.
179Арбітражний Регламент, Додаток 4, cт. 4.
180Арбітражний Регламент, cт. 40.
178Арбітражний
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ПОСІБНИК ДО ЗАКОНУ ПРО ФІНАНСОВУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ
наступні основні
Регламентом:

етапи

для

винесення

рішення

за

Арбітражним

▪

Одноособовий Арбітр готує проект арбітражного рішення, який
відповідає вимогам статті 40 Арбітражного Регламенту стосовно
форми та змісту;

▪

Арбітражний Комітет перевіряє проект арбітражного рішення
відповідно до статті 41 Арбітражного Регламенту;

▪

Одноособовий Арбітр виносить рішення;

▪

Одноособовий Арбітр повідомляє арбітражного рішення Сторонам
відповідно до статті 42 Арбітражного Регламенту.

Перевірка арбітражного рішення. Однією з особливостей
Арбітражного Регламенту є перевірка арбітражного рішення, що означає,
що Одноособовий Арбітр повинен подати проект арбітражного рішення
Арбітражному Комітету для його затвердження, перш ніж підписувати
арбітражне рішення та повідомляти його сторонам.181Після перевірки
рішення Арбітражним Комітетом Одноособовий Арбітр включає коментарі
Арбітражного комітету (за їх наявності) у рішення та повідомляє це рішення
сторонам. Перевірка рішення відповідно до Арбітражного Регламенту
здійснюється таким чином:
▪

перевірка рішення виконується Арбітражним Комітетом;

▪

здійснюється вивчення кожного проекту рішення, підготовленого
згідно з Арбітражним Регламентом;

▪

Арбітражний Комітет може надати коментарі тільки щодо форми
рішення і звернути увагу Одноособового Арбітра на питання, що
стосуються суті спору, без впливу на свободу Одноособового
Арбітра ухвалювати рішення.

Повідомлення рішення Сторонам. У межах Загальної процедури
рішення надається кожній стороні арбітражного провадження, Секретаріату
та Арбітражному Комітету .182 У межах Процедури затвердження плану
реструктуризації боржник та залучені кредитори отримують рішення разом
із планом реструктуризації, підписаним Одноособовим Арбітром, а

181Арбітражний
182Арбітражний

Регламент, cт.41.
Регламент, cт.42(1).
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Секретаріат та Арбітражний Комітет отримують лише копію рішення без
додавання до таких оригіналів плану реструктуризації.183
Виправлення рішення та винесення додаткового рішення.
Виправлення винесеного та повідомленого рішення спрямоване на
виправлення друкарських помилок, описок, орфографічних помилок або
інших помилок аналогічного характеру у рішенні. 184 Виправлення рішення
може бути ініційовано Одноособовим Арбітром, сторонами або
Арбітражним Комітетом.
Додаткове рішення може бути винесено, якщо сторона вважає, що
арбітражне рішення не відображає позовні вимоги, які були належним
чином заявлені під час арбітражного провадження. У такому випадку,
сторона звернутися до Одноособового Арбітра з проханням винести
додаткове арбітражне рішення. Важливо, що у разі винесення додаткового
арбітражного рішення воно становить собою невід’ємну складову частину
арбітражного рішення та до нього застосовуються відповідні положення
статей регламенту щодо форми та змісту арбітражного рішення. Перелічені
нижче обмеження стосуються винесення додаткового рішення за
Арбітражним Регламентом:
▪

Додаткове рішення може бути винесено лише в рамках Загальної
процедури;

▪

Додаткове рішення може бути винесене лише стосовно позовних
вимог, які не були відображені у рішенні.

Оспорювання рішення. Рішення, винесене згідно з Арбітражним
Регламентом, може бути ос порене в судовому порядку в українських судах
відповідно до загальної процедури оспорювання арбітражних рішень,
винесених на території України відповідно до статті 34 Закону України «Про
міжнародний комерційний арбітраж». 185

183Арбітражний

Регламент, cт.42 (2).
Регламент, cт.43 (1).
185Закон про комерційний арбітраж, cт. 34.
184Арбітражний
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ДОДАТОК 1 – ЗАКОН ПРО ФІНАНСОВУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про фінансову реструктуризацію
Цей Закон визначає умови та порядок проведення процедури
добровільної фінансової реструктуризації боржника із вжиттям заходів,
передбачених цим Законом.
Стаття 1. Визначення термінів
1. Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:
1) арбітр - фізична особа, яка здійснює професійну діяльність,
пов’язану з наданням публічних послуг, та призначена арбітражним
комітетом для вирішення спорів, що виникають під час проведення
процедури фінансової реструктуризації;
2) арбітражна угода - угода сторін про передачу спорів, що виникають
під час проведення процедури фінансової реструктуризації, до арбітражу
згідно з арбітражним регламентом;
3) арбітражний регламент - документ, яким визначаються порядок та
правила вирішення спорів, що виникають під час проведення процедури
фінансової реструктуризації, процедура проведення арбітражу, порядок
формування списку арбітрів, кваліфікаційні вимоги до арбітрів, положення
про арбітражні збори та витрати, інші питання, пов’язані з вирішенням
спорів під час проведення процедури фінансової реструктуризації;
4) банк за участю держави - банк, частка державної власності у
статутному капіталі якого становить менше 100 відсотків;
5) боржник - юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності,
який має заборгованість хоча б перед однією фінансовою установою, що не
є пов’язаною з боржником особою, та ініціює проведення процедури
фінансової реструктуризації відповідно до цього Закону, у тому числі
комунальні та державні підприємства, крім фінансових установ та казенних
підприємств;
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6) грошове зобов’язання - зобов’язання боржника сплатити кредитору
певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину
(договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До
грошових зобов’язань належать також зобов’язання щодо сплати податків,
зборів
(обов’язкових
платежів),
крім
страхових
внесків
на
загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування,
зобов’язання, що виникають внаслідок неможливості виконання
зобов’язань за договорами поставки, зберігання, підряду, найму (оренди),
ренти тощо та мають бути виражені у грошових одиницях.
До складу грошового зобов’язання боржника включаються неустойка
(штраф, пеня) та інші майнові чи фінансові санкції.
До складу грошового зобов’язання боржника не включаються
зобов’язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної
особи, що виникли з такої участі, заборгованість із заробітної плати
працівників боржника.
Склад і розмір грошового зобов’язання визначаються на день подання
боржником до секретаріату письмової заяви про реструктуризацію;
7) державне підприємство - підприємство, що діє на основі державної
власності, або підприємство, у статутному капіталі якого частка державної
власності становить 50 і більше відсотків;
8) державний банк - банк, 100 відсотків статутного капіталу якого
належать державі;
9) договір про відстрочку - договір між боржником, залученими
кредиторами та поручителями (за наявності) про період та умови
утримання кредиторів від здійснення дій щодо стягнення боргів з боржника
та/або поручителів та звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) у
судовому або позасудовому порядку;
10) забезпечений кредитор - кредитор, вимоги якого забезпечені
заставою (у тому числі іпотекою);
11) залучений кредитор - 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;
12) згода на реструктуризацію - письмовий договір між боржником та
залученим кредитором, який є підставою для початку проведення
процедури фінансової реструктуризації та містить арбітражну угоду;
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13) інвестор - фізична особа та/або юридична особа, яка бажає взяти
участь у процедурі фінансової реструктуризації боржника;
14) комунальне підприємство - підприємство, що діє на основі
комунальної власності територіальної громади, або підприємство, у
статутному капіталі якого частка комунальної власності територіальної
громади становить 50 і більше відсотків;
15) кредитор - фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична
особа, органи стягнення, які мають документально підтверджені вимоги до
боржника щодо його грошових зобов’язань;
16) критичний фінансовий стан - ситуація, коли боржником визнана
неспроможність своєчасно виконати свої грошові зобов’язання перед
кредиторами;
17) мораторій - зупинення виконання боржником вимог залучених
кредиторів і пов’язаних осіб боржника та зупинення здійснення заходів з
виконання цих вимог, у тому числі зупинення перебігу строку пред’явлення
вимоги до поручителів;
18) 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 фінансово-господарської діяльності
боржника і готує звіт про проведення огляду фінансово-господарської
діяльності боржника;
19) органи стягнення - центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері
державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з
правопорушеннями під час застосування податкового, митного
законодавства, та їх територіальні органи, уповноважені здійснювати
заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу у межах
повноважень, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів,
бухгалтерського обліку виконання бюджетів, орган виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового
виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);
20) 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
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інвесторами (за наявності), а також іншими особами, на яких покладені
обов’язки відповідно до плану реструктуризації;
21) повідомлення про спір - документ, на підставі якого починається
проведення процедури розгляду спору в арбітражі;
22) пов’язана особа - особа, яка має спільного з боржником кінцевого
(кінцевих) бенефіціарного (бенефіціарних) власника (власників), контролера
(контролерів); особа, в якій боржник володіє істотною участю; особа, яка
володіє істотною участю у боржникові; особа, яка поряд з боржником має
спільного (спільних) власника (власників) істотної участі; або особа, яка
належить фізичній особі або контролюється фізичною особою, яка
перебуває у родинних стосунках (є чоловіком (дружиною), прямим родичем
(батьком, матір’ю, дитиною, рідним братом, сестрою, дідом, бабою,
онуком, онукою), прямим родичем чоловіка (дружини), дружиною
(чоловіком) прямих родичів) з кінцевим бенефіціарним власником
(контролером) боржника або з власником (власниками) істотної участі у
боржникові; особа, яка є поручителем (майновим поручителем) за
зобов’язаннями такого боржника. Державні банки, банки за участю
держави, інші державні підприємства або органи державної влади для
цілей цього Закону не вважаються пов’язаними особами стосовно
боржників, які є державними підприємствами;
23) процедура фінансової реструктуризації - комплекс заходів з
реструктуризації грошового зобов’язання та/або господарської діяльності
боржника, що здійснюється на умовах та в порядку, встановлених цим
Законом;
24) рамковий договір фінансової реструктуризації (далі - рамковий
договір) - договір між фінансовими установами про координацію їхніх дій у
процедурі фінансової реструктуризації боржника;
25) спір - протиріччя або суперечка між залученими кредиторами чи
між залученими кредиторами та боржником щодо пріоритетності та
розміру вимог кредиторів; суперечки між залученими кредиторами щодо
затвердження та/або внесення змін до затвердженого плану
реструктуризації необхідною кількістю голосів, будь-які інші суперечки, що
виникають з рамкового договору та протягом процедури фінансової
реструктуризації;
26) фінансова установа - установа, яка є фінансовою відповідно
до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг", міжнародна фінансова організація, іноземна юридична
особа, яка є іноземною фінансовою установою відповідно до законодавства
держави її реєстрації та надала кредит, позику в іноземній валюті резиденту
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України на підставі договору, зареєстрованого Національним банком
України.
Для цілей цього Закону термін "істотна участь" вживається у значенні,
наведеному у Законі України "Про банки і банківську діяльність",
термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у
значенні, наведеному у Законі України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення". Інші терміни, що вживаються в цьому Законі, наведені у
значенні, встановленому законом.
Стаття 2. Мета та сфера дії Закону
1. Фінансова реструктуризація здійснюється з метою:
1) сприяння відновленню господарської діяльності боржників, які
перебувають у критичному фінансовому стані, шляхом реструктуризації
їхніх грошових зобов’язань та/або їхньої господарської діяльності;
2) підтримки стабільності фінансової системи;
3) забезпечення доступу боржників до фінансування для відновлення
їхньої господарської діяльності.
2. Процедура фінансової реструктуризації застосовується до
реструктуризації господарської діяльності та активів боржника, у тому числі
тих, що розміщені за межами України, і до грошового зобов’язання
боржника, включаючи таке, що виникло на підставі договорів, які
регулюються іноземним законодавством.
Стаття 3. Застосування інших законів
1. На період дії цього Закону інші закони України діють з урахуванням
особливостей, встановлених цим Законом.
2. Права та обов’язки кредиторів та боржників визначаються
відповідно до норм законодавства України у частині, що не суперечить
цьому Закону.
3. Незалежно від суб’єктного складу сторін спору процедура
вирішення спорів в арбітражі, передбачена цим Законом, регулюється
положеннями Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" з
урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Стаття 4. Участь боржника у процедурі фінансової реструктуризації
1. Боржник має право на участь у процедурі фінансової
реструктуризації згідно з цим Законом у разі, коли він перебуває у
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критичному фінансовому стані, а його господарська діяльність може бути
визнана перспективною.
Діяльність боржника визнається перспективною, якщо залучені
кредитори підписали згоду на реструктуризацію.
Перспективність господарської діяльності боржника підтверджується
звітом про проведення огляду фінансово-господарської діяльності.
2. Боржник не має права подавати заяву про реструктуризацію
протягом 18 місяців після початку проведення процедури фінансової
реструктуризації за його попередньою заявою або після ініціювання
боржником санації боржника до порушення провадження у справі про
банкрутство
згідно
із Законом
України "Про
відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
3. Якщо заяву про реструктуризацію подають декілька боржників, які є
пов’язаними особами і мають хоча б одного спільного кредитора фінансову установу, то фінансова реструктуризація таких боржників може
проводитися в рамках однієї процедури фінансової реструктуризації, за
умови що залучені кредитори - фінансові установи кожного боржника
письмово погодили проведення такої процедури у порядку,
визначеному частиною другою статті 23 цього Закону.
Стаття 5. Участь кредиторів у процедурі фінансової реструктуризації
1. У процедурі фінансової реструктуризації мають право брати участь
фінансові установи, які є кредиторами боржника.
Інші кредитори мають право брати участь у процедурі фінансової
реструктуризації, якщо в такій процедурі бере участь принаймні одна
фінансова установа, що не є пов’язаною з боржником особою.
2. Кількість голосів залученого кредитора визначається пропорційно
розміру грошових зобов’язань боржника або кількох боржників, щодо яких
прийнято рішення про спільне проведення процедури фінансової
реструктуризації, перед таким кредитором, кратному одній тисячі гривень,
без урахування неустойки (штрафу, пені) та інших майнових чи фінансових
санкцій, зобов’язань за договорами купівлі цінних паперів, роялті,
зобов’язань з виплати авторської винагороди.
Грошове зобов’язання в іноземній валюті для цілей визначення
кількості голосів визначається у гривні за офіційним курсом гривні до
іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день
подання
боржником
до
секретаріату
письмової
заяви
про
реструктуризацію.
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3. Кількість голосів залученого кредитора - фінансової установи під час
прийняття рішень у випадках, визначених цим Законом, визначається
виходячи з розміру грошового зобов’язання боржника перед фінансовою
установою, що виникло на підставі договорів, первісним кредитором за
якими виступала ця або інша (у разі зміни кредитора) фінансова установа.
На суму вимог, що виникли з інших, крім зазначених, угод, фінансова
установа є кредитором боржника на загальних засадах та в цій сумі може
входити до комітету кредиторів та голосувати з будь-яких питань, які не
вимагають статусу фінансової установи.
4. Орган стягнення, розмір грошового зобов’язання (у тому числі
загальний розмір податкового боргу) боржника перед яким становить
менше однієї третини грошових зобов’язань боржника перед усіма
залученими кредиторами, крім пов’язаних осіб, на день подання
боржником до секретаріату письмової заяви про реструктуризацію, є
залученим кредитором та бере участь у процедурі фінансової
реструктуризації без необхідності надання згоди на реструктуризацію.
5. Орган стягнення, розмір грошового зобов’язання (у тому числі
загальний розмір податкового боргу) боржника перед яким становить одну
третину та більше грошових зобов’язань боржника перед усіма залученими
кредиторами, крім пов’язаних осіб, на день подання боржником до
секретаріату письмової заяви про реструктуризацію, бере участь у
процедурі фінансової реструктуризації у разі підписання згоди на
реструктуризацію.
Стаття 6. Рамковий договір
1. Рамковий договір урегульовує принципи та засади координації між
фінансовими установами під час процедури фінансової реструктуризації, що
проводиться відповідно до цього Закону.
2. Національний банк України:
1) забезпечує розроблення проекту рамкового договору;
2) оприлюднює проект рамкового договору на офіційному веб-сайті
Національного банку України для надання зауважень і пропозицій протягом
30 днів з дня оприлюднення;
3) забезпечує підготовку остаточної редакції рамкового договору,
схвалює рамковий договір та оприлюднює його на офіційному веб-сайті
Національного банку України.
3. Фінансові установи підписують рамковий договір шляхом
письмового офіційного повідомлення Національного банку України про
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приєднання до рамкового договору, розміщеного на офіційному веб-сайті
Національного банку України.
Інформація про підписання фінансовою установою рамкового
договору розміщується на офіційному веб-сайті Національного банку
України.
Стаття 7. Співробітництво між фінансовими установами
1. Фінансові установи, які беруть участь у процедурі фінансової
реструктуризації, мають право уповноважити одну з них для проведення
переговорів з боржником або для представництва їхніх інтересів у
процедурі фінансової реструктуризації.
2. Фінансові установи, які підписали рамковий договір, зобов’язані
співпрацювати відповідно до умов такого договору та цього Закону.
Стаття 8. Участь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,
державних банків та банків за участю держави у процедурі
фінансової реструктуризації
1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), державні
банки та банки за участю держави підписують рамковий договір та мають
право брати участь у процедурах фінансової реструктуризації боржників, у
тому числі затверджувати план реструктуризації, підписувати договір про
відстрочку, здійснювати реструктуризацію своїх вимог та грошового
зобов’язання боржника у спосіб, передбачений цим Законом, яка, зокрема,
може передбачати зміну валюти виконання зобов’язання, зміну розміру
процентних ставок (у тому числі встановлення їх на рівні, нижчому за
собівартість залучення коштів банками, зокрема державними банками та
банками за участю держави), повне зупинення нарахування процентів,
часткове прощення боргу та інші заходи, передбачені планом
реструктуризації.
2. Фонд підписує рамковий договір та бере участь у процедурі
фінансової реструктуризації боржників від імені усіх банків, до яких була
введена тимчасова адміністрація або щодо яких була розпочата процедура
ліквідації з урахуванням норм Закону України "Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб".
Стаття 9. Комітети кредиторів
1. Якщо у процедурі фінансової реструктуризації боржника беруть
участь дві або більше фінансових установ, такі установи можуть утворити
координаційний комітет фінансових установ (далі - координаційний
комітет).
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Координаційний комітет утворюється для обміну інформацією,
проведення переговорів від імені інших фінансових установ та вирішення
інших питань, пов’язаних з процедурою фінансової реструктуризації.
Координаційний комітет складається з усіх залучених кредиторів фінансових установ, що бажають взяти участь у діяльності координаційного
комітету.
2. Залучені кредитори, що не є фінансовими установами, мають право
утворити комітет кредиторів для обміну інформацією, проведення
переговорів від імені інших таких залучених кредиторів та вирішення інших
питань, пов’язаних з процедурою фінансової реструктуризації.
Залучені кредитори, що не є фінансовими установами, також можуть
уповноважити одного із залучених кредиторів для проведення переговорів
від їх імені або для координації їх зусиль без утворення комітету кредиторів.
3. Залучений кредитор, який представляє інтереси інших залучених
кредиторів у переговорах з боржником, регулярно та своєчасно звітує
перед такими кредиторами про перебіг, зміст та інші важливі аспекти
переговорів щодо проведення фінансової реструктуризації.
Стаття 10. Надання інформації боржником
1. Боржник зобов’язаний у порядку, визначеному зборами залучених
кредиторів:
1) своєчасно надавати залученим кредиторам та інвесторам (за
наявності) дані та інформацію згідно з їх запитами, в тому числі, але не
виключно: про свій фінансовий стан, стан фінансових поручителів, активи,
капітал, зобов’язання, наявність та стан заставного майна боржника і
майнових поручителів, комерційну діяльність та її перспективи, доходи та
витрати, прогноз основних операційних та фінансових показників на період
реструктуризації зобов’язань, свого кінцевого (кінцевих) бенефіціарного
(бенефіціарних) власника (власників), контролера (контролерів) та
пов’язаних осіб для забезпечення проведення належної оцінки фінансового
стану та можливості успішного продовження своєї діяльності, а також для
підготовки та затвердження плану реструктуризації тощо;
2) надавати залученим кредиторам та інвесторам (за наявності)
фінансову звітність, що відповідає вимогам міжнародних стандартів
фінансової
звітності
або
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку, залежно від того, які стандарти використовує
боржник, за кожен з трьох фінансових років, які передують початку
проведення такої процедури, а також висновок аудитора або аудиторської
фірми (на вимогу залучених кредиторів);
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3) співпрацювати з координаційним комітетом, комітетом кредиторів,
незалежним експертом або з іншими уповноваженими представниками
залучених кредиторів для забезпечення проведення своєчасної оцінки
показників свого фінансового та господарського стану, а також
обґрунтованості плану реструктуризації;
4) надавати інформацію, що є необхідною для проведення належної
оцінки його конкурентних переваг та комерційного потенціалу, без
зобов’язання розголошувати комерційну таємницю чи "ноу-хау" в разі
негативного впливу такого розголошення на комерційну діяльність
боржника;
5) виконувати будь-які інші додаткові вимоги щодо надання
інформації, передбачені законом.
Стаття 11. Огляд фінансово-господарської діяльності боржника
1. Боржник зобов’язаний:
1) забезпечити проведення незалежним експертом огляду фінансовогосподарської діяльності, стану заставного майна свого та майнового
поручителя, прогнозу основних операційних та фінансових показників
боржника та пов’язаних із ним осіб на період проведення реструктуризації
грошових зобов’язань;
2) надати залученим кредиторам та інвесторам (за наявності) звіт
незалежного експерта про проведення огляду фінансово-господарської
діяльності, що має відображати, зокрема, стан заставного майна боржника
та його майнового поручителя, прогноз основних операційних та
фінансових показників боржника та пов’язаних з ним осіб на період
проведення реструктуризації зобов’язань, а також містити відомості про
дотримання умов, визначених частиною першою статті 18 цього Закону.
2. Послуги незалежного експерта щодо підготовки звіту про
проведення огляду фінансово-господарської діяльності, стану заставного
майна боржника та майнового поручителя, прогнозу основних операційних
та фінансових показників боржника та пов’язаних із ним осіб на період
проведення реструктуризації зобов’язань оплачуються боржником, якщо
інше не погоджено сторонами. Порядок та строки проведення такого
огляду погоджуються між боржником та залученими кредиторами.
Стаття 12. Обмін інформацією та конфіденційність
1. Боржник та залучені кредитори мають право обмінюватися
інформацією про вимоги кредиторів до боржника та забезпечення таких
вимог.
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2. Залучені кредитори, які є фінансовими установами, мають право
надавати у порядку, встановленому законом, інформацію з обмеженим
доступом (у тому числі, що містить банківську таємницю) про боржника та
його поручителя залученим кредиторам та інвесторам (за наявності), а
також спостережній раді, секретаріату та арбітражному комітету (арбітру).
3. Боржник та залучені кредитори, спостережна рада, секретаріат,
арбітражний комітет (арбітр) та інші особи, що залучаються до проведення
процедури фінансової реструктуризації, зобов’язані не розголошувати дані,
інформацію, документи та звіти, що пов’язані з процедурою фінансової
реструктуризації та визначаються їх володільцями як конфіденційні.
Стаття 13. Фінансування боржника під час проведення процедури
фінансової реструктуризації
1. Боржник до затвердження плану реструктуризації має право за
згодою залучених кредиторів отримувати фінансування з усіх джерел, не
заборонених законом, з метою забезпечення провадження своєї
безперервної господарської діяльності.
2. Якщо для отримання фінансування, передбаченого частиною
першою цієї статті, необхідна передача майна в забезпечення, то таке
забезпечення формується в першу чергу з необтяженого майна боржника
виключно за згодою залучених кредиторів (крім пов’язаних осіб) у порядку,
визначеному частиною другою статті 23 цього Закону. Боржник має право
передати у забезпечення майно, яке вже є предметом забезпечення, за
згодою кредитора, який має першочергове право вимоги на таке майно.
Стаття 14. Спостережна рада
1. Спостережна рада є координаційним органом з питань організації
та проведення процедури фінансової реструктуризації. Спостережна рада
складається з дев’яти осіб - по одному представнику від Національного
банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України та Міністерства юстиції України, п’ятьох
представників від об’єднань учасників фінансових ринків, об’єднань
представників бізнесу, експертів фінансового ринку, кандидатури яких
проходять обговорення на відкритому засіданні комітету Верховної Ради
України, до предметів відання якого належать питання регулювання ринків
фінансових послуг, який шляхом прийняття рішення делегує таких
представників до спостережної ради.
Члени спостережної ради беруть участь у її роботі на громадських
засадах.
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Спостережну раду очолює голова спостережної ради, обраний її
членами із свого складу простою більшістю голосів від числа членів
спостережної ради.
2. До повноважень спостережної ради належить:
1) створення та формування персонального складу секретаріату;
2) розроблення та затвердження положення про секретаріат;
3) здійснення контролю за діяльністю секретаріату та узагальнення
звітності, що надається секретаріатом, про перебіг та результати
проведення процедури фінансової реструктуризації;
4) створення та формування персонального складу арбітражного
комітету;
5) затвердження та внесення змін до списку арбітрів;
6) затвердження та внесення змін до арбітражного регламенту та
ставок арбітражного збору;
7) затвердження рекомендацій та вимог до документів, необхідних
для проведення процедури фінансової реструктуризації, які подаються до
секретаріату або надсилаються секретаріатом, та до звіту про проведення
огляду фінансово-господарської діяльності боржника;
8) розроблення та затвердження вимог до незалежних експертів.
3. Спостережна рада затверджує регламент своєї діяльності.
Стаття 15. Секретаріат
1. Спостережна рада утворює у встановленому нею порядку
секретаріат, основним завданням якого є інформаційно-аналітичне,
організаційне та адміністративне забезпечення проведення процедури
фінансової реструктуризації відповідно до положень цього Закону.
Секретаріат у своїй діяльності підзвітний спостережній раді.
2. Секретаріат відповідно до покладених на нього завдань:
1) вирішує адміністративні та процедурні питання, пов’язані з
проведенням процедури фінансової реструктуризації, згідно з вимогами
цього Закону;
2) готує та надає спостережній раді звіти про перебіг та результати
процедури фінансової реструктуризації;
3) упорядковує та поширює інформацію про проведення процедури
фінансової реструктуризації;
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4) розробляє рекомендації щодо проведення процедури фінансової
реструктуризації;
5)
розробляє
рекомендації
та
вимоги
до
визначених пунктом 7 частини другої статті 14 цього Закону;

документів,

6) створює та веде власний веб-сайт, на якому розміщує інформацію
відповідно до вимог цього Закону.
3. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення роботи
секретаріату здійснюється за рахунок коштів, одержаних від суб’єктів
господарювання (у тому числі нерезидентів), фізичних осіб, міжнародних
фінансових організацій у вигляді безповоротної фінансової допомоги,
грантів, дарунків, інших надходжень, які не передбачають повернення
коштів.
4. Секретаріат не бере безпосередньої участі в переговорах щодо
реструктуризації між боржником і залученими кредиторами.
Стаття 16. Арбітраж
1. Арбітражний комітет утворюється спостережною радою та
складається з голови та двох заступників голови. Голова арбітражного
комітету виконує обов’язки та функції, покладені на нього відповідно до
арбітражного регламенту. За відсутності голови його обов’язки виконують
заступники. Голова та заступники голови мають бути незалежними від
сторін, які беруть участь у процедурі фінансової реструктуризації, і за
наявності конфлікту інтересів їх функції має виконувати інший член
арбітражного комітету.
2. 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:
1) арбітражного застереження у рамковому договорі;
2) письмової згоди боржника в заяві про реструктуризацію;
3) арбітражного застереження у згоді кредитора на реструктуризацію.
3. Процедура розгляду спору в арбітражі проводиться відповідно до
арбітражного регламенту і вважається розпочатою після подання
арбітражному комітету повідомлення про спір.
Повідомлення про спір повинно містити:
1) дату подання повідомлення;
2) зміст позовних вимог;
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3) письмову згоду на розгляд спору в арбітражі відповідно до
арбітражного регламенту.
Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після отримання
повідомлення про спір арбітражний комітет у порядку, визначеному
арбітражним регламентом, призначає арбітра зі списку арбітрів,
затвердженого спостережною радою. У випадках, передбачених
арбітражним регламентом, арбітражний комітет ухвалює рішення про
відвід, усунення або заміну арбітра.
Арбітр виносить арбітражне рішення згідно з процедурою та у строки,
передбачені арбітражним регламентом. Таке арбітражне рішення є
остаточним та обов’язковим для сторін спору.
Арбітражний регламент затверджується спостережною радою.
4. Секретаріат за запитом арбітражного комітету або арбітра надає
технічну та адміністративну підтримку під час арбітражу, включаючи
зберігання матеріалів справ та арбітражних рішень.
Стаття 17. Порядок проведення процедури фінансової
реструктуризації
1. Процедура фінансової реструктуризації проводиться без звернення
до суду шляхом переговорів між боржником, його пов’язаними особами та
залученими кредиторами щодо реструктуризації грошових зобов’язань
перед такими кредиторами в порядку, передбаченому цим Законом.
2. У разі якщо у процедурі фінансової реструктуризації виникає спір,
залучений кредитор має право звернутися для його вирішення до арбітражу
шляхом подання повідомлення про спір. Розгляд спору здійснюється згідно
з арбітражним регламентом у порядку, встановленому статтею 16 цього
Закону.
Стаття 18. Ініціювання проведення процедури фінансової
реструктуризації
1. Боржник має право ініціювати проведення процедури фінансової
реструктуризації шляхом подання письмової заяви про реструктуризацію до
секретаріату за умови відсутності щодо нього порушеного провадження у
справі про банкрутство або відсутності здійснення санації боржника до
порушення провадження у справі про банкрутство.
2. Заява про реструктуризацію повинна містити:
1) письмову згоду боржника на передачу спорів до арбітражу згідно з
арбітражним регламентом;
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2) посилання на наявність згоди залученого (залучених) кредитора
(кредиторів) на реструктуризацію;
3) інформацію про відсутність щодо боржника порушеного
провадження у справі про банкрутство або здійснення санації боржника до
порушення провадження у справі про банкрутство.
3. До заяви про реструктуризацію додаються:
1) згода залученого (залучених) кредитора (кредиторів) на
реструктуризацію, у тому числі згода органу стягнення на реструктуризацію
у випадку, передбаченому частиною п’ятою статті 5 цього Закону;
2) перелік залучених кредиторів, у тому числі тих, які є пов’язаними
особами боржника, із зазначенням поточних поштових адрес, адрес
електронної пошти (за наявності) таких кредиторів, розміру грошового
зобов’язання перед кожним із них;
3) перелік забезпечених кредиторів, включаючи тих, що не є
залученими кредиторами, із зазначенням поточних поштових адрес, адрес
електронної пошти (за наявності) таких кредиторів;
4) перелік пов’язаних осіб боржника, включаючи тих, що не є
залученими кредиторами, із зазначенням поточних поштових адрес, адрес
електронної пошти (за наявності) таких кредиторів;
5) перелік існуючих судових та виконавчих проваджень щодо
боржника, ініційованих кредиторами, із зазначенням:
сторін судового, виконавчого провадження;
номера справи;
назви суду, арбітражу або іншого органу, який розглядає справу, або
органу державної виконавчої служби України, в якому відкрито виконавче
провадження;
стислого опису предмета судового спору та поточного статусу
судового, виконавчого провадження.
4. Згода залучених кредиторів на реструктуризацію повинна бути
підписана однією чи кількома фінансовими установами, жодна з яких не є
пов’язаною особою боржника, яким належить щонайменше 50 відсотків
загальної суми вимог фінансових установ до боржника, за винятком вимог
пов’язаних осіб.
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Стаття 19. Початок проведення процедури фінансової
реструктуризації
1. Секретаріат реєструє заяву про реструктуризацію, отриману від
боржника.
Секретаріат перевіряє відповідність
заяви та згоди на
реструктуризацію вимогам статті 18 цього Закону та не пізніше ніж протягом
наступного робочого дня після реєстрації заяви приймає рішення про
початок проведення процедури фінансової реструктуризації.
У разі відсутності або невідповідності заяви чи згоди вимогам статті
18 цього Закону або подання повторної заяви боржником до спливу строку,
визначеного частиною другою статті 4 цього Закону, секретаріат повертає
боржнику заяву про реструктуризацію без розгляду та без початку
процедури фінансової реструктуризації із зазначенням причин повернення.
Секретаріат не пізніше наступного робочого дня після реєстрації заяви
надсилає кредиторам, визначеним у додатках до заяви про
реструктуризацію, повідомлення, в якому зазначаються дата, час, місце
проведення перших зборів залучених кредиторів та контактні дані
секретаріату і боржника.
Дата проведення перших зборів залучених кредиторів повинна бути
призначена не раніше ніж через сім робочих днів та не пізніше ніж протягом
десяти робочих днів від дати початку процедури фінансової
реструктуризації.
2. У разі прийняття секретаріатом рішення про початок процедури
фінансової реструктуризації боржник не пізніше ніж за сім робочих днів до
перших зборів залучених кредиторів повинен надати залученим
кредиторам таку інформацію:
1) обґрунтування необхідності реструктуризації зобов’язань боржника
у довільній формі;
2) довідку про повний об’єм зобов’язань боржника в розрізі основних
кредиторів та/або груп кредиторів на останню доступну дату, в тому числі:
фінансових установ;
пов’язаних осіб боржника;
кредиторів, що є пов’язаними особами боржника (за наявності);
інших кредиторів;
забезпечених
забезпечення;

кредиторів

із

зазначенням

виду

та

предмета
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3) інформацію про наявність простроченої заборгованості згідно з
чинними договорами, існування права вимоги кредиторів дострокового
погашення кредитів згідно з чинними договорами, наявність порушень
чинних договорів забезпечення;
4) інформацію про наявність та стан забезпечення боржника та
майнових поручителів;
5) очікування боржника щодо основних операційних та фінансових
показників на найближчі 12 місяців у довільній формі;
6) перелік існуючих судових та виконавчих проваджень щодо
боржника, сторін судового (виконавчого) провадження, номер справи,
назва суду, арбітражу або іншого органу, який розглядає справу, або органу
державної виконавчої служби України, в якому відкрито виконавче
провадження, стислий опис предмета спору та поточний статус судового
(виконавчого) провадження.
3. Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після початку
проведення процедури фінансової реструктуризації секретаріат надсилає
усім кредиторам та пов’язаним особам боржника, визначеним у додатках
до заяви про реструктуризацію, повідомлення про початок проведення
процедури фінансової реструктуризації, а також розміщує таке
повідомлення на веб-сайті секретаріату.
Повідомлення про початок проведення процедури фінансової
реструктуризації боржника повинно містити:
1) повне найменування боржника, його поштову адресу,
ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
2) перелік залучених кредиторів;
3) перелік пов’язаних осіб боржника;
4) дату початку проведення процедури фінансової реструктуризації;
5) інформацію про запровадження мораторію;
6) дату, час та місце проведення перших зборів залучених кредиторів.
Боржник має право доповнювати перелік залучених кредиторів
шляхом надіслання до секретаріату повідомлення та згоди такого
залученого кредитора на реструктуризацію. Такі зміни можуть бути внесені
не пізніше ніж за два робочі дні до дня проведення перших зборів
залучених кредиторів.
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Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після отримання
повідомлення про внесення змін до переліку залучених кредиторів
секретаріат:
повідомляє усім залученим кредиторам про такі зміни;
оновлює повідомлення про початок проведення
фінансової реструктуризації, розміщене на власному веб-сайті;

процедури

надсилає такому залученому кредитору інформацію, визначену
частинами першою та другою цієї статті.
Стаття 20. Зупинення процедури банкрутства
1. У разі 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.
До клопотання додаються докази реєстрації секретаріатом згоди на
реструктуризацію боржника.
2. Господарський суд:
1) зупиняє розгляд заяви про порушення провадження у справі про
банкрутство до дня завершення процедури фінансової реструктуризації
відповідно до статті 27 цього Закону;
2) поновлює розгляд заяви про порушення провадження у справі про
банкрутство, якщо за результатами процедури фінансової реструктуризації
не був затверджений план реструктуризації боржника;
3) відмовляє у порушенні провадження у справі про банкрутство
боржника, якщо за результатами процедури фінансової реструктуризації
був затверджений план реструктуризації, який передбачає задоволення або
реструктуризацію вимог кредитора (кредиторів), який (які) подав (подали)
заяву про порушення справи про банкрутство боржника.
Стаття 21. Мораторій
1. Мораторій запроваджується з дня початку проведення процедури
фінансової реструктуризації.
Мораторій діє до завершення процедури фінансової реструктуризації,
але не більше ніж протягом 90 днів. Зазначений строк може бути
продовжено за згодою залучених кредиторів, жоден з яких не є пов’язаною
особою з боржником, у порядку, визначеному частиною другою статті 23
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цього Закону, на строк, що не може перевищувати 90 днів. Загальний строк
дії мораторію не може перевищувати 180 днів.
Залучені
кредитори
(крім
пов’язаних
осіб)
у
порядку,
визначеному частиною другою статті 23 цього Закону, мають право
прийняти рішення про припинення дії мораторію в будь-який час після
початку проведення процедури фінансової реструктуризації.
2. Протягом дії мораторію забороняється:
1) боржнику виконувати вимоги кредиторів, за винятком випадків,
коли таке виконання вимог погоджено залученими кредиторами (крім
пов’язаних осіб) у порядку, визначеному частиною другою статті 23 цього
Закону, та боржником як частина порядку проведення звичайної
господарської діяльності у період проведення переговорів;
2) примусово звертати стягнення на майно боржника та майно,
передане третіми особами в забезпечення виконання зобов’язань
боржника перед залученими кредиторами, на підставі виконавчих
документів, а також на підставі виконавчого напису нотаріуса або шляхом
будь-яких інших позасудових способів звернення стягнення;
3) укладати угоди про заставу чи іпотеку майна боржника, крім
випадків, коли укладення таких угод необхідне для отримання
фінансування під час проведення процедури фінансової реструктуризації
відповідно до статті 13 цього Закону;
4) вчиняти дії з метою отримання у володіння майна боржника чи
отримання контролю над майном боржника, в тому числі шляхом
укладення будь-яких договорів;
5) зараховувати зустрічні однорідні вимоги;
6) відчужувати, в тому числі реалізовувати, та примусово звертати
стягнення на необоротні активи боржника, які не є предметом застави
(іпотеки) на дату початку процедури реструктуризації, на підставі
виконавчих документів, а також на підставі виконавчого напису нотаріуса
або шляхом будь-яких інших позасудових способів звернення стягнення.
3. Протягом дії мораторію:
1) не нараховується неустойка (штраф, пеня) або інші фінансові санкції
за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань із задоволення
боржником будь-яких вимог, на які поширюється мораторій;
2) зупиняється перебіг позовної давності та будь-якого іншого строку,
встановленого законом чи договором, у тому числі строку на пред’явлення
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вимоги до поручителів, у межах якого кредитори можуть реалізовувати свої
права.
4. Дія мораторію не поширюється на вимоги кредиторів, які не є
залученими кредиторами (крім випадку, визначеного пунктом 6 частини
другої цієї статті), а також на вимоги із зобов’язань, що виникли внаслідок
заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, та вимоги щодо виплати
заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими
працівниками.
Дія мораторію поширюється на будь-які вимоги пов’язаних осіб
боржника.
У період дії мораторію будь-який кредитор (у тому числі на вимоги
якого поширюється дія мораторію) має право розпочати або продовжити
судове провадження для отримання рішення суду проти боржника про
стягнення заборгованості або звернення стягнення на майно боржника.
5. Під час проведення процедури фінансової реструктуризації
боржник зобов’язаний вживати необхідних заходів з метою захисту та
збереження свого майна.
Боржнику, його учасникам або акціонерам без отримання згоди
залучених кредиторів, жоден з яких не є пов’язаною особою з боржником, у
порядку, визначеному частиною другою статті 23 цього Закону, заборонено:
1) проводити операції з відчуження майна, крім тих, що проводяться в
рамках провадження ним звичайної господарської діяльності;
2) приймати рішення про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ,
виділ, перетворення).
Стаття 22. Договір про відстрочку
1. У разі прийняття рішення про припинення дії мораторію у порядку,
передбаченому частиною другою статті 23 цього Закону, боржник та один
або кілька залучених кредиторів мають право укласти між собою договір
про відстрочку, який укладається у письмовій формі та примірник якого
подається до секретаріату.
2. Договір про відстрочку повинен містити такі істотні умови:
1) дату та умови набрання чинності договором про відстрочку;
2) умови припинення дії договору про відстрочку;
3) умови та обсяг заборони на вчинення залученими кредиторами, які
підписали договір про відстрочку, дій щодо стягнення заборгованості та
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звернення стягнення на предмети застави (іпотеки) у судовому або
позасудовому порядку протягом строку дії договору про відстрочку.
3. Договір про відстрочку може містити такі додаткові умови, зокрема:
1) надання боржником інформації про наявність забезпечення вимог;
2) обмеження на переказ коштів боржником, обмеження прав
боржника щодо розпорядження грошовими коштами, що містяться на його
банківському (банківських) рахунку (рахунках), виконання договірних
зобов’язань, залучення фінансування, відчуження майна боржника, а також
положення щодо отримання попереднього дозволу на вчинення
боржником таких дій;
3) відкриття боржником нових банківських рахунків у визначеному
сторонами банку, на які переказуються кошти боржника. Кошти, які є
предметом забезпечення, щодо яких існують інші майнові права на користь
кредиторів, а також інші обтяження, передбачені законом або договором,
можуть бути переказані на такі рахунки за письмовою згодою кредиторів,
які володіють такими майновими правами або на користь яких було
створено обтяження;
4) обмеження на відступлення залученими кредиторами своїх прав
вимоги;
5) відповідальність сторін за порушення умов договору про
відстрочку;
6) порядок обміну інформацією між сторонами договору про
відстрочку;
7) умови продовження строку дії договору про відстрочку.
4. Залучені кредитори, які не уклали договір про відстрочку,
зберігають усі права залучених кредиторів у процедурі фінансової
реструктуризації.
5. Дія договору про відстрочку припиняється не пізніше дня набрання
чинності планом реструктуризації.
Стаття 23. Перебіг процедури фінансової реструктуризації
1. Після початку проведення процедури фінансової реструктуризації
вирішуються питання про:
1) продовження або припинення дії мораторію;
2) залучення незалежного експерта для огляду
господарської діяльності боржника та плану реструктуризації;
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фінансово-

3) погодження або відмову у спільному проведенні процедури
фінансової реструктуризації для кількох боржників, що є пов’язаними
особами (за наявності), з урахуванням вимог статті 4 цього Закону;
4) створення координаційного комітету фінансових установ;
5) створення комітету кредиторів;
6) укладення договору про відстрочку;
7) порядок співпраці та проведення переговорів між залученими
кредиторами та боржником щодо підготовки плану реструктуризації;
8) інші питання.
2. Рішення щодо питань, зазначених у частині першій цієї статті,
приймається двома третинами голосів, визначеними в порядку,
встановленому статтею 5 цього Закону:
з питань, зазначених у пунктах 3 та 4 частини першої цієї статті, залученими кредиторами, що є фінансовими установами;
з питання, зазначеного в пункті 5 частини першої цієї статті, залученими кредиторами, що не є фінансовими установами;
з інших питань - залученими кредиторами.
Залучені кредитори - пов’язані особи боржника та орган стягнення у
випадку, передбаченому частиною четвертою статті 5 цього Закону, не
беруть участі у голосуванні, а їхні вимоги не враховуються при визначенні
загальної суми голосів і вимог залучених кредиторів.
Рішення оформляється письмово та підписується уповноваженими
представниками боржника та залучених кредиторів, які брали участь у
голосуванні. Примірник рішення передається до секретаріату.
3. Боржник або залучені кредитори мають право скликати збори
залучених кредиторів шляхом подання до секретаріату повідомлення із
зазначенням пропозицій щодо місця, часу та дати проведення таких зборів.
Дата проведення зборів повинна бути призначена не раніше ніж протягом
п’яти робочих днів з дати подання повідомлення до секретаріату.
Боржник подає план реструктуризації до секретаріату з копіями
відповідно до кількості залучених кредиторів. Секретаріат надсилає такий
план та повідомлення про проведення зборів для його затвердження усім
залученим кредиторам не пізніше ніж за 10 робочих днів до
запропонованої дати проведення зборів.
Рішення про затвердження плану реструктуризації приймається на
зборах залучених кредиторів.
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Боржник та залучені кредитори зобов’язані завершити переговори та
затвердити план реструктуризації не пізніше ніж протягом 90 календарних
днів із дати початку проведення процедури фінансової реструктуризації.
Зазначений строк може бути продовжено за згодою залучених кредиторів,
жоден із яких не є пов’язаною особою з боржником, у порядку,
визначеному частиною другою статті 23 цього Закону, на строк, що не може
перевищувати 90 календарних днів. Загальний строк проведення
процедури фінансової реструктуризації не може перевищувати 180 днів.
У разі якщо боржник та залучені кредитори, які беруть участь у
процедурі фінансової реструктуризації, не зможуть досягти згоди щодо
затвердження плану реструктуризації протягом строку, визначеного цією
статтею, проведення процедури фінансової реструктуризації припиняється.
Стаття 24. Відступлення права вимоги у процедурі фінансової
реструктуризації
1. Відступлення права вимоги у процедурі фінансової реструктуризації
відбувається відповідно до закону.
Усі дії, вчинені попереднім кредитором у процедурі фінансової
реструктуризації, включаючи вчинені під час розгляду спору в арбітражі та
арбітражне рішення, є обов’язковими для нового кредитора.
Стаття 25. План реструктуризації
1. План реструктуризації розробляється боржником (боржниками в
разі прийняття рішення про проведення спільної процедури фінансової
реструктуризації) разом із кредиторами, що є пов’язаними особами
боржника (за наявності), залученими кредиторами та інвесторами (за
наявності) і повинен містити:
1) суми та умови проведення боржником виплат за вимогами
залучених кредиторів;
2) суми та умови проведення боржником виплат за вимогами
кредиторів, що є пов’язаними особами боржника (за наявності);
3) суми та умови сплати боржником зобов’язань за податками,
зборами та іншими обов’язковими платежами, які здійснюються на умовах,
встановлених статтею 28 цього Закону (за наявності);
4) умови участі інвесторів у плані реструктуризації (за наявності);
5) умови відкриття боржником банківського (банківських) рахунка
(рахунків) у визначеному сторонами банку (банках), на який (які)
переказуються кошти від продажу майна боржника виключно для цілей
погашення його заборгованості перед залученими кредиторами;

114

6) інформацію про порядок погашення заборгованості перед іншими
кредиторами боржника, які не беруть участі у процедурі фінансової
реструктуризації;
7) умови отримання фінансування боржником (за потреби);
8) порядок проведення реструктуризації, в тому числі перелік
договорів, які повинні бути підписані та/або змінені для завершення
реструктуризації грошових зобов’язань та/або господарської діяльності
боржника, та строки підписання таких договорів;
9) порядок
реструктуризації;

здійснення

контролю

за

виконанням

плану

10) умови та наслідки розірвання плану реструктуризації;
11) інші умови.
2. План реструктуризації може передбачати реструктуризацію
грошових зобов’язань та/або господарської діяльності боржника шляхом:
1) внесення змін до кредитних договорів, у тому числі погашення
заборгованості окремими траншами (розстрочки), перегляд строків
погашення, зміна валюти виконання зобов’язання, розміру процентних
ставок, у тому числі встановлення їх на рівні, нижчому собівартості
залучення коштів, та повне зупинення нарахування процентів чи інших
умов, пов’язаних з відповідним кредитним договором або забезпеченням
за таким кредитним договором;
2) внесення змін до інших укладених договорів, умов боргових
зобов’язань або зміни форми таких зобов’язань;
3) надання нового фінансування боржнику. При цьому обов’язок
надання нового фінансування покладається на кредитора виключно за
згодою такого кредитора;
4) відчуження майна боржника, заставодавця (іпотекодавця) зі
збереженням або без збереження іпотеки, застави або інших видів
забезпечення щодо такого майна. При цьому кошти, отримані від
відчуження майна, що перебуває в заставі (іпотеці), спрямовуються на
погашення вимог заставодержателя (іпотекодержателя) такого майна в
межах вимог, забезпечених такою заставою (іпотекою);
5) передачі кредитору права власності на майно боржника в рахунок
повного або часткового задоволення вимог. При цьому в разі часткового
задоволення вимог кредитора за рахунок заставного майна право
подальшої вимоги не припиняється. Передача кредитору права власності на
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майно боржника в рахунок повного або часткового задоволення вимог
можлива виключно за згодою такого кредитора;
6) відчуження майна боржника, яке не є предметом застави або
іпотеки;
7) прощення частини боргу;
8) припинення або внесення змін до договорів;
9) звернення стягнення на предмет забезпечення, внесення змін до
договорів іпотеки та застави чи добровільної відмови від забезпечення;
10) надання додаткового забезпечення боржником або третіми
особами, включаючи гарантію та поруки;
11) переведення зобов’язань боржника в капітал;
12) залучення нових інвестицій у капітал боржника;
13) задоволення вимог;
14) випуску цінних паперів;
15) реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення)
боржника;
16) зміни керівника та/або членів органів управління і контролю
боржника на осіб, визначених залученими кредиторами, які є фінансовими
установами;
17) внесення змін до структури корпоративного управління боржника;
18) вжиття інших заходів до проведення фінансової реструктуризації.
У разі якщо планом реструктуризації передбачено реорганізацію
(злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) боржника, залучені
кредитори не мають права вимагати від боржника дострокового виконання
зобов’язань або забезпечення виконання зобов’язань.
3. План реструктуризації може передбачати поділ залучених
кредиторів на категорії залежно від виду вимог та наявності (відсутності)
забезпечення вимог таких кредиторів та передбачати різні умови
задоволення вимог для кредиторів відповідних категорій. При цьому такі
умови для залучених кредиторів, що є пов’язаними з боржником особами,
не можуть бути кращими за умови задоволення вимог будь-якого іншого
залученого кредитора.
4. План реструктуризації затверджується на зборах залучених
кредиторів.
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План реструктуризації вважається затвердженим та обов’язковим для
виконання боржником, його пов’язаними особами та поручителями, а
також усіма залученими кредиторами, якщо за нього проголосували всі
залучені кредитори.
У разі якщо за затвердження плану реструктуризації проголосували
залучені кредитори, яким належить більш як дві третини вимог залучених
кредиторів, то для остаточного прийняття рішення щодо затвердження
плану реструктуризації спір передається будь-яким залученим кредитором
до арбітражу в порядку, передбаченому статтею 16 цього Закону.
У такому разі план реструктуризації вважається затвердженим усіма
залученими кредиторами з дня винесення арбітром рішення про
затвердження плану реструктуризації.
Залучені кредитори - пов’язані особи боржника, орган стягнення у
випадку, передбаченому частиною четвертою статті 5 цього Закону, не
беруть участі в голосуванні за затвердження плану реструктуризації, а їх
вимоги не враховуються при визначенні загальної суми голосів і вимог
залучених кредиторів.
Для підписання плану реструктуризації залучені кредитори, які є
сторонами рамкового договору, можуть уповноважити представника,
призначеного відповідно до положень рамкового договору.
Залучені кредитори, які не є сторонами рамкового договору, мають
право укласти між собою договір, в якому врегулювати порядок
голосування та необхідну кількість голосів для затвердження плану
реструктуризації та визначити уповноваженого представника для
підписання плану реструктуризації. План реструктуризації вважається
затвердженим такими залученими кредиторами, якщо він був схвалений
необхідною кількістю голосів у порядку, встановленому зазначеним
договором.
План реструктуризації набирає чинності з дня його підписання
боржником та залученими кредиторами, які проголосували за його
затвердження, а також іншими особами, на яких покладені обов’язки
відповідно до плану реструктуризації.
У разі затвердження плану реструктуризації за участі арбітра план
реструктуризації набирає чинності з дня його підписання боржником,
залученими кредиторами, які проголосували за його затвердження, іншими
особами, на яких покладені обов’язки відповідно до плану реструктуризації,
та арбітром, який затверджував такий план реструктуризації.
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Затвердження та реалізація плану реструктуризації не вважаються
порушенням договору між боржником та будь-яким кредитором, який не є
стороною плану реструктуризації.
Умови, передбачені планом реструктуризації, щодо погашення
заборгованості перед кредиторами, які не брали участі в голосуванні або
голосували проти затвердження плану реструктуризації, повинні бути не
гіршими, ніж умови погашення заборгованості перед кредиторами, які
голосували за затвердження плану реструктуризації.
При цьому план реструктуризації не може передбачати обов’язку
кредитора, який не брав участі в голосуванні або голосував проти
затвердження плану реструктуризації, 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 відчуження майна, що
перебуває в заставі (іпотеці) такого кредитора, на погашення вимог інших
кредиторів, за винятком випадків, якщо сума виручених коштів перевищує
вимоги кредитора, який не брав участі в голосуванні або голосував проти
затвердження плану реструктуризації;
5) набуття права власності на майно боржника в рахунок повного або
часткового задоволення вимог.
Умови затвердженого плану реструктуризації є обов’язковими для всіх
залучених кредиторів, включаючи кредиторів, які не брали участі в
голосуванні або голосували проти затвердження плану реструктуризації, та
мають переважну силу над положеннями будь-яких договорів, укладених
між залученими кредиторами та боржником, поручителями та/або
майновими поручителями боржника (у разі їх включення до плану
реструктуризації), вимоги за якими були включені до плану
реструктуризації.
Затверджений план реструктуризації не потребує додаткового
погодження органом стягнення.
Боржник зобов’язаний надіслати повідомлення про підписання плану
реструктуризації до секретаріату.
До плану реструктуризації можуть вноситися зміни в порядку,
передбаченому цим Законом для затвердження плану реструктуризації.
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5. Припинення плану реструктуризації можливе з підстав,
установлених планом реструктуризації, в тому числі в разі непідписання
договорів та/або змін до договорів, які необхідні для завершення
реструктуризації заборгованості та/або господарської діяльності боржника,
у строки, встановлені у плані реструктуризації. Наслідки припинення плану
реструктуризації визначаються умовами плану реструктуризації.
Стаття 26. Вплив фінансової реструктуризації на іпотеку та заставу
1. Затвердження сторонами плану реструктуризації не є новацією та
не призводить до припинення договорів щодо забезпечення виконання
зобов’язань, у тому числі договорів іпотеки чи застави майна боржника
та/або поручителя, якщо сторони не домовилися про інше.
Договори про забезпечення виконання зобов’язань, у тому числі
договори іпотеки чи застави майна боржника, залишаються чинними та не
змінюють пріоритет обтяження, якщо інше не передбачено планом
реструктуризації, за умови згоди забезпеченого кредитора, на користь
якого створено забезпечення.
2. Якщо планом реструктуризації передбачена зміна обсягу, умов та
пріоритету іпотеки, застави чи обтяження, забезпечений кредитор, що є
заставодержателем (іпотекодержателем), та боржник (поручитель)
протягом 10 робочих днів з моменту підписання плану реструктуризації
повинні внести зміни до відповідних договорів іпотеки, застави чи
обтяження майна боржника (поручителя) та в разі необхідності вжити
заходів до реєстрації зміни відомостей про обтяження.
Зміна пріоритету на предмет забезпечення здійснюється виключно за
згодою заставодержателя (іпотекодержателя).
Стаття 27. Завершення проведення процедури фінансової
реструктуризації
1. Процедура фінансової реструктуризації вважається завершеною з
моменту настання будь-якої з таких подій:
1) підписання плану реструктуризації;
2) надання незалежним експертом звіту про огляд фінансовогосподарської діяльності, яким не підтверджується перспективність
господарської діяльності боржника;
3) відкликання боржником своєї заяви про реструктуризацію протягом
30 календарних днів з моменту її подання до секретаріату шляхом подання
письмової заяви боржником;
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4) подання до секретаріату залученими кредиторами, жоден з яких не
є пов’язаною особою і яким належить більше 50 відсотків вимог усіх
залучених кредиторів без урахування вимог пов’язаних осіб, письмової
заяви про те, що переговори з приводу реструктуризації були припинені без
досягнення згоди;
5) закінчення строку, передбаченого абзацом четвертим частини
третьої статті 23 цього Закону.
2. Боржник зобов’язаний повідомити секретаріат про настання будьякої з подій, передбачених частиною першою цієї статті.
У разі неподання повідомлення боржником протягом одного
робочого дня з дня настання подій, передбачених частиною першою цієї
статті, будь-який залучений кредитор має право повідомити секретаріат про
настання такої події.
Секретаріат реєструє таке повідомлення або письмову заяву, подану
згідно з пунктами 3 і 4 частини першої цієї статті, та не пізніш як протягом
наступного робочого дня публікує його (її) на офіційному веб-сайті
секретаріату.
3. Залучені кредитори, що є фінансовими установами, у будь-який
момент проведення процедури фінансової реструктуризації мають право
прийняти рішення про завершення такої процедури на підставі:
1) порушення заборон, передбачених цим Законом у зв’язку з
введенням мораторію;
2) порушення обмежень, встановлених договором про відстрочку;
3) невиконання прийнятих арбітром рішень щодо спорів у рамках
процедури фінансової реструктуризації.
Рішення про завершення процедури фінансової реструктуризації з
підстав, передбачених цією частиною, приймається кваліфікованою
більшістю голосів у розмірі не менш як 75 відсотків від загальної суми вимог
кредиторів, що є фінансовими установами.
Кредитори протягом одного робочого дня після прийняття рішення
згідно з цією частиною письмово повідомляють секретаріат про прийняте
рішення для оприлюднення відомостей про завершення процедури
фінансової реструктуризації.
Стаття 28. Податковий режим
1. Особливості оподаткування окремих операцій, пов’язаних з
проведенням процедури фінансової реструктуризації згідно з цим Законом,
встановлюються Податковим кодексом України.
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Стаття 29. Правочини, вчинені під час проведення процедури
фінансової реструктуризації
1. Правочини, вчинені під час проведення процедури фінансової
реструктуризації, а також майнові дії боржника (поручителя), вчинені з
метою виконання плану реструктуризації, не можуть бути відповідно
визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах
провадження
справи
про
банкрутство
боржника
з
підстав,
передбачених статтею
20 Закону
України
"Про
відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", за умови, що
судом буде встановлено, що сторони діяли добросовісно і не мали наміру
порушити права та законні інтереси інших кредиторів такого боржника.
Стаття 30. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
1. За порушення
відповідальність:

вимог

цього

Закону

боржник

несе

таку

1) порушення свого обов’язку щодо розкриття інформації відповідно
до вимог статті 10 цього Закону або порушення обов’язку щодо надання
достовірної фінансової звітності відповідно до вимог статті 11 цього Закону тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 500 мінімальних заробітних
плат;
2) відчуження свого майна під час проведення процедури фінансової
реструктуризації без попередньої згоди залучених кредиторів (крім
пов’язаних осіб) у порядку, визначеному частиною другою статті 23 цього
Закону, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі вартості відчуженого
майна;
3) прийняття ним рішення про реорганізацію (злиття, приєднання,
поділ, виділ, перетворення) під час проведення процедури фінансової
реструктуризації без попередньої згоди залучених кредиторів (крім
пов’язаних осіб) у порядку, визначеному частиною другою статті 23 цього
Закону, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 10 тисяч мінімальних
заробітних плат;
4) переказ ним коштів без отримання попереднього дозволу
залучених кредиторів, якщо отримання такого дозволу передбачено
умовами договору про відстрочку, - тягне за собою накладення штрафу в
розмірі суми здійсненого переказу;
5) порушення ним вимог пункту 1 частини другої статті 21 цього Закону
під час дії мораторію - тягне за собою накладення штрафу в розмірі суми
виконаної вимоги;
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6) порушення ним вимог пункту 3 частини другої статті 21 цього Закону
під час дії мораторію - тягне за собою накладення штрафу в розмірі вартості
предмета застави (іпотеки).
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.
2. За порушення вимог цього Закону залучений кредитор або
пов’язана особа боржника несе таку відповідальність:
1) ненадання залученим кредитором фінансування боржнику, якщо
надання такого фінансування передбачено затвердженим планом
реструктуризації, погодженим таким залученим кредитором, - тягне за
собою накладення штрафу в розмірі 5 відсотків суми ненаданого
фінансування;
2) порушення залученим кредитором або пов’язаною особою
боржника вимог пунктів 2 і 4 частини другої статті 21 цього Закону під час дії
мораторію - тягне за собою накладення штрафу в розмірі вартості майна, на
яке було звернено стягнення або щодо якого було отримано володіння або
контроль, а будь-яке таке майно має бути повернуто боржнику;
3) порушення залученим кредитором або пов’язаною особою
боржника вимог пункту 5 частини другої статті 21 цього Закону під час дії
мораторію - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 125 відсотків суми
вимоги, щодо якої було здійснено зарахування зустрічних однорідних
вимог;
4) порушення залученим кредитором умов договору про відстрочку
щодо стягнення заборгованості або звернення стягнення на предмет
застави (іпотеки) протягом строку дії договору про відстрочку - тягне за
собою накладення штрафу у розмірі стягненої заборгованості або вартості
предмета застави (іпотеки), а залучений кредитор має повернути суму такої
заборгованості або предмет застави (іпотеки) боржнику.
3. Невиконання арбітражного рішення, винесеного в порядку,
передбаченому статтею 16 цього Закону, стороною, щодо якої було
винесене таке рішення, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі тисячі
мінімальних заробітних плат.
4. Санкції, передбачені цією статтею, застосовуються:
до банків - Національним банком України;
до інших фінансових установ - Національною комісією, що здійснює
державне регулювання ринків фінансових послуг;
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до інших осіб - органом, визначеним Кабінетом Міністрів України.
Оскарження дій щодо накладення стягнень провадиться у судовому
порядку. Суми стягнутих штрафів спрямовуються до Державного бюджету
України.
Стаття 31. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його
опублікування.
2. Цей Закон втрачає чинність через три роки з дня набрання ним
чинності, крім:
змін до частини четвертої статті 559 Цивільного кодексу України;
змін до законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про
іпотеку", "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень".
Усі процедури фінансової реструктуризації, розпочаті протягом строку
дії цього Закону, продовжуються до їх завершення відповідно до вимог
цього Закону.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) частину четверту статті 559 Цивільного кодексу України (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) викласти в такій
редакції:
"4. Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в
договорі поруки. У разі якщо такий строк не встановлено, порука
припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців з дня настання строку
виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя,
якщо інше не передбачено законом. Якщо строк основного зобов’язання не
встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука
припиняється, якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя протягом
одного року з дня укладення договору поруки, якщо інше не передбачено
законом";
2) Закон України "Про міжнародний комерційний арбітраж" (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., № 25, ст. 198; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005
р., № 42, ст. 464) доповнити розділом IX такого змісту:
"Розділ IX
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. На період дії Закону України "Про фінансову реструктуризацію" цей
Закон застосовується до процедури вирішення спорів в арбітражі,
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передбаченої Законом України "Про фінансову
незалежно від суб’єктного складу сторін спору";

реструктуризацію",

3) розділ VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про банки і
банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст.
30) доповнити пунктами 5-8 такого змісту:
"5. На період дії Закону України "Про фінансову реструктуризацію"
стаття 62 цього Закону застосовується з урахуванням того, що банки, які
беруть участь у процедурі фінансової реструктуризації, мають право
надавати інформацію, що містить банківську таємницю стосовно боржника,
його поручителя (майнового поручителя), пов’язаних осіб боржника, без
їхньої згоди іншим учасникам процедури фінансової реструктуризації, а
також органам, що забезпечують проведення процедури фінансової
реструктуризації (спостережній раді, секретаріату, арбітражному комітету
(арбітру) відповідно до Закону України "Про фінансову реструктуризацію".
6. На період дії планів реструктуризації, затверджених відповідно до
Закону України "Про фінансову реструктуризацію", Національний банк
України не застосовує заходів впливу за порушення таких економічних
нормативів:
норматив
короткострокової
ліквідності,
норматив
максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента,
нормативи інвестування, а також за порушення лімітів валютної позиції,
якщо таке порушення сталося внаслідок участі банку у процедурі фінансової
реструктуризації відповідно до Закону України "Про фінансову
реструктуризацію".
7. На період дії Закону України "Про фінансову реструктуризацію"
Національний банк України за порушення банками положень цього Закону
застосовує до них санкції, передбачені статтею 30 Закону України "Про
фінансову реструктуризацію", у визначеному ним порядку.
8. У разі здійснення банком реструктуризації зобов’язань боржника
відповідно до Закону України "Про фінансову реструктуризацію" банк може
встановлювати процентні ставки та комісійні винагороди на рівні, нижчому
за собівартість банківських послуг у цьому банку";
4) розділ VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2015 р., № 23, ст. 158)
доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10. На період дії Закону України "Про фінансову реструктуризацію"
Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків
фінансових послуг, за порушення залученими кредиторами - фінансовими
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установами (крім банків) положень цього Закону застосовує до них санкції,
передбачені статтею 30 Закону України "Про фінансову реструктуризацію", у
визначеному нею порядку";
5) у Законі України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., № 38, ст. 313 із наступними змінами):
частину першу статті 12 і перше речення частини першої статті 33
доповнити словами "якщо інше не передбачено законом";
розділ VI "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 5-1 такого
змісту:
"5-1. Після завершення позасудового врегулювання в процедурі
фінансової реструктуризації відповідно до Закону України "Про фінансову
реструктуризацію" вимоги іпотекодержателя за основним зобов’язанням,
що залишаться незадоволеними внаслідок недостатності вартості предмета
іпотеки, не припиняються та підлягають задоволенню";
6) у Законі України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію
обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 11, ст. 140 із
наступними змінами):
частину першу статті 23 після слів "на підставі якого виникло
забезпечувальне обтяження" доповнити словами "якщо інше не
передбачено законом чи договором";
розділ IX "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 8
такого змісту:
"8. У разі набуття обтяжувачем права власності на предмет
забезпечувального обтяження в процедурі фінансової реструктуризації
відповідно до Закону України "Про фінансову реструктуризацію" вимоги
обтяжувача за забезпеченим обтяженням зобов’язанням, що залишаться
незадоволеними
внаслідок
недостатності
вартості
предмета
забезпечувального обтяження, не припиняються та підлягають
задоволенню";
7) розділ XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України
"Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., №
50-51, ст. 384 із наступними змінами) доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8. На період дії Закону України "Про фінансову реструктуризацію"
положення цього Закону щодо обов’язкового викупу акціонерним
товариством акцій на вимогу акціонерів не застосовується до боржників акціонерних товариств, що беруть участь у процедурі фінансової
реструктуризації";
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8) Закон України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної
Ради України, 2011 р., № 19-20, ст. 142 із наступними змінами) доповнити
главою 11 такого змісту:
"Глава 11. Перехідні положення
1. На період дії Закону України "Про фінансову реструктуризацію"
положення цього Закону застосовуються з урахуванням нижчезазначених
підстав.
Виконавче
провадження
обов’язковому зупиненню у разі:

щодо

вимог

стягувача

підлягає

1) введення щодо вимог стягувача мораторію відповідно до статті 21
Закону України "Про фінансову реструктуризацію";
2) укладення стягувачем договору про відстрочку відповідно до статті
22 Закону України "Про фінансову реструктуризацію". У такому разі
зупинення виконавчого провадження здійснюється відповідно до умов,
передбачених договором про відстрочку.
Зупинення виконавчого провадження із зазначених підстав також
поширюється на стягнення заборгованості з податків і зборів.
Виконавче провадження у випадках, передбачених цим пунктом,
зупиняється до закінчення строку дії відповідних обставин.
У разі введення мораторію щодо вимог стягувача відповідно до статті
21 Закону України "Про фінансову реструктуризацію" забороняється на
період дії такого мораторію відчуження, у тому числі реалізація та
примусове звернення стягнення на необоротні активи боржника, що не є
предметом застави (іпотеки) на дату початку процедури реструктуризації
відповідно до положень Закону України "Про фінансову реструктуризацію".
Перебіг строку пред’явлення до виконання виконавчих документів
зупиняється до завершення проведення процедури фінансової
реструктуризації відповідно до статті 27 Закону України "Про фінансову
реструктуризацію".
Термін "договір про відстрочку" використовується у значенні,
наведеному у Законі України "Про фінансову реструктуризацію";
9) розділ X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
(Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32-33, ст. 413 із наступними
змінами) доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8. На період дії Закону України "Про фінансову реструктуризацію":
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1) положення цього Закону діють з урахуванням Закону України "Про
фінансову реструктуризацію";
2) боржник не має права ініціювати процедуру санації, передбачену
статтею 6 цього Закону, протягом 18 місяців після початку стосовно нього
процедури фінансової реструктуризації відповідно до Закону України "Про
фінансову реструктуризацію" без отримання згоди фінансової (фінансових)
установи (установ), жодна з яких не є пов’язаною особою боржника, якій
(яким) належить щонайменше 50 відсотків загальної суми вимог фінансових
установ до боржника, крім вимог пов’язаних осіб.
Термін "пов’язана особа" використовується у значенні, наведеному у
Законі України "Про фінансову реструктуризацію";
3) правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені
боржником протягом одного року, що передував початку процедури
фінансової реструктуризації, згідно із Законом України "Про фінансову
реструктуризацію" можуть бути відповідно визнані недійсними або
спростовані господарським судом у межах провадження у справі про
банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора з підстав,
визначених частиною першою статті 20 цього Закону;
4) положення статті 94 цього Закону не застосовуються до боржників,
які беруть участь у процедурі фінансової реструктуризації відповідно до
Закону України "Про фінансову реструктуризацію";
10) розділ X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради
України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами) доповнити пунктом
14 такого змісту:
"14. На період дії Закону України "Про фінансову реструктуризацію"
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб діє з урахуванням повноважень,
визначених Законом України "Про фінансову реструктуризацію", та бере
участь у процедурах, передбачених Законом України "Про фінансову
реструктуризацію", на умовах, визначених Законом України "Про фінансову
реструктуризацію".
4. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом та прийняття нормативно-правових актів на виконання
положень цього Закону;
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визначити орган, що застосовує санкції, передбачені статтею 30 цього
Закону, до учасників процедури фінансової реструктуризації, які не є
фінансовими установами, та затвердити порядок застосування санкцій цим
органом.
5. Національному банку України до набрання чинності цим Законом:
розробити та/або привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
розробити, схвалити та оприлюднити Рамковий договір відповідно до
положень цього Закону.
6. Національному банку України, Кабінету Міністрів України протягом
місяця з дня опублікування цього Закону визначити кандидатури до складу
спостережної ради.
Президент України
м. Київ
14 червня 2016 року
№ 1414-VIII
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П.ПОРОШЕНКО

ДОДАТОК 2 – АРБІТРАЖНИЙ РЕГЛАМЕНТ

АРБІТРАЖНИЙ РЕГЛАМЕНТ
ДЛЯ ЦІЛЕЙ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ФІНАНСОВУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ”
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РЕКОМЕНДОВАНІ АРБІТРАЖНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Рекомендоване арбітражне застереження для цілей заяви боржника про
реструктуризацію та згоди кредитора на реструктуризацію
Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із процедури фінансової
реструктуризації, ініційованої на підставі Закону України "Про фінансову
реструктуризацію" № 1414-VIII від 14 червня 2016 року, або у зв'язку з нею,
підлягають остаточному врегулюванню в арбітражі згідно з арбітражним
регламентом для цілей Закону України "Про фінансову реструктуризацію".
Мовою арбітражного розгляду є […].
Електронною адресою [кредитора]/[боржника] для цілей арбітражного
провадження є […], а адресою для здійснення поштових відправлень є […].

Рекомендоване арбітражне застереження для цілей угод, укладених
сторонами процедури фінансової реструктуризації на підставі Закону
України "Про фінансову реструктуризацію"
Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього договору,
укладеного в рамках процедури фінансової реструктуризації на підставі
Закону України "Про фінансову реструктуризацію" № 1414-VIII від 14 червня
2016 року, або у зв'язку з ним, включаючи будь-які питання щодо його
укладення, виконання, порушення, тлумачення, припинення, дійсності чи
наслідків його недійсності, підлягають остаточному врегулюванню в
арбітражі згідно з Арбітражним регламентом для цілей Закону України
“Про фінансову реструктуризацію”.
Мовою арбітражного розгляду є […].
Правом, яке регулює цей договір, є матеріальне право […].
Електронною адресою [сторони відповідного договору] для цілей
арбітражного провадження є […], та адресою для здійснення поштових
відправлень є […].
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РОЗДІЛ I
ПРЕАМБУЛА
Цей арбітражний регламент є регламентом прискореного арбітражу, що
передбачає процедуру арбітражного розгляду спорів, що виникають з
процедур фінансової реструктуризації, які проводяться на підставі Закону
України "Про фінансову реструктуризацію" № 1414-VIII від 14 червня 2016
року (далі – "Закон про фінансову реструктуризацію"), або у зв’язку з ними.
Цей регламент розроблений відповідно до вимог Закону про фінансову
реструктуризацію та повинен розглядатись та тлумачитись разом із Законом
про фінансову реструктуризацію. У випадку наявності будь-яких протиріч
між Законом про фінансову реструктуризацію та цим регламентом Закон
про фінансову реструктуризацію має переважну силу.
Усі терміни, визначені у статті 1 Закону про фінансову реструктуризацію,
мають таке ж значення для цілей цього регламенту, якщо у ньому не
передбачено інше.
Сторони арбітражної угоди вважаються такими, що зробили посилання на
цей регламент у редакції, яка є чинною на дату, коли арбітражне
провадження вважається розпочатим, якщо сторони не домовилися про
застосування певної редакції цього регламенту.
Цей регламент складається з преамбули, статей та додатків, затверджених
спостережною радою186 (далі – “регламент”).
РОЗДІЛ II
ВСТУП
Стаття 1. Сфера застосування
1.

186

Регламент застосовується до вирішення в арбітражі будь-яких
протиріч або суперечок між залученими кредиторами чи між
залученими кредиторами та боржником щодо пріоритетності та
розміру вимог кредиторів; суперечок між залученими кредиторами
щодо затвердження та/або внесення змін до затвердженого плану
реструктуризації необхідною кількістю голосів, а також будь-яких
інших суперечок, що виникають з рамкового договору та протягом
процедури фінансової реструктуризації (далі – “спір”).

Спостережна рада, яка створена відповідно до статті 14 Закону Про
фінансову реструктуризацію.
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2.

Цей регламент повинен застосовуватися в усіх випадках, коли
відповідна арбітражна угода у будь-який спосіб передбачає арбітраж
відповідно до Закону про фінансову реструктуризацію, цього
регламенту або будь-яким іншим чином містить посилання на Закон
про фінансову реструктуризацію.

3.

У випадку спору щодо затвердження та/або внесення змін до
затвердженого плану реструктуризації необхідною кількістю голосів
до відповідних арбітражних проваджень повинен застосовуватись
Розділ VII цього регламенту (далі – “процедура затвердження плану
реструктуризації”).

4.

До інших видів спорів, передбачених пунктом 1 цієї статті,
застосовується загальна процедура (далі – “загальна процедура”).

Стаття 2. Повідомлення
1.

Направлення усіх письмових подань, повідомлень та сповіщень
повинно здійснюватися сторонами, арбітражним комітетом,
секретаріатом та одноособовим арбітром у електронному форматі
електронною поштою. Такі документи як повідомлення про спір,
відзив на повідомлення про спір, коментарі до повідомлення про
спір та усі можливі інші письмові подання сторін відповідно до цього
Регламенту, а також арбітражні рішення, винесені одноособовим
арбітром, додатково повинні бути надіслані на юридичні адреси
одержувачів поштовою або кур’єрською службою, що передбачає
підтвердження доставки.

2.

Будь-яке повідомлення або інше сповіщення, зазначене у пункті 1
цієї статті, вважається доставленим у дату та у час, коли воно було
доставлене електронною поштою.

3.

Доставка електронною поштою сторонам повинна здійснюватися
лише на адресу електронної пошти, зазначену в арбітражній угоді
або у разі її відсутності в арбітражній угоді чи невідповідності
електронній адресі, вказаній в поданих документах, на наступні
електронні адреси: у випадку позивача – на адресу електронної
пошти, зазначену у повідомленні про спір, у випадку відповідача – на
адресу електронної пошти, зазначену у відзиві на повідомлення про
спір, у випадку залучених кредиторів – на адресу електронної пошти,
зазначену в коментарях залучених кредиторів.

4.

Адреса електронної пошти секретаріату для цілей цього регламенту
публікується на офіційному веб сайті секретаріату. Секретаріат
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повинен надіслати сторонам адресу електронної
одноособового арбітра одразу після його призначення.

пошти

5.

При відправленні будь-якого повідомлення одноособовому арбітру
кожна сторона зобов’язана одночасно в якості одержувачів додати в
копію інші сторони спору та секретаріат, зважаючи, однак, при цьому
на положення статті 35 цього регламенту. При відправленні будьякого повідомлення секретаріату кожна сторона зобов’язана
одночасно в якості одержувачів додати в копію такого повідомлення
інших сторін спору та одноособового арбітра.

6.

Сторони одразу після початку арбітражного провадження
зобов’язані добросовісно співпрацювати у добровільному та
неформальному обміні усіма документами, до яких не
застосовуються вимоги щодо захисту конфіденційної інформації,
вимоги щодо захисту банківської та адвокатської таємниці та інші
законодавчі вимоги щодо захисту певного виду інформації та іншою
інформацією (включаючи інформацію, що зберігається в електронній
формі), що має відношення до спору.

Стаття 3. Строки
1.

Тривалість арбітражного провадження за загальною процедурою не
повинна перевищувати 15 днів з дати передання справи
одноособовому арбітру відповідно до статті 15 цього регламенту і до
дати винесення арбітражного рішення.

2.

Тривалість арбітражного провадження за процедурою затвердження
плану реструктуризації не повинна перевищувати 18 днів з дати
передання справи одноособовому арбітру відповідно до статті 36
цього регламенту і до дати винесення арбітражного рішення.

3.

Арбітражний комітет може продовжити будь-який строк, зазначений
у цьому регламенті, на підставі обґрунтованої вимоги одноособового
арбітра.

4.

Перевищення строків, зазначених у пунктах 1 та 2 цієї статті, не має
впливу на компетенцію та повноваження одноособового арбітра.

Стаття 4. Підрахунок строків
1.
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Строки обчислюються, починаючи з дня, наступного за днем, коли
повідомлення або інше сповіщення було доставлено стороні або її
уповноваженому представнику.

2.

Національні свята та неробочі дні враховуються при підрахунку
строків, якщо інше не передбачено цим регламентом.

3.

Строки вважаються дотриманими, якщо відповідні повідомлення
сторін були надіслані до закінчення робочого дня в Україні в останній
день, в який такі строки закінчуються. Кінцем робочого дня в Україні
вважається 17 год. 30 хв. у день, коли банки здійснюють банківську
діяльність у місті Києві.

4.

Якщо останнім днем будь-якого строку є національне свято або
неробочий день в Україні, тоді строк закінчується в кінці першого
наступного робочого дня.

РОЗДІЛ III
АРБІТРАЖНИЙ КОМІТЕТ ТА СЕКРЕТАРІАТ
Стаття 5. Арбітражний комітет
1.

Арбітражний комітет, утворений відповідно до Закону про фінансову
реструктуризацію, діє в якості органу, що здійснює призначення
одноособового арбітра, та виконує інші функції, передбачені в цьому
регламенті. Арбітражний комітет виконує свої функції незалежно від
секретаріату.

2.

Арбітражний комітет складається з голови та двох заступників
голови.

3.

Голова та заступники голови повинні бути незалежними від сторін,
які беруть участь у процедурі фінансової реструктуризації, та у
випадку конфлікту інтересів голова та/або заступники голови повинні
утримуватися від участі у процесі прийняття рішень. Стосовно будьякого конфлікту інтересів до членів арбітражного комітету
застосовуються правила етичної поведінки, що містяться у додатку 3
до цього регламенту (далі – “правила етичної поведінки”).

4.

Арбітражний комітет виконує наступні функції:
i.

встановлює застосування цього регламенту до вирішення спору
на підставі повідомлення про спір за відсутності доказів щодо
іншого (prima facie);

ii.

приймає рішення стосовно суми адміністративного збору та
арбітражного збору, що підлягають сплаті в загальній процедурі
та процедурі затвердження плану реструктуризації;
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iii.

призначає одноособового арбітра
затвердженого спостережною радою;

зі

списку

арбітрів,

iv.

приймає рішення з питань відводу, припинення повноважень та
заміни арбітра;

v.

подає спостережній раді пропозиції щодо кандидатур до списку
арбітрів;

vi.

надає рекомендації спостережній раді щодо виключення особи
зі списку арбітрів;

vii.

розглядає та приймає рішення щодо запитів одноособового
арбітра стосовно продовження строків та погодження будь-яких
виправлень арбітражних рішень за власною ініціативою
одноособового арбітра;

viii.

здійснює перевірку проекту арбітражного рішення;

ix.

здійснює тлумачення цього регламенту;

x.

надає рекомендації спостережній раді стосовно будь-яких змін
до цього регламенту;

xi.

виконує інші обов’язки, пов’язані з арбітражем, відповідно до
цього регламенту.

5.

Усі рішення арбітражного комітету приймаються більшістю голосів.
Якщо така більшість відсутня, то рішення приймається головою
арбітражного комітету. У випадку, якщо голова арбітражного
комітету не може виконувати свої функції через конфлікт інтересів,
рішення приймається спільно заступниками голови, що діють
узгоджено. У випадку, якщо заступники голови не дійшли до
спільного рішення, рішення старшого за віком заступника голови
матиме переважну силу.

6.

При прийнятті рішень щодо призначення одноособового арбітра, а
також щодо відводу, припинення повноважень або заміни арбітра,
арбітражний комітет повинен дотримуватися правил етичної
поведінки і повинен керуватися Рекомендаціями Міжнародної
Асоціації Юристів стосовно конфлікту інтересів у міжнародному
арбітражі, схваленими рішенням ради Міжнародної Асоціації
Юристів від 23 жовтня 2014 року (далі – “рекомендації МАЮ щодо
конфлікту інтересів”).

Стаття 6. Секретаріат
1.

Секретаріат, створений відповідно до Закону про фінансову
реструктуризацію, вирішує адміністративні та технічні питання, що
виникають в ході арбітражних проваджень, та виконує наступні
функції:
i.

негайно, не пізніше ніж протягом того ж робочого дня, коли був
отриманий відповідний лист, надсилає арбітражному комітету
усі листи, надіслані секретаріату, але які адресуються чи мають
відношення до арбітражного комітету;

ii.

реєструє та надсилає арбітражному комітету повідомлення про
спір негайно, не пізніше ніж протягом того ж робочого дня,
коли його було отримано від позивача чи залученого
кредитора;

iii.

направляє боржнику перелік документів, які боржник
зобов’язаний надати в рамках процедури затвердження плану
реструктуризації відповідно до вимог статті 35 цього
регламенту;

iv.

відповідно до інструкцій арбітражного комітету направляє
відповідній стороні вимогу про сплату адміністративного збору
та арбітражного збору;

v.

забезпечує відправлення оригіналів арбітражних рішень та
наказів, винесених одноособовим арбітром відповідно до
вимог статті 42 цього регламенту;

vi.

зберігає інформацію та документи, отримані в рамках
арбітражного провадження від арбітражного комітету,
одноособового арбітра та сторін у паперовій формі;

vii.

підтримує систему електронного обігу та зберігання будь-яких
документів, надісланих в електронній формі в рамках
арбітражного провадження;

viii.

сприяє одноособовому арбітру у матеріально-технічному
забезпеченні процесу та адміністративних питаннях, пов’язаних
з проведенням слухання;

ix.

надає технічну та адміністративну підтримку арбітражному
комітету та одноособовому арбітру; та
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xii.

виконує інші обов’язки, пов’язані з арбітражем відповідно до
цього регламенту.
РОЗДІЛ IV
ПОЧАТОК АРБІТРАЖНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 7. Повідомлення про спір
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1.

Сторона, яка бажає розпочати арбітражне провадження згідно з цим
регламентом (далі – “позивач”), подає до секретаріату повідомлення
про спір, яке для цілей цього регламенту має силу позовної заяви.

2.

Повідомлення про спір надсилається секретаріату на адреси,
зазначені на офіційному веб-сайті секретаріату, в електронній формі
електронною поштою та в паперовій формі кур’єром або поштою
(рекомендованим листом) у двох екземплярах. Позивач повинен
одночасно надіслати копію повідомлення про спір відповідачу(-ам)
електронною поштою за умови, що позивачу відома відповідна
електронна адреса, та в паперовій формі кур’єром або поштою
(рекомендованим листом) з підтвердженням доставки.

3.

Секретаріат повинен невідкладно, не пізніше ніж протягом того
самого робочого дня, коли відповідне повідомлення про спір було
отримане, зареєструвати та надіслати електронною поштою
повідомлення про спір арбітражному комітету.

4.

Повідомлення про спір повинне містити:
i.

дату подання повідомлення про спір;

ii.

повне ім’я (найменування), номери телефонів, поштові та
електронні адреси сторін та їх представників;

iii.

документальне підтвердження повноважень особи, що
підписала повідомлення про спір, та представника(-ів) позивача
у арбітражному провадженні (відповідно до статті 48 цього
регламенту);

iv.

посилання на арбітражну угоду щодо вирішення спору в
арбітражі відповідно до цього регламенту;

v.

короткий виклад суті спору, зміст позову та позовних вимог до
іншої сторони арбітражу (далі – “відповідач”), а також
розрахунок суми позову у випадку, якщо вимоги позивача
мають майновий характер;

vi.

виклад фактичних обставин, на яких ґрунтується позиція
позивача, та юридичне обґрунтування позову та позовних
вимог;

vii.

будь-які документи та докази, на які посилається позивач як на
підтвердження своїх позовних вимог;

viii.

підтвердження сплати реєстраційного збору
передбаченому додатком 2 до цього регламенту;

ix.

в

порядку,

документальне
підтвердження
відправлення
копії
повідомлення про спір разом із усіма додатками відповідачу(ам), отримане від відповідної поштової або кур’єрської служби.

5.

Позивач також повинен надати секретаріату документальне
підтвердження доставки повідомлення про спір відповідачу(-ам)
відразу після його отримання від відповідної поштової або
кур’єрської служби.

6.

Повідомлення про спір також може містити будь-яку іншу
інформацію, яку позивач вважає такою, що є доцільною для
повідомлення про спір.

Стаття 8. Початок арбітражного провадження
1.

Арбітражне провадження відповідно до цього регламенту
вважається розпочатим в день отримання арбітражним комітетом
повідомлення про спір, якщо тільки арбітражний комітет не
встановить, що спір, про який йдеться у повідомленні про спір,
вочевидь не є таким, що підлягає арбітражному розгляду
відповідного до статті 1 цього регламенту.

2.

Арбітражний комітет, не пізніше наступного робочого дня після
отримання повідомлення про спір, повинен перевірити його
відповідність вимогам, визначеним пунктом 4 статті 7 цього
регламенту.

3.

У разі невідповідності повідомлення про спір вимогам, визначеним
пунктом 4 статті 7 цього регламенту, арбітражний комітет не пізніше
наступного дня після отримання повідомлення про спір повинен
надіслати позивачу вимогу щодо усунення недоліку(ів) або
доповнення повідомлення про спір з посиланням на відповідний(і)
підпункт(и) пункту 4 статті 7 цього регламенту, а також встановити
строк, протягом якого позивач повинен здійснити відповідні дії.
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4.

Якщо позивач не усуне недоліки або не доповнить повідомлення про
спір до закінчення строку, встановленого арбітражним комітетом,
арбітражний комітет повинен надіслати позивачу електронною
поштою листа про відмову у прийнятті до розгляду повідомлення
про спір, який повинен містити підстави для такої відмови з
посиланням на відповідний підпункт пункту 4 статті 7 цього
регламенту. У такому випадку арбітражне провадження вважається
припиненим.
Припинення
арбітражного
провадження
не
перешкоджає позивачу подати нове повідомлення про спір щодо тих
самих позовних вимог.

5.

Якщо спір, про який йдеться у повідомленні про спір, вочевидь не є
таким, що підлягає арбітражному розгляду відповідного до статті 1
цього регламенту, арбітражний комітет не пізніше наступного дня
після отримання повідомлення про спір повертає його позивачу з
поясненням, що відповідний спір не підлягає арбітражному
розгляду.
РОЗДІЛ V
ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ АРБІТРАЖНОГО СУДУ

Стаття 9. Кількість арбітрів
1.

Будь-який спір, переданий в арбітраж, підлягає вирішенню
одноособовим арбітром.

2.

Будь-яка угода сторін щодо вирішення спору(спорів) арбітражним
судом, до складу якого входить більше ніж один арбітр, не має
юридичної сили.

Стаття 10. Порядок призначення одноособового арбітра
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1.

Арбітражний комітет протягом одного робочого дня з дня отримання
повідомлення про спір, що повністю відповідає встановленим цим
регламентом вимогам, зобов’язаний призначити одноособового
арбітра для розгляду даного спору зі списку арбітрів, затвердженого
спостережною радою.

2.

При призначенні одноособового арбітра арбітражний комітет
повинен приймати до уваги характер спору, застосовність процедури
затвердження плану реструктуризації, наявність у арбітра достатньої
кількості часу для вирішення справи у швидкий та ефективний спосіб
та у строки, передбачені статтею 3 цього регламенту, та будь-які інші

міркування, які можуть забезпечити призначення незалежного та
неупередженого одноособового арбітра.
3.

Відразу після призначення одноособового арбітра секретаріат
повинен передати справу одноособовому арбітру відповідно до
порядку, передбаченого статтею 15 та статтею 36 цього регламенту.

Стаття 11. Незалежність та неупередженість
1.

Арбітр повинен бути незалежним та неупередженим, включаючи по
відношенню до сторін спору, на момент свого призначення та
повинен залишатися таким протягом усієї процедури вирішення
спору в арбітражі.

2.

Арбітр повинен дотримуватися правил етичної поведінки на усіх
стадіях арбітражного провадження згідно з цим регламентом.

3.

Особа, перед її призначенням в якості одноособового арбітра,
зобов'язана розкрити будь-які обставини, які можуть викликати
обґрунтовані сумніви щодо її неупередженості та незалежності,
включаючи по відношенню до сторін спору, та повинна невідкладно
підписати заяву про прийняття призначення, готовність приступити
до вирішення спору, неупередженість та незалежність, та в той же
день надати її оригінал арбітражному комітету та її копію
секретаріату. Копія такої заяви повинна бути надана секретаріатом
сторонам протягом одного робочого дня від дати її підписання.

4.

Арбітр зобов’язаний негайно
повідомити в письмовій формі
сторонам та арбітражному комітету будь-які факти або обставини,
зазначені у пункті 3 цієї статті, які виникли, виявлені, можуть бути
виявлені або які можуть виникнути під час арбітражного розгляду.

Стаття 12. Відвід арбітра
1.

Будь-яка сторона спору має право заявити про відвід арбітра, якщо
існують обставини, які викликають обґрунтовані сумніви щодо
неупередженості чи незалежності цього арбітра. У такому випадку
повідомлення про відвід повинне бути подане протягом трьох (3)
робочих днів з дати, коли обставини, що стали підставою відводу,
стали відомі такій стороні або, якщо вони були відомі стороні до
призначення одноособового арбітра, протягом трьох (3) робочих
днів з дати, коли відповідна сторона була повідомлена про
призначення одноособового арбітра. Недотримання стороною
зазначеного строку становить собою відмову від права заявити
відвід.
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2.

Сторона, яка заявляє про відвід арбітра, повинна подати письмове
повідомлення про відвід до секретаріату у визначений пунктом 1 цієї
статті строк. Повідомлення про відвід повинне зазначати підстави
для відводу та містити вказівку на дату, коли сторона дізналася про
обставини, на яких ґрунтується відвід.

3.

Секретаріат повинен направити копію повідомлення про відвід
одноособовому арбітру та іншій стороні або сторонам та надати їм
можливість надати свої коментарі щодо заявленого відводу
протягом двох (2) робочих днів з дати отримання повідомлення про
відвід. Цей строк не може бути продовжено. Усі коментарі
надсилаються секретаріату, який невідкладно повинен повідомити
арбітражний комітет про позицію відповідної сторони та арбітра.
Відсутність коментарів від будь-якої із сторін або арбітра протягом
зазначеного строку не становить собою згоди сторони або арбітра на
відвід на заявлених підставах.

4.

Якщо інша сторона погоджується з підставами для відводу, арбітр
повинен негайно скласти свої повноваження. В усіх інших випадках
рішення щодо відводу приймається арбітражним комітетом.
Секретаріат повинен невідкладно повідомити сторін та арбітра про
рішення арбітражного комітету.

5.

Арбітр має право заявити про самовідвід протягом двох (2) днів після
отримання повідомлення про відвід. Самовідвід одноособового
арбітра не означає визнання підстав для відводу, зазначених у
повідомленні про відвід.

Стаття 13. Припинення повноважень

142

1.

Арбітражний комітет уповноважений за запитом сторони або за
власною ініціативою припинити повноваження арбітра, якщо
останній не виконує свої обов’язки в якості арбітра або юридично чи
фактично неспроможний виконувати такі обов’язки.

2.

Перед прийняттям рішення про припинення повноважень арбітра
арбітражний комітет повідомляє про це арбітра та сторони і надає їм
можливість прокоментувати підстави можливого припинення
повноважень арбітра. Такі коментарі подаються протягом двох (2)
робочих днів з дня отримання відповідного запиту арбітражного
комітету. Відсутність коментарів від будь-якої із сторін або арбітра
протягом зазначеного строку не означає згоду сторони або арбітра
на припинення повноважень на заявлених підставах.

3.

Арбітражний комітет має право припинити повноваження арбітра на
будь-якій стадії арбітражного провадження на підставі його
особистого звернення.

Стаття 14. Призначення нового одноособового арбітра
1.

У випадку відводу чи припинення повноважень арбітра, згідно зі
статтями 12 та 13 цього регламенту, протягом одного робочого дня
арбітражний комітет, повинен призначити нового арбітра,
відповідно до процедури, передбаченої статтею 10 цього
регламенту.

2.

Cтрок для завершення арбітражного провадження, передбачений в
статті 3 цього регламенту, починається спочатку з дати призначення
нового одноособового арбітра.
РОЗДІЛ VI
АРБІТРАЖНИЙ РОЗГЛЯД

Стаття 15. Передача справи одноособовому арбітру
1.

Не пізніше ніж на наступний день після початку арбітражного
провадження
секретаріат
повинен
надіслати
позивачу
повідомлення, в якому зазначається розмір адміністративного збору
та арбітражного збору, розрахований арбітражним комітетом на
підставі додатку 2 до цього регламенту, що підлягає сплаті
позивачем протягом трьох (3) робочих днів з дня отримання
відповідного повідомлення, а також інформацію щодо рахунку, на
який вказані збори повинні бути сплачені.

2.

Секретаріат повинен направити справу одноособовому арбітру
протягом одного (1) дня після
отримання повної суми
адміністративного збору та арбітражного збору, сплаченого
позивачем.

3.

Секретаріат не направляє справу одноособовому арбітру до
отримання від позивача сплати повної суми адміністративного збору
та арбітражного збору.

4.

У разі несплати позивачем адміністративного збору та арбітражного
збору у повному обсязі протягом строку, встановленого в пункті 1 цієї
статті, арбітражний комітет може продовжити його на запит
позивача на такий самий строк або оголосити арбітражне
провадження припиненим. Таке рішення не позбавляє позивача
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права знову подати таке ж повідомлення про спір або нове
повідомлення по спір.
Стаття 16. Компетенція одноособового арбітра
1.

Одноособовий арбітр може самостійно прийняти рішення про свою
компетенцію щодо вирішення спору, у тому числі стосовно будь-яких
заперечень щодо наявності, обсягу чи дійсності арбітражної угоди. З
цією метою арбітражна угода повинна тлумачитись як угода, що не
залежить від інших умов договору. Винесення одноособовим
арбітром рішення про недійсність договору не тягне за собою в силу
закону недійсність арбітражної угоди.

2.

Одноособовий арбітр може винести рішення з питання своєї власної
компетенції щодо вирішення спору у арбітражному рішенні. Окреме
арбітражне рішення про компетенцію арбітра вирішувати спір не
виноситься.

Стаття 17. Ведення арбітражного провадження
1.

З урахуванням положень цього регламенту та будь-якого договору
між сторонами одноособовий арбітр може вести арбітражне
провадження у спосіб, який він вважає доцільним.

2.

У будь-якому випадку одноособовий арбітр повинен вести
арбітражне провадження неупереджено, ефективно та швидко,
забезпечуючи кожній стороні рівну та розумну можливість викласти
свою позицію, з урахуванням прискореного характеру арбітражу у
відповідності до цього регламенту.

3.

Одноособовий арбітр, діючи на власний розсуд, зобов’язаний вести
арбітражний розгляд таким чином, щоб уникнути непотрібних
затримок та витрат, а також забезпечити справедливу та ефективну
процедуру для вирішення спорів.

Стаття 18. Відзив на повідомлення про спір

144

1.

Протягом чотирьох (4) робочих днів з дня отримання відповідачем
копії повідомлення про спір відповідач повинен подати відзив на
повідомлення про спір, який для цілей цього регламенту становить
собою відзив на позовну заяву.

2.

Відзив на повідомлення про спір подається одноособовому арбітру у
електронній формі електронною поштою та в паперовій формі
кур'єром або поштою у двох (2) примірниках. Відповідач повинен
одночасно надіслати копію відзиву на повідомлення про спір

позивачу електронною поштою та в паперовій формі кур’єром або
поштою.
3.

Відзив на повідомлення про спір повинен містити наступну
інформацію:
i.

дату подання відзиву на повідомлення про спір;

ii.

повне ім’я (найменування), телефонні номери, адреси
електронної пошти та поштові адреси сторін та їх
представників;

iii.

документальне підтвердження повноважень особи, яка
підписала відзив на повідомлення про спір, та представника(-ів)
відповідача у арбітражному провадженні (в порядку,
передбаченому статтею 48 цього регламенту);

iv.

в разі наявності, будь-які заперечення щодо існування,
дійсності чи застосовності арбітражної угоди;

v.

заяву про те, чи визнає відповідач та в якому обсязі позов та
позовні вимоги, заявлені позивачем, чи заперечує їх та в якому
обсязі;

vi.

зустрічний позов відповідача у разі його наявності;

vii.

виклад фактичних обставин та правових підстав, на основі яких
ґрунтується позиція відповідача;

viii.

будь-які документи та докази, на які відповідач посилається як
на підтвердження своєї позиції;

ix.

документальне підтвердження відправлення позивачу копії
відзиву на повідомлення про спір разом із додатками,
отримане від відповідної поштової чи кур'єрської служби.

4.

Відповідач також повинен надати секретаріату документальне
підтвердження доставки відзиву на повідомлення про спір позивачу,
як тільки таке підтвердження отримане від відповідної поштової чи
кур'єрської служби.

5.

Відзив на повідомлення про спір може також містити будь-яку іншу
інформацію, яку відповідач вважає такою, що є доцільною для
відзиву на повідомлення про спір.
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Стаття 19. Зустрічний позов
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1.

Будь-який зустрічний позов може бути поданий відповідачем тільки
разом з його відзивом на повідомлення про спір і повинен бути
пов’язаний з позовом, заявленим у повідомленні про спір.

2.

У випадку, коли відповідач бажає подати зустрічний позов, відзив на
повідомлення про спір повинен також містити:
i.

короткий виклад спору, зустрічного позову та зустрічних
позовних вимог проти позивача, а також грошове вираження
зустрічних позовних вимог, якщо такі вимоги мають
матеріальний характер;

ii.

виклад фактичних обставин, на основі яких ґрунтується позиція
відповідача стосовно його зустрічного позову, обґрунтування
правових підстав, що підтверджують зустрічний позов та
зустрічні позовні вимоги;

iii.

будь-які документи та докази, на які відповідач посилається як
на підтвердження своєї позиції;

iv.

підтвердження сплати реєстраційного збору
передбаченому в додатку 2 до цього Регламенту.

у

порядку,

3.

За відсутності повідомлення про відмову у прийнятті до розгляду
зустрічного позову відповідно до порядку, передбаченого статтею
20, позивач повинен подати відзив на зустрічний позов протягом
чотирьох (4) робочих днів з дня отримання позивачем запиту від
одноособового арбітра про подання відзиву на зустрічний позов.
Зміст відзиву на зустрічний позов не повинен виходити за межі
позовних вимог, зазначених у зустрічному позові.

4.

Відзив позивача на зустрічний позов повинен відповідати вимогам
цього регламенту до відзиву на повідомлення про спір.

5.

Якщо зустрічний позов відповідача оформлений у відповідності до
вимог, встановлених у цій статті, або якщо відповідач усуне будь-які
недоліки на запит одноособового арбітра, як це передбачено у статті
20, секретаріат повинен надіслати відповідачу повідомлення із
зазначенням розміру адміністративного збору та арбітражного збору
щодо зустрічного позову, розрахованого арбітражним комітетом на
підставі додатку 2 до цього регламенту, що підлягає сплаті
відповідачем протягом трьох (3) робочих днів з дня отримання

відповідного повідомлення, а також інформацію щодо рахунку, на
який вказані збори повинні бути сплачені.
6.

Після отримання підтвердження від секретаріату про сплату
відповідачем адміністративного збору та арбітражного збору щодо
зустрічного позову в повному обсязі одноособовий арбітр надсилає
позивачу запит про подання відзиву на зустрічний позов.

Стаття 20. Недоліки в оформленні відзиву на повідомлення про спір та
зустрічного позову
1.

Якщо без зазначення поважної причини, відповідач не подає відзив
на повідомлення про спір, одноособовий арбітр продовжує
арбітражне провадження, не розцінюючи відсутність відзиву само по
собі як визнання позовних вимог позивача, викладених у
повідомленні про спір.

2.

Якщо відзив на повідомлення про спір не відповідає вимогам до
відзиву на повідомлення про спір, встановленим у пункті 3 статті 18
цього регламенту, а у випадку зустрічного позову – вимогам,
встановленим у пунктах 1 та 2 статті 19 цього регламенту,
одноособовий арбітр не пізніше ніж на наступний день після
отримання відзиву на повідомлення про спір надсилає відповідачу
електронною поштою запит про виправлення недоліків.

3.

У разі невиконання відповідачем запиту про виправлення недоліків
(іншого ніж той, що стосується зустрічного позову) одноособовий
арбітр продовжує арбітражне провадження, не розцінюючи
невиконання вказаного запиту як визнання позовних вимог
позивача, викладених у повідомленні про спір.

4.

У разі невиконання відповідачем такого запиту про виправлення
недоліків в частині зустрічного позову одноособовий арбітр повинен
надіслати відповідачу електронною поштою повідомлення про
відмову у прийнятті до розгляду зустрічного позову. Таке
повідомлення про відмову у прийнятті до розгляду зустрічного
позову не позбавляє відповідача права заявити в подальшому такі ж
позовні вимоги у повідомленні про спір.

Стаття 21. Зміни
1.

В будь-який час до закриття арбітражного провадження згідно з
статтею 30 цього регламенту будь-яка сторона спору може змінити
чи доповнити свої позовні вимоги, зустрічні позовні вимоги чи відзив
на позовні вимоги за умови, що її позиція у зміненій чи доповненій
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формі буде продовжувати охоплюватися відповідною арбітражною
угодою, якщо тільки одноособовий арбітр вважатиме внесення таких
змін чи доповнень з урахуванням затримки у розгляді спору у зв’язку
з їх внесенням необґрунтованими.
2.

Для цілей пункту 1 цієї статті будь-яка зміна чи доповнення повинні
бути подані одноособовому арбітру та іншій(-им) стороні(-ам) в
електронній формі на відповідні електронні адреси та надіслані в
паперовій формі кур'єром чи поштою (рекомендованим листом).

Стаття 22. Додаткові письмові подання
1.

За запитом будь-якої зі сторін, одноособовий арбітр, якщо
вважатиме підстави для такого запиту переконливими, може
дозволити сторонам зробити одне додаткове письмове подання до
повідомлення про спір та відзиву на повідомлення про спір. Сторона,
яка подала відповідний запит, робить перше додаткове письмове
подання, після якого подається додаткове подання іншої сторони
або сторін.

2.

Такі додаткові письмові подання повинні бути короткими, а строк їх
подачі не повинен перевищувати трьох (3) днів з дня прийняття
відповідного рішення одноособовим арбітром, яким сторонам
дозволено зробити додаткове подання, який за наявності
переконливих підстав може бути продовжений арбітражним
комітетом на підставі обґрунтованого запиту одноособового арбітра.

3.

Для цілей пункту 1 цієї статті будь-які додаткові подання подаються
одноособовому арбітру та іншій(-им) стороні(-ам) в електронній
формі електронною поштою на відповідні електронні адреси та
надсилаються в паперовій формі кур'єром чи поштою
(рекомендованим листом) .

Стаття 23. Відкликання

148

1.

Сторони мають право відкликати повідомлення про спір або
зустрічний позов на будь-якій стадії арбітражного провадження до
винесення арбітражного рішення одноособовим арбітром.

2.

Відкликання повідомлення про спір не тягне за собою автоматичного
припинення арбітражного провадження по відношенню до
зустрічного позову.

Стаття 24. Докази
1.

Одноособовий арбітр здійснює оцінку допустимості, належності,
істотності та значущості будь-якого доказу.

2.

Одноособовий арбітр може вимагати, від будь-якої сторони вказати
документальні докази, на які вона має намір посилатися як на
підтвердження своїх вимог, та зазначити обставини, які такі докази
повинні підтвердити.

3.

Одноособовий арбітр на запит сторони може вимагати від іншої
сторони надання будь-яких документів чи інших доказів, які можуть
стосуватися справи та є суттєвими для її вирішення.

4.

Якщо після слухання, в залежності від випадку, сторона просить
надати можливість для подання додаткових доказів, які остання на
законних підставах не могла подати під час слухання, одноособовий
арбітр може дозволити подання нових доказів в обсязі, який є
необхідним для вирішення спору.

Стаття 25. Слухання
1.

Арбітражний розгляд проводиться виключно на основі документів.

2.

Усне слухання проводиться у виключних випадках на запит сторони
та якщо одноособовий арбітр вважатиме підстави для такого запиту
переконливими.

3.

Одноособовий арбітр за результатами консультацій зі сторонами
повинен визначити дату та час проведення усного слухання, про що
повідомляє сторони заздалегідь до проведення слухання.

4.

Усне слухання проводиться в місті Київ, Україна, в приміщенні
секретаріату.

5.

Усне слухання має конфіденційний характер.

6.

Якщо будь-яка сторона без поважної причини не з’явиться для участі
в усному слуханні чи не надасть письмові докази, одноособовий
арбітр може продовжити арбітражний розгляд та прийняти рішення
на підставі доказів, які є у справі.

7.

У випадку подання запиту про проведення усного слухання та
задоволення такого запиту одноособовим арбітром останній
повинен одночасно звернутися до арбітражного комітету з запитом
про продовження строків, встановлених у статті 3 цього регламенту.
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Стаття 26. Стенографічний запис
1.

Будь-яка сторона, яка вважає за необхідне ведення стенограми
усного слухання, повинна самостійно забезпечити надання послуг
стенографіста та повідомити інших сторін про ведення стенограми
заздалегідь до початку слухання. Сторона або сторони, що ініціювали
ведення стенограми слухання, самостійно несуть відповідні витрати.

2.

Якщо на запит сторін або за його власною ініціативою одноособовий
арбітр прийме рішення про ведення офіційної стенограми слухання,
відповідний запис та стенограма засідання повинні бути надані
одноособовому арбітру та іншим сторонам для перевірки. Кожна
сторона має не більш ніж два (2) дні для надання коментарів до
стенограми засідання.

Стаття 27. Перекладачі
1.

Будь-яка сторона, що бажає скористатися послугами перекладача,
повинна самостійно забезпечити надання послуг перекладача та
нести витрати на його/її послуги.

Стаття 28. Експерти, призначені одноособовим арбітром
1.

На запит сторони або за власною ініціативою одноособовий арбітр
може призначити одного чи більше експертів щодо питань, відповіді
на які потребують спеціальних знань, та перелік яких затверджується
одноособовим арбітром, з урахуванням прискореного характеру
арбітражу на підставі цього регламенту.

2.

При прийнятті рішення стосовно призначення експерта
одноособовий арбітр вирішує питання щодо розумного розміру
гонорарів та витрат експертів, які повинні сплатити сторони.

3.

Одноособовий арбітр повинен звернутися до арбітражного комітету
з запитом про продовження строків, встановлених у статті 3 цього
регламенту, за необхідності, а також передати арбітражному
комітету інформацію щодо попередньо встановленого розміру
гонорару та витрат експерта, які підлягають сплаті сторонами.

Стаття 29. Залучення додаткових сторін
1.
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Після призначення одноособового арбітра сторона або будь-яка
юридична чи фізична особа, яка бере участь у процедурі фінансової
реструктуризації стосовно того ж боржника (далі – особа, яка бере
участь в процедурі фінансової реструктуризації), може подати
одноособовому арбітру заяву про залучення до участі в

арбітражному розгляді одної чи більше додаткових сторін у якості
позивача або відповідача за умови, що додаткова сторона, що
підлягає залученню до участі в арбітражному розгляді, приймає
участь у процедурі фінансової реструктуризації стосовно того ж
боржника, та за умови дотримання однієї з наступних умов:
i.

на додаткову сторону, що може бути залученою до участі в
арбітражному розгляді, поширюється дія арбітражної угоди за
відсутності доказів щодо іншого (prima facie); або

ii.

всі сторони, включаючи додаткову сторону, що може бути
залученою до участі в арбітражному розгляді, надали згоду на
залучення до участі в арбітражному розгляді додаткової
сторони.

2.

Якщо заява про залучення додаткової сторони міститься в
повідомленні про спір, всі положення цієї статті застосовуються
відповідним чином до повідомлення про спір.

3.

Заява про залучення додаткової сторони подається не пізніше ніж
протягом двох (2) робочих днів з дати подання відповідачем відзиву
на повідомлення про спір.

4.

Заява
про
залучення
додаткової
сторони
надсилається
одноособовому арбітру, іншій стороні провадження та стороні, що
підлягає залученню, в залежності від випадку, у електронній формі
електронною поштою та в паперовій формі кур'єром чи поштою.

5.

Заява про залучення додаткової сторони повинна містити наступну
інформацію:
i.

дату подання заяви про залучення додаткової сторони;

ii.

номер арбітражного провадження;

iii.

ім’я (найменування), телефонні номери, адреси електронної
пошти та поштові адреси всіх сторін, включаючи додаткову
сторону, що може бути залученою до участі в арбітражному
розгляді, та їх представників за наявності таких;

iv.

інформацію про те, чи додаткова сторона підлягає залученню
до участі в арбітражному розгляді у якості позивача чи
відповідача;
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v.

якщо заява подається у відповідності до статті 29(1)(i),
посилання на відповідну арбітражну угоду та копію такої
арбітражної угоди;

vi.

якщо заява подається у відповідності до статті 29(1)(ii),
посилання на відповідні документи, які підтверджують згоду
всіх сторін, включаючи додаткову сторону, що може бути
залученою до участі в арбітражному розгляді, та, якщо
можливо, копію відповідних документів;

vii.

посилання на договір або інший документ, з якого або у зв’язку
з яким виник спір та, якщо можливо, копію цього договору чи
іншого документу;

viii.

короткий виклад фактичних обставин та правових підстав, на
основі яких ґрунтується заява;

ix.

документальне підтвердження відправлення копій заяви про
залучення додаткової сторони разом з усіма додатками кожній
стороні арбітражного провадження та додатковій стороні, що
підлягає залученню, в залежності від випадку, отримані від
відповідної поштової чи кур'єрської служби.

6.

Сторона або особа, яка бере участь в процедурі фінансової
реструктуризації, також повинна надати секретаріату документальне
підтвердження доставки заяви про залучення додаткової сторони
кожній стороні арбітражного провадження, та додатковій стороні,
що підлягає залученню, в залежності від обставин, одразу після його
отримання від відповідної поштової чи кур'єрської служби.

7.

Заява про залучення додаткової сторони вважається повною, якщо
дотримані всі вимоги пункту 5 цієї статті, або якщо одноособовий
арбітр встановить істотне дотримання таких вимог. Одноособовий
арбітр повинен повідомити всіх сторін електронною поштою про
результати оцінки відповідності заяви про залучення додаткової
сторони вимогам пункту 5 цієї статті.

8.

Одноособовий арбітр після ознайомлення з позиціями всіх сторін,
включаючи додаткову сторону, що підлягає залученню, та беручи до
уваги обставини справи, приймає рішення про задоволення,
повністю або частково, заяви про залучення додаткової сторони.
Рішення одноособового арбітра про задоволення заяви про
залучення
додаткової
сторони
не
перешкоджає
праву
одноособового арбітра в подальшому приймати рішення щодо будь-

якого питання, що може виникнути у зв'язку із таким рішенням, в
частині його компетенції.
Стаття 30. Закриття арбітражного провадження
1.

Одноособовий арбітр оголошує арбітражне провадження закритим з
урахуванням строків, встановлених статтею 3 цього регламенту, якщо
він переконаний, що сторонам було забезпечено розумну та рівну
можливість викласти свою позицію.

Стаття 31. Припинення арбітражного провадження
1.

Одноособовий арбітр повинен припинити арбітражне провадження,
якщо стає очевидним, що сторони відмовилися від участі в
арбітражному провадженні, або якщо сторони відмовилися від усіх
позовних вимог чи будь-якого зустрічного позову за умови, що буде
встановлено розумний строк, протягом якого сторонам буде надано
можливість погодитись чи заперечити проти такого припинення, і
жодна сторона не надасть одноособовому арбітру своїх заперечень у
письмовій формі щодо такого припинення до закінчення
встановленого строку.

2.

Арбітражне провадження також вважається припиненим в інших
випадках, встановлених цим регламентом.

3.

Одноособовий арбітр повинен винести постанову про припинення
арбітражного провадження та, протягом одного робочого дня з дати
винесення такої постанови, надіслати її сторонам електронною
поштою.
РОЗДІЛ VII
ПРОЦЕДУРА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

Стаття 32. Застосування процедури затвердження плану реструктуризації
1.

Розділ VII застосовується до спорів, що стосуються затвердження
плану реструктуризації або внесення змін до затвердженого плану
реструктуризації необхідною кількістю голосів.

2.

Для цілей процедури затвердження плану реструктуризації
положення інших розділів цього регламенту застосовуються разом з
положеннями цього розділу VII наступним чином: стаття 33 замінює
статтю 7 (Повідомлення про спір), стаття 34 замінює статтю 8
(Початок арбітражного провадження), стаття 36 замінює статтю 15
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(Передача справи одноособовому арбітру), стаття 38 замінює статтю
18 (Відзив на повідомлення про спір) та статтю 19 (Зустрічний
позов). Для уникнення сумніву в процедурі затвердження плану
реструктуризації не може бути заявлено жодного зустрічного позову.
Стаття 33. Повідомлення про спір для цілей процедури затвердження
плану реструктуризації
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1.

Залучений кредитор має право подати повідомлення про спір для
цілей
процедури
затвердження
плану
реструктуризації.
Повідомлення про спір також може бути подано спільно декількома
залученими кредиторами. В разі подання повідомлення про спір
декількома залученими кредиторами відповідні положення цього
розділу VII, що стосуються залученого кредитора, застосовуються до
таких декількох залучених кредиторів.

2.

Повідомлення про спір для цілей процедури затвердження плану
реструктуризації повинне містити:
i.

дату подання повідомлення про спір будь-яким із залучених
кредиторів;

ii.

повне ім’я (найменування), телефонні номери, адреси
електронної пошти та поштові адреси залучених кредиторів, які
приймають участь в процедурі фінансової реструктуризації
боржника у відповідності до Закону про фінансову
реструктуризацію та боржника, а також їх представників;

iii.

документальне підтвердження повноважень особи, яка
підписала повідомлення про спір та представника(-ів)
залучених кредиторів у арбітражному провадженні (відповідно
до статті 48 цього регламенту);

iv.

письмову згоду на розгляд спору в арбітражі відповідно до
цього регламенту;

v.

запит про затвердження плану реструктуризації або запит про
внесення змін до затвердженого плану реструктуризації.

3.

Повідомлення про спір може також містити будь-яку іншу
інформацію, яку залучений кредитор вважає доцільним включити
щодо процедури затвердження плану реструктуризації.

4.

Повідомлення про спір подається до секретаріату в кількості копій,
яка відповідає кількості залучених кредиторів, які приймають участь
в процедурі фінансової реструктуризації боржника у відповідності до

Закону про фінансову реструктуризацію, з чотирма (4) додатковими
копія для боржника, секретаріату, арбітражного комітету та
одноособового арбітра.
5.

Повідомлення про спір подається секретаріату відповідно до вимог
статті 2 цього регламенту. При цьому повідомлення про спір може
також бути подане в паперовій формі безпосередньо до
секретаріату.

6.

Секретаріат зобов’язаний невідкладно зареєструвати та надіслати
повідомлення про спір арбітражному комітету.

Стаття 34. Початок арбітражного провадження в процедурі затвердження
плану реструктуризації
1.

Арбітражне провадження починається у день, коли повідомлення
про спір одержано арбітражним комітетом.

2.

Після отримання повідомлення про спір арбітражний комітет
перевіряє його на відповідність формальним вимогам, встановленим
пунктом 1 статті 33 цього регламенту.

3.

Якщо повідомлення про спір не відповідає вимогам до
повідомлення про спір, встановленим у статті 33 цього регламенту,
арбітражний комітет шляхом подання відповідного запиту
електронною поштою не пізніше ніж на наступний день після
отримання повідомлення про спір пропонує залученому кредитору
усунути виявлені недоліки чи доповнити повідомлення про спір із
посиланням на статтю 33 цього регламенту та встановлює строк,
протягом якого залучений кредитор повинен усунути недоліки.

4.

Якщо залучений кредитор не усуне виявлені недоліки чи не
доповнить повідомлення про спір протягом встановленого строку,
арбітражний комітет повинен надіслати залученому кредитору
електронною поштою повідомлення про відмову у прийнятті до
розгляду повідомлення про спір, що містить підстави для такої
відмови з посиланням на відповідний підпункт пункту 1 статті 33
цього регламенту.

5.

У випадку надіслання повідомлення про відмову у прийнятті до
розгляду повідомлення про спір арбітражне провадження
вважається припиненим. Припинення арбітражного провадження не
перешкоджає залученому кредитору подати нове повідомлення про
спір щодо тих самих вимог.
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Стаття 35. Обов'язки боржника в процедурі затвердження плану
реструктуризації
1.

2.
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В день призначення одноособового арбітра секретаріат повинен
надіслати боржнику інформацію про призначеного одноособового
арбітра, контактні дані арбітра, а також:
i.

копію повідомлення про спір;

ii.

запит про подання одноособовому арбітру документів, перелік
яких міститься в пункті 2 цієї статті, протягом трьох (3) днів з
дати отримання такого запиту боржником;

iii.

запит про сплату реєстраційного збору, який підлягає сплаті
боржником протягом трьох (3) робочих днів з дня отримання
такого запиту боржником в порядку, передбаченому в додатку
2 до цього регламенту;

iv.

запит про сплату адміністративного збору та арбітражного
збору, розрахованих арбітражним комітетом, які підлягають
сплаті боржником протягом трьох (3) робочих днів з дня
отримання
такого
запиту
боржником
в
порядку,
передбаченому в додатку 2 до цього регламенту; та

v.

інформацію щодо рахунку, на який повинен бути сплачений
збір, вказаний у підпунктах (iii) та (iv).

Боржник повинен надіслати одноособовому арбітру наступні
документи на підставі запиту секретаріату:
i.

оригінали плану реструктуризації в кількості, яка відповідає
кількості залучених кредиторів, які приймають участь в
процедурі фінансової реструктуризації на підставі Закону про
фінансову реструктуризацію, а також інших осіб, на яких
покладені обов'язки відповідно до плану реструктуризації, вже
підписаного боржником, залученими кредиторами, які
голосували за затвердження плану реструктуризації та іншими
особами, на яких покладені обов'язки відповідно до плану
реструктуризації за наявності таких осіб;

ii.

засвідчені копії протоколів зборів залучених кредиторів та/або
інші документи, що містять інформацію про результати
голосування щодо затвердження плану реструктуризації або
внесення змін до затвердженого плану реструктуризації;

iii.

3.

засвідчена копія звіту незалежного експерта про проведення
огляду фінансово-господарської діяльності боржника, що
відповідає вимогам до такого звіту, встановленим
спостережною радою, які публікуються на веб сайті
секретаріату.

Одноособовий арбітр невідкладно повідомляє секретаріат про
отримання документів, перелічених в пункті 2 цієї статті.

Стаття 36. Передача справи одноособовому арбітру
1.

Секретаріат направляє справу одноособовому арбітру після
отримання документального підтвердження сплати реєстраційного
збору, адміністративного збору та арбітражного збору боржником
або залученим кредитором у відповідності до вказівок секретаріату.

2.

У разі несплати боржником реєстраційного збору, адміністративного
збору та арбітражного збору протягом строку, встановленого
секретаріатом або цим регламентом, арбітражний комітет може
оголосити арбітражне провадження припиненим або за запитом
боржника продовжити відповідні строки.

3.

Перед припиненням арбітражного провадження арбітражний
комітет повинен надати залученому кредитору, який подав
повідомлення про спір, можливість сплатити будь-який несплачений
реєстраційний збір, адміністративний збір та арбітражний збір, в
залежності від випадку, замість боржника, за умови, що будь-який
такий несплачений збір підлягає сплаті залученим кредитором
протягом трьох (3) робочих днів з дня отримання відповідного
повідомлення від арбітражного комітету. При цьому секретаріат
надсилає залученому кредитору, який подав повідомлення про спір,
запити та інформацію щодо сплати зборів, передбачені підпунктами
(iii) – (v) пункту 1 статті 35 цього регламенту.

4.

У разі якщо після передачі справи одноособовому арбітру боржник
не надав документи відповідно до запитів секретаріату протягом
строку, встановленого секретаріатом або цим регламентом,
одноособовий арбітр може оголосити арбітражне провадження
припиненим або за запитом боржника продовжити відповідні
строки.

5.

Перед припиненням арбітражного провадження одноособовий
арбітр повинен надати залученому кредитору, який подав
повідомлення про спір, можливість подати документи, передбачені

157

пунктом 2 статті 35 цього регламенту замість боржника, за умови, що
будь-які ненадані документи, будуть подані залученим кредитором
протягом трьох (3) робочих днів з дня отримання відповідного
повідомлення від одноособового арбітра.
Стаття 37. Надіслання повідомлення про спір залученим кредиторам
1.

Після отримання письмового підтвердження сплати реєстраційного
збору, адміністративного збору та арбітражного збору боржником
або залученим кредитором секретаріат повинен надіслати одну
копію повідомлення про спір кожному залученому кредитору, який
приймає участь у відповідній процедурі фінансової реструктуризації
боржника на підставі Закону про фінансову реструктуризацію
електронною поштою та в паперовій формі кур'єром чи поштою.
Датою отримання залученим кредитором повідомлення про спір
вважається дата його отримання залученим кредитором на
електронну пошту

Стаття 38. Коментарі інших залучених кредиторів
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1.

Протягом чотирьох (4) робочих днів з дати отримання повідомлення
про спір залученим кредитором кожен кредитор вправі подати
одноособовому арбітру свої коментарі до повідомлення про спір.

2.

Коментарі до повідомлення про спір повинні містити:
i.

дату подання коментарів до повідомлення про спір;

ii.

повне ім’я (найменування), телефонні номери, адресу
електронної пошти та поштову адресу залученого кредитора та
його представника(ів);

iii.

документальне підтвердження повноважень особи, яка
підписала коментарі до повідомлення про спір, та
представника(-ів) залученого кредитора у арбітражному
провадженні (відповідно до статті 48 цього регламенту);

iv.

заяву про те, визнає чи заперечує залучений кредитор та в якій
мірі визнає вимогу залученого кредитора, який ініціював
процедуру затвердження плану реструктуризації;

v.

виклад фактичних обставин та обґрунтування правових підстав,
на основі яких ґрунтується позиція залученого кредитора;

vi.

будь-які документи та докази, на які посилається залучений
кредитор як на підтвердження своєї позиції;

vii.

документальне підтвердження відправлення копій коментарів
до повідомлення про спір разом із додатками всім залученим
кредиторам та боржнику, отримане від відповідної поштової чи
кур'єрської служби.

3.

Залучений кредитор також повинен надати секретаріату
документальне
підтвердження
доставки
коментарів
до
повідомлення про спір всім залученим кредиторам та боржнику
одразу після його отримання від відповідної поштової чи кур'єрської
служби.

4.

Коментарі до повідомлення про спір подаються одноособовому
арбітру та всім залученим кредиторам у спосіб, зазначений у статті 2
цього регламенту.
РОЗДІЛ VIII
АРБІТРАЖНЕ РІШЕННЯ

Стаття 39. Строк винесення арбітражного рішення
1.

Арбітражне рішення повинно бути винесено в рамках строків,
встановлених в статті 3 цього регламенту.

Стаття 40. Форма та зміст арбітражного рішення
1.

Арбітражне рішення одноособового арбітра виноситься в письмовій
формі. Арбітражне рішення має містити підстави, на яких воно
ґрунтується.

2.

В арбітражному рішенні також зазначаються:


номер справи та дата винесення арбітражного рішення;



місце арбітражу;



повне ім'я арбітра;



імена (найменування) сторін спору та інших осіб, що приймають
участь в арбітражному провадженні за наявності таких;



посилання на арбітражну угоду сторін, суть спору та короткий
виклад обставин справи;



рішення по суті спору;



рішення про розподіл арбітражних зборів та витрат.
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3.

Арбітражне рішення підписується одноособовим арбітром.
Арбітражне рішення вважається винесеним у місці арбітражу та в
зазначену в ньому дату.

4.

Якщо під час арбітражного провадження сторони досягли мирової
угоди, то на вимогу сторін будь-яка мирова угода може бути
зафіксована в арбітражному рішенні.

5.

Арбітражне рішення є остаточним і обов'язковим для сторін.
Погоджуючись на арбітраж згідно з цим регламентом, сторони
зобов'язуються невідкладно виконувати всі арбітражні рішення.

6.

У випадку застосування процедури затвердження плану
реструктуризації до арбітражного рішення додається відповідна
кількість примірників плану реструктуризації, підписаних арбітром.

7.

Арбітражне рішення набирає чинності в день його винесення та
підписання одноособовим арбітром.

Стаття 41. Перевірка арбітражного рішення
1.

До підписання будь-якого арбітражного рішення, але не пізніше ніж
п’ять (5) днів до закінчення строків, встановлених статтею 3,
одноособовий арбітр повинен подати проект арбітражного рішення
арбітражному комітету.

2.

Без впливу на свободу одноособового арбітра ухвалювати рішення
арбітражний комітет може запропонувати внести зміни щодо форми
арбітражного рішення та звернути увагу одноособового арбітра на
питання, що стосуються суті спору. Арбітражний комітет повинен
надати свої коментарі щодо проекту арбітражного рішення не
пізніше ніж через три (3) дні після отримання такого проекту
арбітражного рішення від одноособового арбітра.

3.

Жодне арбітражне рішення не повинне виноситися одноособовим
арбітром без його схвалення в частині форми арбітражним
комітетом.

Стаття 42. Повідомлення арбітражного рішення
1.
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З урахуванням вимог статті 41 цього регламенту одноособовий
арбітр повинен без затримки винести арбітражне рішення та
протягом двох (2) днів з дати винесення арбітражного рішення
надіслати таке рішення кожній стороні арбітражного провадження,
секретаріату та арбітражному комітету у порядку, визначеному
статтею 2 цього регламенту.

2.

У разі затвердження плану реструктуризації в процедурі
затвердження плану реструктуризації одноособовий арбітр підписує
таку кількість примірників плану реструктуризації, яка забезпечить
надання оригіналу арбітражного рішення та затвердженого плану
реструктуризації боржнику та кожному залученому кредитору.
Одноособовий арбітр додатково підписує два оригінали
арбітражного рішення для секретаріату та арбітражного комітету без
додавання до таких оригіналів плану реструктуризації. Один
оригінал плану реструктуризації, затверджений одноособовим
арбітром, також надається без арбітражного рішення кожній особі,
на яку покладаються обов'язки відповідно до плану реструктуризації.

3.

У разі якщо план реструктуризації не був затверджений в процедурі
затвердження плану реструктуризації, відповідне арбітражне
рішення надається сторонам в порядку, передбаченому пунктом 1
цієї статті.

Стаття 43. Виправлення арбітражного рішення
1.

Протягом п’яти (5) днів з дня отримання сторонами арбітражного
рішення сторони та/або арбітражний комітет можуть звернутися до
одноособового арбітра з проханням виправити будь-які допущені в
арбітражному рішенні друкарські помилки, описки, помилкове
написання слів або інші помилки аналогічного характеру.

2.

Будь-яка зі сторін, яка просить про виправлення арбітражного
рішення на підставі цієї статті, повинна надіслати свій запит усім
іншим сторонам та арбітражному комітету. Інші сторони можуть
надати свої коментарі щодо такого запиту про виправлення
арбітражного рішення.

3.

Одноособовий арбітр може протягом п’яти (5) днів після дня
винесення арбітражного рішення звернутися до арбітражного
комітету з проханням погодити виправлення такого арбітражного
рішення одноособовим арбітром за власною ініціативою.

4.

Одноособовий арбітр вносить будь-які виправлення, які він вважає
доцільними та необхідними.

5.

Будь-які виправлення до арбітражного рішення вносяться у
письмовій формі із дотриманням вимог щодо форми та сили
арбітражного рішення, викладених у статті 40 цього регламенту.

6.

Рішення про виправлення арбітражного рішення оформлюється як
додаток до арбітражного рішення і становить собою складову
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частину арбітражного рішення. Положення
регламенту застосовуються відповідно.

статті

42

цього

Стаття 44. Винесення додаткового арбітражного рішення
1.

Будь-яка зі сторін може, надіславши повідомлення іншій стороні(-ам)
та секретаріату протягом п'яти (5) днів після отримання арбітражного
рішення за загальною процедурою, звернутися до одноособового
арбітра з проханням винести додаткове арбітражне рішення
стосовно позовних вимог, які були належним чином заявлені під час
арбітражного провадження, проте не були відображені в
арбітражному рішенні.

2.

Якщо одноособовий арбітр визнає такий запит обґрунтованим та
вважатиме, що упущення може бути виправлено без проведення
подальших слухань чи надання доказів, він повинен винести
додаткове арбітражне рішення протягом п'яти (5) днів після
отримання такого запиту.

3.

Додаткове арбітражне рішення становить собою невід’ємну
складову частину арбітражного рішення та до нього застосовуються
відповідні положення статей 40, 41 та 42 цього регламенту.
РОЗДІЛ IX
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 45. Місце арбітражу
1.

Місцем арбітражу згідно з цим регламентом є м. Київ, Україна.

Стаття 46. Мова арбітражу
1.

Мовою арбітражу є українська мова, якщо сторони спору не
домовились про інше.

2.

Одноособовий арбітр може вимагати, щоб будь-які документи,
надані іншою мовою, супроводжувалися перекладом на мову
арбітражного провадження.

Стаття 47. Застосовуване право
1.
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Одноособовий арбітр вирішує спір згідно з нормами права, обраного
сторонами для застосування до суті спору. Будь-яке посилання на
право або правову систему держави повинно тлумачитися як таке,
що безпосередньо відсилає до норм матеріального права цієї
держави, а не до її колізійних норм. За відсутності такої угоди сторін

одноособовий арбітр застосовує право, яке вважає таким, що
підлягає застосуванню.
2.

Одноособовий арбітр бере на себе повноваження ex aequo et bono
або вирішує як amiable compositeur тільки у випадку, якщо сторони
спору
прямо
погодилися
наділити
його
відповідними
повноваженнями.

Стаття 48. Представництво
1.

Кожна Сторона може брати участь в арбітражному провадженні
через своїх уповноважених представників.

2.

Повні відомості про імена, телефони, електронну та поштову адреси
представників відповідної сторони, а також документ(-и), що
підтверджує(-ють) їх повноваження представляти сторону, повинні
міститися у повідомленні про спір, у відзиві на повідомлення про
спір або в коментарях залучених кредиторів до повідомлення про
спір.

3.

Сторона повинна невідкладно повідомити арбітражному комітету,
секретаріату, всім іншим сторонам та одноособовому арбітру
електронною поштою будь-які зміни стороною своїх представників в
арбітражі.

Стаття 49. Арбітражні збори та витрати
1.

Арбітражні
збори
складаються з реєстраційного
адміністративного збору та арбітражного збору.

збору,

2.

Арбітражні витрати включають в себе витрати на юридичні послуги
та інші пов’язані з арбітражним розглядом витрати, такі як витрати на
експертів, переклад тощо, понесені сторонами в ході арбітражного
провадження.

3.

Розмір арбітражних зборів, процедура визначення розміру
арбітражних зборів, що підлягають сплаті сторонами, а також
правила розподілу арбітражних зборів та витрат між сторонами,
визначені в додатку 2 до цього регламенту.

4.

Одноособовий арбітр своїм рішенням повинен зобов’язати сторону,
яка звернулася за призначенням експерта, перекладача або
підготовкою стенограми слухання, покрити відповідні витрати
шляхом здійснення авансового платежу.

5.

Кожна сторона самостійно несе свої витрати за юридичні послуги.
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6.

Будь-яке рішення одноособового арбітра щодо розподілу
арбітражних зборів та витрат між сторонами згідно з правилами,
викладеними в додатку 2 до цього регламенту, зазначається в
арбітражному рішенні.

Стаття 50. Конфіденційність
1.

Одноособовий арбітр, арбітражний комітет, секретаріат, а також усі
сторони спору зобов'язані зберігати в таємниці і не розголошувати
будь-яким третім особам будь-яке питання, що стосується
арбітражного розгляду згідно з цим регламентом (в тому числі
існування самого арбітражу), будь-які арбітражні рішення та будь-які
матеріали, подані будь-якою зі сторін спору під час арбітражного
розгляду за винятком тих випадків та в тій мірі, якою таке розкриття є
необхідним згідно з вимогами законодавства, а також для цілей
виконання чи оспорювання арбітражного рішення в судовому
порядку.

2.

Вимоги, що містяться в цій статті, також застосовуються до будьякого експерта, перекладача, свідка або секретаря, який
призначається одноособовим арбітром.

Стаття 51. Відмова від права на заперечення
1.

Сторона, яка знає, що будь-яке положення цього регламенту або
будь-яке положення арбітражної угоди не було дотримане, проте
продовжує брати участь у арбітражному провадженні, не заявивши
своїх заперечень проти такого недотримання без невиправданої
затримки або, якщо відповідним документом передбачено строк,
протягом відповідного строку, вважається такою, що відмовилася
від права на таке заперечення.

2.

Погоджуючись на арбітражний розгляд згідно з цим регламентом,
кожна сторона підтверджує, що цей регламент надає їй
справедливу можливість викласти свою позицію та відповісти на
позицію іншої сторони.

Стаття 52. Обмеження відповідальності
1.
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Члени, посадові особи та працівники секретаріату, арбітражного
комітету, а також одноособовий арбітр, експерти, призначені
одноособовим арбітром, не несуть відповідальності перед будьякою стороною за будь-яку дію чи бездіяльність у зв'язку з
арбітражним розглядом, якщо тільки така дія або бездіяльність не
є умисною дією або грубою необережністю.

Стаття 53. Тлумачення регламенту
1.

Будь-який запит про тлумачення цього регламенту розглядається
арбітражним комітетом.

* * *
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Додаток 1. Формування списку арбітрів
1.

Список арбітрів затверджується спостережною радою.

2.

Спостережна рада за пропозицією арбітражного комітету включає до
списку арбітрів осіб, які відповідають зазначеним нижче
кваліфікаційним вимогам, після уважного та об'єктивного розгляду
усіх кандидатів.

3.

Для включення до списку арбітрів, які можуть бути призначеними в
якості одноособового арбітра згідно з цим регламентом в загальній
процедурі, потенційні арбітри повинні відповідати наступним
вимогам:

4.
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(i)

вища юридична освіта за освітнім рівнем вищої освіти магістр
(спеціаліст);

(ii)

досвід у цивільній, господарській та фінансовій галузях права
не менше семи років, включаючи будь-який досвід роботи в
якості арбітра, практикуючого юриста, адвоката, вченого;

(iii)

висока репутація та високі моральні якості;

(iv)

володіння українською мовою на рівні, достатньому для
роботи;

(v)

володіння англійською мовою на рівні, достатньому для
роботи, вважається перевагою;

(vi)

надаватиметься перевага визнаним спеціалістам у сфері
арбітражу, а також особам, які включені до списків арбітрів
визнаних арбітражних інституцій.

Для включення до списку арбітрів, які можуть бути призначеними в
якості одноособового арбітра згідно з цим регламентом в процедурі
затвердження плану реструктуризації, потенційні арбітри повинні
відповідати наступним вимогам:
(i)

вища освіта за освітнім рівнем вищої освіти магістр
(спеціаліст) в галузі фінансів, економіки або права;

(ii)

досвід у сфері фінансів та бізнес-секторі не менше десяти
років, включаючи будь-який досвід роботи в якості
фінансового директора, фінансового менеджера, бухгалтера,
арбітражного керуючого, члена правління банку, аудитора,
керівника юридичного відділу банку або іншої фінансової
установи;

(iii)

висока репутація та високі моральні якості;

(iv)

володіння українською мовою на рівні, достатньому для
роботи;

(v)

володіння англійською мовою на рівні, достатньому для
роботи, вважається перевагою;

(vi)

надаватиметься перевага визнаним спеціалістам у сфері
права або фінансів.

5.

Особа, яка бажає бути включеною до списку арбітрів для участі у
вирішенні спорів згідно з цим Регламентом за загальною
процедурою чи процедурою затвердження плану реструктуризації,
повинна направити до секретаріату свою заяву та повну біографічну
довідку (CV). Рекомендаційні листи від авторитетних арбітражних
або фінансових установ або від осіб, які практикують у відповідних
сферах арбітражу та фінансів, також беруться до уваги.

6.

Список арбітрів повинен містити повне ім'я арбітра, дату
народження, громадянство, освіту та наукові ступені, якщо такі є,
відомості щодо досвіду роботи та поточного працевлаштування.

7.

Спостережна рада переглядає список арбітрів щороку. Будь-які зміни
або доповнення до списку арбітрів набирають чинності з дня їх
опублікування на офіційному веб сайті секретаріату.
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Додаток 2. Арбітражні збори та витрати
Відповідно до статті 49 регламенту арбітражні збори для цілей регламенту
складаються з реєстраційного збору, адміністративного збору та
арбітражного збору.
Реєстраційний збір – це збір, який спрямовується на покриття витрат на
забезпечення функціонування секретаріату, які виникають на стадії
відкриття арбітражного провадження згідно з цим регламентом, та виплату
винагороди членам арбітражного комітету за виконання функцій щодо
призначення одноособового арбітра. Реєстраційний збір не підлягає
відшкодуванню.
Адміністративний збір – це збір, який спрямовується на покриття
адміністративних витрат арбітражного комітету та секретаріату протягом
арбітражного провадження у відповідності до цього регламенту та виплати
винагороди членам арбітражного комітету за виконання будь-яких функцій,
передбачених регламентом, включаючи щодо перевірки арбітражного
рішення та будь-яких витрат арбітражного провадження (оренда приміщень
для слухання тощо) згідно з цим регламентом.
Арбітражний збір – це збір, який спрямовується на виплату винагороди
арбітру за розгляд та винесення рішення у справі.
Резиденти України сплачують реєстраційний збір, адміністративний збір та
арбітражний збір у гривні за курсом, встановленим Національним банком
України на день сплати, на банківський рахунок, реквізити якого
зазначаються на веб сайті секретаріату або у повідомленні від секретаріату.
Нерезиденти України сплачують реєстраційний збір, адміністративний збір
та арбітражний збір у вільноконвертованій валюті на банківський рахунок,
реквізити якого зазначаються на веб сайті секретаріату або у повідомленні
від секретаріату.
Здійснюючи оплату арбітражних зборів, сторона повинна вказати своє ім’я
(назву), тип збору, посилання на номер справи у разі наявності та
отримувача платежу.
I.

Реєстраційний збір

Реєстраційний збір у розмірі 500 доларів США підлягає сплаті у наступних
двох випадках:
(i)
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позивачем при поданні повідомлення про спір згідно зі статтею 7 цього
регламенту в загальній процедурі;

(ii) боржником або залученим кредитором після отримання відповідного
запиту від секретаріату згідно зі статтею 35 цього регламенту в
процедурі затвердження плану реструктуризації.
II.

Адміністративний збір

Адміністративний збір підлягає сплаті у наступних двох випадках:
(i)

позивачем після отримання повідомлення від секретаріату згідно зі
статтею 15 цього регламенту або, у випадку подання зустрічного
позову, відповідачем після отримання відповідного повідомлення від
секретаріату згідно зі статтею 19 цього регламенту в загальній
процедурі;

(ii) боржником або залученим кредитором після отримання відповідного
запиту від секретаріату згідно зі статтею 35 цього регламенту в
процедурі затвердження плану реструктуризації.
В загальній процедурі та в процедурі затвердження плану реструктуризації
сума адміністративного збору розраховується арбітражним комітетом на
підставі наступної таблиці.
Таблиця для розрахунку адміністративного збору
Ціна спору (в доларах
США)

Адміністративний збір

<500 000

500 доларів США

500 001 – 5 000 000

500 доларів США + 0.033% від суми >500 000

5 000 001 – 10 000 000

1 985 доларів США + 0.02% від суми >5 000 000

10 000 001 - 50 000 000

3 000 доларів США + 0.005% від суми >10 000 000

>50 000 000

5 000 доларів США

У спорах щодо розміру вимог кредиторів для цілей розрахунку
адміністративного збору враховується лише спірна частина вимог
кредиторів.
У спорах між залученими кредиторами щодо затвердження або внесення
змін до затвердженого плану реструктуризації необхідною кількістю голосів
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для цілей розрахунку адміністративного збору враховується лише розмір
вимог тих залучених кредиторів, які мають право голосувати, але не брали
участі у голосуванні або голосували проти затвердження плану
реструктуризації.
Якщо позовні вимоги не мають майнового характеру, адміністративний збір
сплачується в розмірі 1 000 доларів США.
III.

Арбітражний збір

Арбітражний збір підлягає сплаті:
(i)

Позивачем - після отримання повідомлення від секретаріату згідно зі
статтею 15 цього регламенту або, у випадку подання зустрічного
позову, відповідачем - після отримання відповідного повідомлення від
секретаріату згідно зі статтею 19 цього регламенту в загальній
процедурі;

(ii) боржником або залученим кредитором - після отримання відповідного
запиту від секретаріату згідно зі статтею 35 цього регламенту в
процедурі затвердження плану реструктуризації.
В загальній процедурі та в процедурі затвердження плану реструктуризації
сума арбітражного збору розраховується арбітражним комітетом на підставі
наступної таблиці.
Таблиця для розрахунку арбітражного збору
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Ціна спору (в доларах США)

Арбітражний збір

<500 000

3 000 доларів США

500 001 – 5 000 000

7 000 доларів США + 0,089% від суми >500 000

5 000 001 – 10 000 000

11 000 доларів США + 0,08% від суми >5 000 000

10 000 001 - 50 000 000

15 000 доларів США + 0,0125% від суми
>10 000 000

50 000 001 – 100 000 000

20 000 доларів
>50 000 000

>100 000 000

25 000 доларів США

США

+

0,01%

від

суми

У спорах щодо розміру вимог кредиторів для цілей розрахунку
арбітражного збору враховується лише спірна частина вимог кредиторів.
У спорах між залученими кредиторами щодо затвердження або внесення
змін до затвердженого плану реструктуризації необхідною кількістю голосів
для цілей розрахунку арбітражного збору враховується лише розмір вимог
тих залучених кредиторів, які мають право голосувати, але не брали участі у
голосуванні або голосували проти затвердження плану реструктуризації.
Якщо позовні вимоги не мають майнового характеру, арбітражний збір
сплачується в розмірі 5 000 доларів США.
IV.

Відшкодування арбітражних зборів та витрат

Відшкодування адміністративного збору
Якщо арбітражне провадження було припинено без винесення
арбітражного рішення по суті спору, 50% сплаченого адміністративного
збору відшкодовується секретаріатом стороні, яка здійснила платіж.
Якщо в ході арбітражного провадження сторони врегулювали спір шляхом
укладення мирової угоди, адміністративний збір секретаріатом не
відшкодовується.
Відшкодування арбітражного збору
Якщо повідомлення про спір було відкликано до подання відзиву на
повідомлення про спір або якщо зустрічний позов був відкликаний до
подання відзиву на зустрічний позов в загальній процедурі, а в процедурі
затвердження плану реструктуризації повідомлення про спір було
відкликано до подання коментарів до повідомлення про спір, 90%
сплаченого арбітражного збору відшкодовується стороні, яка здійснила
платіж.
Якщо повідомлення про спір або зустрічний позов були відкликані після
закриття арбітражного провадження відповідно до статті 30 цього
регламенту, стороні, яка здійснила платіж, відшкодовується 25% сплаченого
арбітражного збору.
Якщо в ході арбітражного провадження сторони врегулювали спір шляхом
укладення мирової угоди, арбітражний збір не відшкодовується.
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V.

Розподіл арбітражних зборів та витрат

Розподіл арбітражних зборів та витрат в загальній процедурі
За загальним правилом арбітражні збори та витрати несе сторона чи
сторони, вимоги яких не були задоволені.
У випадку, якщо позовні вимоги будь-якої зі сторін були задоволені
частково, одноособовий арбітр може розподілити арбітражні збори та
витрати між сторонами, вимоги яких були задоволені частково, на
пропорційній основі, якщо одноособовий арбітр вирішить, що такий
розподіл є розумним з урахуванням обставин справи.
Кожна сторона самостійно несе свої витрати на юридичні послуги. Такі
витрати не підлягають розподілу між сторонами.
Розподіл арбітражних зборів та витрат в процедурі затвердження плану
реструктуризації
В процедурі затвердження плану реструктуризації боржник або залучений
кредитор несе всі арбітражні збори та витрати.
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Додаток 3. Правила етичної поведінки
Вступ
Особи, яких призначено арбітрами для врегулювання спорів згідно з цим
регламентом, є відповідальними та несуть обов'язки перед сторонами та
державними органами, включаючи певні професійні та етичні зобов’язання.
Арбітри повинні бути та постійно залишатися неупередженими,
незалежними, ефективними та професійними при виконанні своїх
обов'язків та спрямовувати свою діяльність на справедливе та ефективне
вирішення спору. Арбітри повинні в будь-який час уникати упередженого
ставлення в своїй діяльності.
Ці правила етичної поведінки містять загальноприйняті стандарти етичної
поведінки та слугують орієнтиром для арбітрів, що призначені згідно з цим
регламентом.
Ці правила етичної поведінки включені в цей регламент шляхом посилання
та, відповідно, є обов’язковими для арбітрів та сторін.
Стаття 2 цих правил етичної поведінки застосовується у відповідних
випадках до членів арбітражного комітету, призначених спостережною
радою.
Ці правила етичної поведінки не замінюють та не скасовують вимоги права,
що підлягає застосуванню, або Рекомендації МАЮ щодо конфлікту
інтересів.
Article 1.

Прийняття призначення

1.1. Будь-який арбітр повинен приймати призначення лише у випадку,
якщо він повністю впевнений, що він є та буде залишатися
неупередженим та незалежним від сторін спору.
1.2. Будь-який арбітр приймає призначення лише у разі, якщо він має
достатній час та готовий приділити необхідну увагу ефективному
вирішенню спору у прискореному порядку.
1.3. Будь-який арбітр приймає призначення тільки у разі, якщо він має
належні кваліфікацію та досвід для вирішення спору.
1.4. Контакти з арбітражною комісією або спостережною радою з метою
забезпечення призначення одноособовим арбітром є недоречними та
неприйнятними для будь-якого арбітра.
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1.5. Після прийняття арбітром призначення він не повинен відкликати
свою кандидатуру або відмовлятися від призначення за виключенням
випадків, якщо він змушений це зробити у зв’язку з
непередбачуваними обставинами, які унеможливлюють подальше
виконання ним своїх обов’язків, включаючи випадки, коли арбітр стає
фізично або психічно неспроможним відповідати розумним
очікуванням сторін.
Article 2.

Неупередженість та незалежність

2.1. Кожен арбітр має бути неупередженим та незалежним від сторін на
час прийняття призначення в якості одноособового арбітра та повинен
залишатись таким до винесення остаточного рішення або остаточного
припинення арбітражного провадження з інших причин.
2.2. Арбітр повинен відмовитися від призначення або, якщо арбітражне
провадження вже було розпочато, відмовитися діяти в подальшому в
якості одноособового арбітра, якщо він має будь-які сумніви щодо
його можливості бути неупередженим або незалежним.
2.3. Після прийняття призначення та протягом часу перебування в якості
одноособового арбітра він повинен уникати будь-яких професійних,
ділових або особистих відносин, а також набуття будь-якої фінансової
або особистої зацікавленості, що може вплинути на його
неупередженість або незалежність або викликати розумні сумніви
щодо його неупередженості або незалежності.
2.4. Рекомендації МАЮ щодо конфлікту інтересів підлягають застосуванню
з метою оцінки рівня неупередженості та незалежності одноособового
арбітра.
2.5. Арбітр зобов’язаний вирішувати усі питання справедливо шляхом
прийняття незалежних рішень та не повинен дозволяти зовнішньому
тиску впливати на його рішення.
Article 3.

Розкриття

3.1. Будь-яка особа перед прийняттям призначення в якості
одноособового арбітра повинна розкрити усі факти та обставини, які
можуть бути підставою для обґрунтованих сумнівів стосовно її
неупередженості чи незалежності, включаючи також:
(a)
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будь-яку відому пряму або опосередковану фінансову або
особисту зацікавленість у результаті арбітражного провадження;

(b)

будь-які відомі існуючі або такі, що існували раніше, прямі або
опосередковані фінансові, ділові, професійні або особисті
відносини,
що
можуть
обґрунтовано
вплинути
на
неупередженість або відсутність незалежності в розумінні будьякої розумної людини;

(c)

характер і ступінь будь-якої попередньої інформації стосовно
спору, якою вона може володіти; та

(d)

будь-які інші питання, відносини або інтереси, що можуть
вплинути на її неупередженість та незалежність стосовно спору.

3.2. Обов’язок розкривати зацікавленість або відносини, вказані в пункті
3.1, є
обов’язком, який зберігає свою силу протягом всього
арбітражного провадження, та який вимагає від особи, яка приймає
призначення в якості одноособового арбітра, розкривати відповідні
факти якнайшвидше на будь-якій стадії арбітражного провадження.
3.3. Будь-який сумнів щодо того, чи потрібно розкривати певну
інформацію, вирішується на користь розкриття такої інформації.
3.4. Розкриття інформації повинно здійснюватися всім сторонам та
арбітражному комітету.
Article 4.

Інформація та обмін повідомленнями

4.1. В своєму повідомленні щодо пропозиції прийняти призначення згідно
з цим регламентом арбітражний комітет повинен зазначити імена
(найменування) всіх сторін спору, а також загальну інформацію щодо
спору.
4.2. Потенційний одноособовий арбітр повинен якнайшвидше уточнити в
арбітражного комітету інформацію, необхідну для проведення
перевірки щодо конфлікту інтересів. Потенційний одноособовий
арбітр зобов’язаний не розголошувати надану інформацію.
4.3. Арбітр не може проводити жодних консультацій з будь-якою зі сторін
або представниками будь-якої зі сторін до моменту повідомлення
сторін арбітражним комітетом про призначення одноособового
арбітра.
4.4. Арбітр повинен уникати неналежної поведінки або проявів
неналежної поведінки під час обміну повідомленнями зі сторонами.
Протягом всього арбітражного провадження арбітр повинен уникати
направлення лише одній стороні спору або її представникам будь-яких
повідомлень, що стосуються справи.
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4.5. Кожного разу, коли арбітр отримує будь-яке повідомлення, що
стосується справи, від однієї зі сторін, яке ще не було надіслано іншим
сторонам, арбітр повинен невідкладно надіслати або забезпечити
надіслання такого повідомлення іншим сторонам.
Article 5.

Ведення арбітражу і порядок прийняття рішення

5.1. Арбітр повинен вести арбітражне провадження справедливо та в
прискореному порядку, забезпечуючи рівність всіх сторін та
професійний підхід до всіх сторін та їх аргументів.
5.2. Арбітр повинен ретельно і справедливо підходити до вирішення всіх
спірних питань.
5.3. Арбітр повинен унеможливлювати здійснення будь-якого впливу
прийняття ним рішень та не може делегувати свій обов’язок щодо
вирішення спору будь-якій третій особі.
5.4. На запит сторін арбітр повинен винести рішення на підставі мирової
угоди, досягнутої сторонами, за умови, що така мирова угода не
суперечить будь-яким обов'язковим положенням права, що підлягає
застосуванню.
Article 6.

Витрати

6.1. Приймаючи призначення, одноособовий арбітр погоджується на
винагороду, визначену в додатку до регламенту про арбітражні збори
та витрати. Арбітру забороняється в односторонньому порядку
досягати будь-яких домовленостей з будь-якою зі сторін або з
представниками сторін щодо будь-яких змін винагороди арбітра,
включаючи виплату додаткової винагороди.
Article 7.

Конфіденційність

7.1. Арбітру заборонено розкривати будь-якій третій стороні будь-яку
інформацію, про яку йому стало відомо в процесі виконання
повноважень арбітра або внаслідок того, що такій особі було
запропоновано прийняти призначення одноособовим арбітром згідно
з цим регламентом (у тому числі інформацію щодо існування
арбітражного провадження), а також будь-яке арбітражне рішення або
матеріали, подані будь-якою зі сторін спору в арбітражному
провадженні, окрім випадків та в такі мірі, коли розкриття такої
інформації може вимагатися законом. Вказана інформація є
конфіденційною інформацією.
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7.2. Арбітражне провадження повинне залишатися конфіденційним.
Арбітр перебуває зі сторонами у довірчих відносинах та не може за
жодних обставин використовувати конфіденційну інформацію,
отриману під час провадження, для отримання прямої чи
опосередкованої особистої вигоди або вигоди для інших, або у спосіб,
що може мати негативний вплив на інтереси сторін та третіх осіб.
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Додаток 4. Рекомендації щодо винесення арбітражного рішення в
процедурі затвердження плану реструктуризації
Преамбула
План реструктуризації - договір, відповідно до якого проводиться
реструктуризація грошового зобов'язання та/або господарської діяльності
боржника у процедурі фінансової реструктуризації, укладений у порядку,
визначеному Законом України «Про фінансову реструктуризацію», між
боржником, залученими кредиторами та інвесторами (за наявності), а
також іншими особами, на яких покладені обов'язки відповідно до плану
реструктуризації.
Відповідно до Закону "Про фінансову реструктуризацію" план
реструктуризації затверджується всіма залученими кредиторами на зборах
залучених кредиторів. У разі, якщо за затвердження плану реструктуризації
проголосували залучені кредитори, яким належить більш як дві третини
вимог залучених кредиторів, спір щодо затвердження плану
реструктуризації може бути переданий до арбітражу будь-яким залученим
кредитором.
Ці рекомендації стосуються питань винесення арбітражного рішення в
процедурі затвердження плану реструктуризації.
Ці рекомендації сформовані виключно на основі відповідних положень
Закону "Про фінансову реструктуризацію" та не висувають жодних
додаткових вимог до плану реструктуризації або процедури його
затвердження.
Article 1.

Загальні положення

При винесенні арбітражного рішення в процедурі затвердження плану
реструктуризації одноособовий арбітр повинен:
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перевірити відповідність змісту плану реструктуризації вимогам
Закону "Про фінансову реструктуризацію" (стаття 2 цих
рекомендацій);



перевірити відповідність процедури затвердження плану
реструктуризації відповідним процесуальним правилам та
вимогам, викладеним в Законі "Про фінансову реструктуризацію"
(стаття 3 цих рекомендацій);



перевірити позицію залучених кредиторів, які не брали участі в
голосуванні або голосувати проти затвердження плану
реструктуризації, на основі коментарів, поданих такими

залученими кредиторами у арбітражному провадженні (стаття 4
цих рекомендацій).
Article 2.

Вимоги до змісту плану реструктуризації за Законом «Про
фінансову реструктуризацію»

В процедурі затвердження плану реструктуризації одноособовий арбітр
повинен перевірити відповідність плану реструктуризації наступними
вимогам:


умови, передбачені планом реструктуризації, щодо погашення
заборгованості перед залученими кредиторами, які не брали участі
в голосуванні або голосували проти затвердження плану
реструктуризації, повинні бути не гіршими, ніж умови погашення
заборгованості перед залученими кредиторами, які голосували за
затвердження плану реструктуризації (частина 4 статті 25
України "Про фінансову реструктуризацію");



план реструктуризації не може передбачати обов'язку будь-якого
залученого кредитора, який не брав участі в голосуванні або
голосував проти затвердження плану реструктуризації, без його
згоди щодо(частина 4 статті 25 Закону "Про фінансову
реструктуризацію"):



(i)

надання фінансування боржнику;

(ii)

прощення частини боргу, у разі якщо такий борг повністю
забезпечений заставою (іпотекою);

(iii)

повного зупинення нарахування процентів;

(iv)

направлення коштів, отриманих від відчуження майна, що
перебуває в заставі (іпотеці) такого залученого кредитора,
на погашення вимог інших залучених кредиторів, за
винятком випадків, якщо сума виручених коштів
перевищує вимоги відповідного залученого кредитора(рів), який(-і) не брав(-ли) участі в голосуванні або
голосував(-ли)
проти
затвердження
плану
реструктуризації;

(v)

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

умови задоволення вимог залучених кредиторів, що є пов’язаними
з боржником особами, не можуть бути кращими за умови
задоволення вимог будь-якого іншого залученого кредитора
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(частина
3
статті
реструктуризацію");


Article 3.

25

Закону

"Про

фінансову

План реструктуризації не призводить до припинення договорів
щодо забезпечення виконання зобов’язань та зміни пріоритету
обтяження відповідного залученого кредитора(-ів), якщо такий
залучений кредитор(-и), який має таке забезпечення, голосував
проти затвердження плану реструктуризації (частина 1 статті 26
Закону "Про фінансову реструктуризацію").
Відповідність
процедури
затвердження
плану
реструктуризації процесуальним правилам та вимогам,
викладеним в Законі "Про фінансову реструктуризацію"

В процедурі затвердження плану реструктуризації одноособовий арбітр
повинен перевірити відповідність процедури затвердження плану
реструктуризації наступним процесуальним правилам та вимогам Закону
"Про фінансову реструктуризацію":
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строки для проведення процедури фінансової реструктуризації (90
календарних днів із дати початку проведення процедури
фінансової реструктуризації або 180 днів із дати початку
проведення процедури у випадку продовження строку) не
закінчилися до дати винесення арбітражного рішення (частина 3
статті 23 Закону "Про фінансову реструктуризацію");



до порушення арбітражного провадження план реструктуризації
має бути затверджений більшістю залучених кредиторів, яким
належить не менше як дві третини вимог залучених кредиторів, за
винятком залучених кредиторів, які є пов’язаними з боржником
особами, або органів стягнення (якщо вимоги органу стягнення (у
тому числі податковий борг) становлять менше однієї третини
загального розміру всіх вимог залучених кредиторів, за винятком
вимог пов’язаних з боржником осіб) (частина 4 статті 25 Закону
"Про фінансову реструктуризацію");



збори залучених кредиторів, на яких вирішувалось питання щодо
затвердження плану реструктуризації, були проведені відповідно
до вимог Закону "Про фінансову реструктуризацію" (частина 3
статті 23 Закону "Про фінансову реструктуризацію");



залучені
кредитори
голосували
згідно
з
відповідною
домовленістю, за наявності такої, передбаченою в будь-якому

договорі між залученими кредиторами (частина 4 статті 25
Закону "Про фінансову реструктуризацію");


Article 4.

представники, які діють від імені кількох залучених кредиторів,
підписали план реструктуризації з дотриманням відповідних
положень щодо представництва, передбачених в рамковій угоді
або будь-якому іншому договорі між залученими кредиторами
(частина
4
статті
25
Закону
"Про
фінансову
реструктуризацію").
Позиція залучених кредиторів, які не брали участі в
голосуванні або голосували проти затвердження плану
реструктуризації

Для цілей винесення арбітражного рішення в процедурі затвердження
плану реструктуризації та визначення, чи є план реструктуризації
справедливим по відношенню до залучених кредиторів, які не брали участі
у голосуванні або голосували проти його затвердження, одноособовий
арбітр може взяти до уваги становище залучених кредиторів, які не брали
участі в голосуванні або голосувати проти затвердження плану
реструктуризації, за таким планом реструктуризації у порівнянні з їх
позицією у випадку ліквідації боржника. Відповідна інформація може бути
отримана зі звіту експерта, підготовленого в ході процедури фінансової
реструктуризації та поданого боржником.
Article 5.

Зміни до плану реструктуризації

Ці рекомендації застосовуються відповідним чином у випадку виникнення
спору щодо внесення змін до плану реструктуризації (частина 4 статті
25 Закону "Про фінансову реструктуризацію").
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ДОДАТОК 3 – ПЕРЕЛІК ФОРМ ДО ЗФР – ОСНОВНЕ ТА АРБІТРАЖНЕ
ПРОВАДЖЕННЯ
A.
№
1

Заява

2

Згода на Реструктуризацію

3a

Повідомлення про початок
проведення Процедури ФР та
Перші Збори Кредиторів
Повідомлення про
проведення Перших Зборів
Залучених Кредиторів
(альтернативно)
Повідомлення про
повернення заяви

3b

4

Назва/Тема

Мета
Стаття
Ініціювати проведення
18
Процедури Фінансової
Реструктуризації
Згода та ідентифікація
18
кредиторів, що беруть участь у
процедурі (включаючи згоду на
арбітраж)
Повідомлення кредиторам,
19
вказаним у Додатках, та
публікація на веб-сайті
Дата, час та місце проведення
19
Перших Зборів Залучених
Кредиторів та контактні дані
Секретаріату
Коли заява не відповідає
19
вимогам щодо ініціювання
проведення процедури
Розкриття Боржником після
19
початку процедури

5

Інформація про Поточний Стан
Фінансово-Господарської
Діяльності Боржника,
підготовлена до Перших
Зборів Залучених Кредиторів

6

Повідомлення Боржника про
Внесення Змін і Доповнень до
Переліку Залучених Кредиторів

Вносити зміни або доповнювати
перелік Залучених Кредиторів у
процедурі

19.3

7

Повідомлення Секретаріату
щодо оновленого
повідомлення про початок
проведення Процедури
Клопотання про зупинення
процедури банкрутства

Повідомлення про оновлений
перелік Залучених Кредиторів

19.3

8
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Клопотання про зупинення
процедури банкрутства
подається Боржником або
Залученим Кредитором до
прийняття ухвали про
порушення провадження у
справі про банкрутство

20

9
10

11a

11b

11c

11d

Графік Процедури та Крайні
Строки (прогнозовані)
Повідомлення про
відступлення права Вимоги
Відсутні вимоги щодо форми
План Реструктуризації
Відсутні вимоги щодо форми
Повідомлення про
проведення зборів для
затвердження Плану
Реструктуризації
Реєстр присутніх осіб на
голосуванні з приводу Плану
Реструктуризації

11dalt

Повідомлення про
Голосування (зборами для
голосування)
Повідомлення про
Голосування (поштою)

11e

Довіреність

11f
11g

Бюлетень для голосування
Повідомлення про підписання
Плану Реструктуризації

12

Повідомлення про
завершення або зупинення
процедури

Встановлення графіку
процедури, дій та переговорів
Сторони повинні взяти участь у
відступленні прав вимоги у
процедурі
План повинен бути поширений,
проголосований та
затверджений
Інформування сторін про дату,
час та місце обговорення та
голосування з приводу плану
реструктуризації
Використовується для
реєстрації голосів кредиторів,
що присутні на зборах
Залучених Кредиторів для
голосування щодо
затвердження плану
Повідомлення
використовується для
голосування на зборах
Повідомлення
використовується в разі
голосування поштою
Довіреність використовується,
коли призначена особа голосує
від імені Кредитора
Використання для голосування
Надання повідомлення про те,
що план було прийнято та
підписано
Інформування Секретаріату про
настання події, внаслідок
настання якої процедура
вважається завершеною

23
24

25

23

23
та
25

23

23

25.4

27
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B. АРБІТРАЖНІ ФОРМИ
№

Стаття

Орган

Процедура

Секретаріат

Загальна &
Спеціальна

1

Лист-підтвердження
від
секретаріату
про
отримання
повідомлення про спір

2

Реєстраційна
форма,
що
заповнюється
по
отриманні
кожного повідомлення про спір
(для внутрішнього користування,
зберігається Секретаріатом)

7(3)
33(6)

Секретаріат

Загальна &
Спеціальна

3

Лист залученим кредиторам про
отримання повідомлення про спір

34(1)

Секретаріат

Спеціальна

4

Заява одноособового арбітра про
прийняття призначення, готовність
приступити до вирішення спору,
неупередженість та незалежність
Рішення про призначення (нового)
одноособового арбітра

11(3)

Одноособови
й арбітр

Загальна &
Спеціальна

10(1)

Арбітражний
комітет

Загальна &
Спеціальна

5b

Повідомлення про призначення
(нового) одноособового арбітра

10(1)

Арбітражний
комітет

Загальна &
Спеціальна

6

Повідомлення секретаріату про
призначення (нового)
одноособового арбітра та
передача справи арбітру
Запит Арбітражного комітету про
виправлення недоліків в
повідомленні про спір
Запит Арбітражного комітету про
виправлення недоліків в
повідомленні про спір (процедура
затвердження плану
реструктуризації)
Повідомлення про відмову у
прийнятті повідомлення про спір

10(1)
15(2)
36(1)

Секретаріат

Загальна &
Спеціальна

8(3)

Арбітражний
комітет

Загальна

34(2)

Арбітражний
комітет

Спеціальна

8(4)

Арбітражний
комітет

Загальна

Повідомлення про відмову у
прийнятті повідомлення про спір
(процедура затвердження плану
реструктуризації)

34(4)

Арбітражний
комітет

Спеціальна

5a

7a

7b

8a
8b
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Документ

Повідомлення про повернення
повідомлення про спір без початку
арбітражного провадження
Запит про сплату арбітражних
зборів (загальна процедура)

8(5)

Арбітражний
комітет

Загальна &
Спеціальна

15(1)

Секретаріат

Загальна

10b

Запит до боржника про сплату
арбітражних зборів (процедура
затвердження
плану
реструктуризації)

35(1)

Секретаріат

Спеціальна

10c

Запит до ініціюючого кредитора
про сплату арбітражних зборів
(процедура затвердження плану
реструктуризації)

36(3)

Секретаріат

Спеціальна

11

Запит секретаріату до боржника
про
надання
документів
(процедура затвердження плану
реструктуризації)

35(2)

Секретаріат

Спеціальна

12

Запит секретаріату про надання
коментарів щодо заяви про відвід

12(3)

Секретаріат

Загальна &
Спеціальна

13

Запит арбітражного комітету про
надання коментарів щодо підстав
для
можливого
припинення
повноважень арбітра

13

Арбітражний
комітет

Загальна &
Спеціальна

14a

Рішення арбітражного комітету
про відвід арбітра

12(4)

Арбітражний
комітет

Загальна &
Спеціальна

14b

Повідомлення
арбітражного
комітету про відвід арбітра

12(4)

Арбітражний
комітет

Загальна &
Спеціальна

15a

Рішення арбітражного комітету
про припинення повноважень
арбітра

13

Арбітражний
комітет

Загальна &
Спеціальна

15b

Повідомлення
комітету
про
повноважень

арбітражного
припинення

13

Арбітражний
комітет

Загальна &
Спеціальна

16a

Рішення арбітражного комітету
про припинення повноважень (на
прохання арбітра)

13

Арбітражний
комітет

Загальна &
Спеціальна

16b

Повідомлення

13

Арбітражний

Загальна &

9

10a

арбітражного

185

комітету
про
припинення
повноважень
(на
прохання
арбітра)
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комітет

Спеціальна

17

Запит про виправлення недоліків
у зустрічному позові

20(2)

Одноособови
й арбітр

Загальна

18

Повідомлення про відмову
прийнятті зустрічного позову

у

20(4)

Одноособови
й арбітр

Загальна

19a

Типова форма рішення про
залучення додаткових сторін

29 (8)

Одноособови
й арбітр

Загальна &
Спеціальна

19b

Повідомлення
одноособового
арбітра про залучення додаткових
сторін

29(8)

Одноособови
й арбітр

20a

Типова форма рішення про
відмову в залученні додаткових
сторін

29(8)

Одноособови
й арбітр

20b

Повідомлення
одноособового
арбітра про відмову у залученні
додаткових сторін

29(8)

Одноособови
й арбітр

21

Запит арбітра щодо продовження
строків

3(3)

Одноособови
й арбітр

Загальна &
Спеціальна

22a

Рішення арбітражного комітету
щодо запиту про продовження
строків

3(3)

Арбітражний
комітет

Загальна &
Спеціальна

22b

Повідомлення сторонам й арбітру
про рішення щодо продовження
строків

3(3)

Арбітражний
комітет

Загальна &
Спеціальна

23

Постанова
про
припинення
арбітражного провадження

31

Одноособови
й арбітр

Загальна &
Спеціальна

24

Лист одноособовому
щодо
перевірки
арбітражного рішення

41(2)

Арбітражний
комітет

Загальна &
Спеціальна

25

Лист одноособовому арбітру
щодо
перевірки
проекту
арбітражного рішення (погоджено
без змін)

41

Арбітражний
комітет

Загальна &
Спеціальна

арбітру
проекту

Загальна &
Спеціальна

26a

Типова
форма
арбітражного
рішення (загальна процедура)

40

Одноособови
й арбітр

Загальна

26b

Типова
форма
рішення
затвердження
реструктуризації)

арбітражного
(процедура
плану

40

Одноособови
й арбітр

Спеціальна

27

Типова
форма
додаткового
арбітражного рішення

44

Одноособови
й арбітр

Загальна &
Спеціальна

28

Типова форма
додатку
арбітражного рішення

43

Одноособови
й арбітр

Загальна &
Спеціальна

29a

Лист арбітра щодо повідомлення
сторонам арбітражного рішення
(загальна процедура)

6

Одноособови
й арбітр

Загальна

29b

Лист арбітра щодо повідомлення
сторонам арбітражного рішення
(процедура затвердження плану
реструктуризації)

42

Одноособови
й арбітр

Спеціальна

30a

Лист
секретаріату
щодо
повідомлення
сторонам
арбітражного рішення (загальна
процедура)

6 (1)(v)

Секретаріат

Загальна

30b

Лист
секретаріату
щодо
повідомлення
сторонам
арбітражного рішення (процедура
затвердження
плану
реструктуризації)

42

Секретаріат

Спеціальна

до

(1)(v)

187

ДОДАТОК 4 – ГРАФІК ПРОЦЕДУРИ ТА КЛЮЧОВІ КІНЦЕВІ СТРОКИ
(ФОРМА ДО ЗФР № 9)

1.

2.
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Етап

Час

Заява про Процедуру Фінансової
Реструктуризації (стаття 18).

Дата Початку
Процедури:

Секретаріат перевіряє дотримання вимог,
реєструє заяву, починає процедуру,
повідомляє залучених кредиторів про початок
процедури та про Перші Збори Залучених
Кредиторів, публікує інформацію про початок
процедури на веб-сайті (стаття 19)

_______________

Боржник надає інформацію про Поточний
Стан Фінансово-Господарської Діяльності
Боржника,
підготовлену до Перших Зборів Залучених
Кредиторів, включаючи:
1) обґрунтування необхідності
реструктуризації зобов’язань Боржника;
2) довідку про повний об'єм зобов’язань в
розрізі груп кредиторів, включаючи: ФУ,
Пов’язаних Осіб Боржника, Кредиторів, що
є Пов’язаними Особами, Забезпечених
Кредиторів, інших кредиторів;
3) інформацію про наявність простроченої
заборгованості суми, строк погашення яких
сплив за чинними договорами, існування
права вимоги кредиторів дострокового
погашення кредитів згідно з чинним
договорами, наявність порушень чинних
договорів забезпечення;
4) інформацію про наявність/стан
забезпечення Боржника та Майнових
Поручителів;
5) очікування Боржника щодо основних

7 робочих днів до
перших зборів
Кінцевий термін:

фінансових показників на найближчі 12
місяців) (у довільній формі);
6) перелік існуючих судових та виконавчих
проваджень. (стаття 19)
3.

Перші Збори Залучених Кредиторів (ЗК).

Дата:

Рішення, що мають бути прийняті, включають:

Час:

-

Місце:

-

-

-

-

-

Формування Координаційного Комітету
Фінансових Установ (ККФІ) та вибір
Провідного Банку (за необхідності)
Формування Комітету Кредиторів (за
необхідності)
Порядок співпраці та проведення
переговорів
Схвалення або відмова у спільному
фінансуванні процедури реструктуризації
кількох пов’язаних боржників
Зупинення процедури банкрутства (за
необхідності)
Припинення Мораторію та укладення
Договору про Відстрочку
Вибір Незалежних Експертів та інших
експертів [дивись номер 8 нижче]
Ознайомлення з інформацією Боржника
стосовно Статусу ФінансовоГосподарської Діяльності Боржника
Додатковий юридичний аудит і
складання переліку необхідної інформації
стосовно ділової діяльності
Підписання Договору про Збереження
Конфіденційності або Договорів про
нерозкриття Інформації
Перспективи внутрішніх операцій та
фінансування
Первинні перспективи реструктуризації та
опції
Складання Графіку Процедури з
ключовими кінцевими термінами

(статті 19 та 23)
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4.

Додаткові збори Залучених Кредиторів,
скликані за повідомленням, наданим
Секретаріату не пізніше ніж за 5 робочих днів
до дати проведення додаткових зборів з
пропозицією місця проведення, часу та дати
таких зборів (стаття 23)

В ході процедури

5.

Боржник подає Клопотання про залишення
заяви про ініціювання банкрутства без
розгляду, за необхідності

Кінцевий термін:

(стаття 20)
6.

Рішення про припинення Мораторію або
укладення Договору(-ів) про Відстрочку (статті
20-21)

Кінцевий термін:

7.

Кредитори подають вимоги в письмовому
вигляді до ККФІ/Провідного Банку

Кінцевий термін:
[протягом 15 днів
від початку
процедури]

(вимоги мають бути оформлені з
використанням типових форм за ЗФР)
8.

Обрання/залучення Незалежного Експерта
та/або інших експертів, що здійснюється на
основі узгоджених кредиторами умовах.
Критерії обрання Незалежного Експерту та
вимоги до Незалежного Звіту Стосовно
Фінансово-Господарської Діяльності на основі
інструкцій, схвалених Наглядовою Радою.

9.

Юридичний Аудит Фінансово-Господарської
Діяльності
Боржник подає всю подальшу інформацію, яку
вимагає ККФІ або Незалежний Експерт,
необхідну для підготовки та оцінки плану.
Стаття 10 визначає наступні потрібні
розкриття:
1) про свій фінансовий стан, стан фінансових
поручителів, активи, капітал, зобов’язання,

190

Кінцевий термін:
[протягом 10-15
днів від початку
процедури]

Кінцевий термін:
[Протягом 30 днів
від початку
процедури]

наявність та стан заставного майна боржника і
майнових поручителів, комерційну діяльність
та її перспективи, доходи та витрати, прогноз
основних операційних та фінансових
показників на період реструктуризації
зобов’язань, свого кінцевого (кінцевих)
бенефіціарного (бенефіціарних) власника
(власників), контролера (контролерів) та
пов’язаних осіб для забезпечення проведення
належної оцінки фінансового стану та
можливості успішного продовження своєї
діяльності, а також для підготовки та
затвердження Плану Реструктуризації тощо;
2) фінансову звітність, що відповідає вимогам
міжнародних стандартів фінансової звітності
або національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, залежно від того, які
стандарти використовує боржник, за кожен з
трьох фінансових років, які передують початку
проведення такої процедури, а також
висновок аудитора або аудиторської фірми (на
вимогу Залучених Кредиторів);
3) надавати інформацію, що є необхідною для
проведення належної оцінки його
конкурентних переваг та комерційного
потенціалу Боржника
Додаток 1 (Дані Юридичного Аудиту та
інформація) висвітлює типові дані та
інформацію, необхідну Незалежному Експерту
для підготовки незалежного звіту стосовно
господарської діяльності та для належної
оцінки комерційного потенціалу.
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10.

Боржник має подати незалежний звіт стосовно
ділової діяльності ККФІ/Провідному Банку або
Залученим Кредиторам

Кінцевий термін:
протягом 60-75
днів після початку
процедури, що
може бути
подовжений на
[30] днів
максимум. [у разі
продовження
процедури за ЗФР]

11.

Подання Боржником Плану в Секретаріат і
поширення його серед Залучених Кредиторів

Кінцевий термін:
Протягом 80 днів
від початку
процедури, що
може бути
подовжений до 90
днів максимум

Оцінка Незалежних Експертів щодо
життєздатності має бути поширена разом із
планом серед кредиторів

12.

Внесення змін і доповнень до Переліку
Залучених Кредиторів, за необхідності

Кінцевий термін:

Має відбутися до Перших Зборів Залучених
Кредиторів
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13.

Залучені Кредитори пропонують зміни та
доповнення до Плану Реструктуризації

Протягом 10 днів
від зборів з
приводу плану

14.

Збори Залучених Кредиторів щодо
Затвердження Плану Реструктуризації

Кінцевий термін:
10 днів після
поширення плану

15.

Якщо обговорення Плану Реструктуризації не
було завершено, збори переносяться на
наступний робочий день та тривають до
завершення обговорення

Наступний робочий
день після зборів
кредиторів, тощо

16.

Нові збори Залучених Кредиторів, якщо дійсне
клопотання про перенесення зборів для
обговорення змін і доповнень до плану було
схвалено

17.

Подання Повідомлення про Спір до
Секретаріату для розгляду в арбітражі (якщо
щонайменше дві третини (але менше за 100%)
схвалила План Реструктуризації)

Кінцевий термін:
Негайно після
зборів кредиторів з
приводу плану

Встановлення графіку/кінцевих термінів для
прийняття рішення Арбітражним Комітетом у
відповідності до Арбітражного регламенту
18.

Рішення про подовження періоду Процедури
Фінансової Реструктуризації (максимум 90
днів) та повідомлення Секретаріату

До 90 днів після
початку процедури

19.

Рішення про те, чи реорганізовувати в
приватному порядку, формально
реорганізувати за Законом про відновлення
платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом чи припинити процедуру
реструктуризації

На зборах
кредиторів щодо
затвердження
плану або протягом
трьох місяців від
початку процедури
(якщо строк не
було подовжено)
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Графік 1 – Дані Юридичного Аудиту та інформація
Наступні питання та супровідні документі типово є частиною звіту з
юридичного аудиту стосовно фінансово-господарської діяльності та
розкриття. Спостережна Рада з Фінансової Реструктуризації схвалила
Інструкції для Незалежних Експертів та вимоги Незалежного Огляду
Фінансово-Господарської Діяльності.
СТРУКТУРА ГРУПИ

ЗОБОВЯЗАННЯ ГРУПИ

СТРУКТУРА
ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА
ВИМОГИ

ВНУТРІШНЬОГРУПОВІ
ЗОБОВЯЗАННЯ

АКТИВИ ГРУПИ
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-

Усі дочірні компанії, асоційовані особи та
процент їх частки в кожному випадку.

-

Країна інкорпорації

-

Вкажіть, чи не веде активної господарської
діяльності

-

Усі зобов’язання (включаючи наявні та
позабалансові), що мають бути включені до
поточного використання, первинні дати
погашення та цілі кожного окремого
використання

-

Переліки мають бути узгоджені, а всі
розбіжності врегульовані

-

Конкретні деталі стосовно кредитора,
позичальника, забезпеченої сторони,
гарантів/листів із запевненнями та будь-яких
обмежень мають бути надані

-

Деталі про будь-які забезпечення, зобов’язання
щодо утримання від дій та домовленості
стосовно субординації

-

Усі поточні фінансові, торговельні, фінансові
зобов’язання, роялті та інші внутрішньогрупові
грошові вимоги

-

Договори та поточні позиції

-

Домовленості про субординацію

-

Відшкодування та договори з акціонерами та
директором

-

Реєстри активів

-

Обтяжені або необтяжені

БІЗНЕС-ПЛАН

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗИ
СТОСОВНО
ГРОШОВОГО ОБІГУ

ІСТОТНІ ДОГОВОРИ ЗА
ОСТАННІ 3 РОКИ

-

Аналіз ринку

-

Аналіз конкурентів

-

Будь-які наявні незалежні огляди позиції або
конкурентоздатності боржника

-

Історичні звіти про грошовий обіг за останні три
роки

-

Прогнози щодо грошового обігу на наступні 3-5
років та аналіз вразливості

-

Плановані зменшення витрат та прибутків

-

Ініціативи з поліпшення фінансовогосподарської діяльності

-

Плановані продажі нестратегічних активів та
очікуваних прибутків

-

З клієнтами

-

З постачальниками

-

З кредиторами

-

З акціонерами

-

З керівниками

-

З працівниками

БУДЬ-ЯКА ІНША
ІНФОРМАЦІЯ
СТОСОВНО
ПОТОЧНОГО СТАНУ ТА
МАЙБУТНЬОЇ
ЖИТТЄЗДАТНОСТІ
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ДОДАТОК 5 – ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗВІТИ НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТІВ ПРО
ОГЛЯД ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Спостережної ради
від 24 січня 2017 року
Протокол засідання № 11
Голова Ради
_______________ Шкляр С.В.

ВИМОГИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗВІТУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БОРЖНИКА
Ці вимоги та рекомендації до звіту про проведення огляду фінансовогосподарської діяльності боржника розроблені у відповідності до статті 11
та статті 14 Закону України №1414-VIII «Про фінансову реструктуризацію»
(далі – Закон).
Відповідно до статті 11 Закону звіт незалежного експерта про проведення
огляду фінансово-господарської діяльності (далі – Звіт) має відображати,
зокрема, стан заставного майна боржника та його майнового поручителя,
прогноз основних операційних та фінансових показників боржника та
пов’язаних з ним осіб на період проведення реструктуризації зобов’язань, а
також містити відомості про дотримання умов, визначених частиною
першою статті 18 Закону.
Незалежний експерт проводить огляд фінансово-господарської діяльності
як боржника, так і його пов’язаних осіб, діяльність яких виступатиме
джерелом погашення зобов’язань перед залученими кредиторами. Для
цілей Звіту, перелік таких пов’язаних осіб вважається Групою та
визначається залученими кредиторами.
Основне завдання огляду фінансово-господарської діяльності – забезпечити
об’єктивний та незалежний аналіз фінансово-господарської діяльності
боржника для виявлення реальних причин фінансових труднощів та пошуку
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адекватних заходів для відновлення ефективної діяльності боржника. У
процесі роботи, акцент повинен бути зроблений на коротко- та
довгострокових прогнозах (включаючи аналіз зроблених для прогнозів
припущень та їх реалістичності, базуючись на історичної звітності) у більшій
мірі, ніж на даних історичної звітності. У своїй роботі експерт повинен
використовувати всю інформацію, яка може бути релевантною для
виконання завдання, не обмежуючись дослівно цим документом.
Для висвітлення наведених вище аспектів, робота незалежного експерта
включає такі етапи:
1. Огляд характеристик діяльності та системи управління Боржника /
Групи;
2. Аналіз історичної і поточної фінансової звітності та показників
діяльності Боржника / Групи за останні 3 роки;
3. Огляд ринку, на якому веде свою діяльність Боржник / Група;
4. Аналіз операційних та фінансових прогнозів діяльності боржника /
Групи;
5. Юридична перевірка боржника / Групи та окремих аспектів його
діяльності;
6. Огляд стану заставного майна Боржника;
7. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розділи Звіту про проведення огляду фінансово-господарської діяльності
Боржника включають обов’язково, але не виключно:
1. Огляд характеристик діяльності та системи управління Боржника /
Групи:
• Аналіз юридичної та операційної структури компанії боржника/Групи;
• Схема руху товарно-грошових потоків боржника/Групи; інформація щодо
ключових контрагентів боржника/Групи, оцінка їх впливу на господарську
діяльність боржника/Групи;
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• Інформація щодо кінцевого (их) бенефіціара (ів) / власника (ів) /
контролера (ів) Боржника / Групи, визначення його/їх інших напрямків
бізнесу;
• Огляд системи фінансової звітності боржника/Групи та коментарі щодо її
надійності;
• Огляд системи управління: коментарі щодо здатності керівництва
управляти в кризових ситуаціях; наявність стратегії розвитку бізнесу і виходу
зі скрутного фінансового стану;
• Характеристика виробничих потужностей боржника/Групи, їх фактичного
завантаження;
• Характеристика асортименту продукції, що випускається / послуг, що
надаються, обсягів та динаміки виробництва та реалізації продукції / послуг
в натуральному та грошовому еквіваленті (фактичних та щонайменше за
останні 3 роки), сировинної бази, тощо.
2. Аналіз історичної і поточної фінансової звітності та показників
діяльності боржника / Групи за останні 3 роки (бухгалтерський баланс, звіт
про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів), обов’язково, але
не виключно:
Динаміка та структура виручки, витрат, операційного прибутку;
Аналіз звіту про фінансові результати (прибутки та збитки), коментарі щодо
одноразових, виняткових, незвичайних операцій та інших нормалізацій
показників, запропонованих керівництвом;
Огляд звіту про рух грошових коштів за релевантний період;
Аналіз боргового навантаження, включаючи кредити, емітовані цінні
папери, гарантії, позабалансові та інші боргові зобов'язання (умови, строки
погашення, стан виконання зобов’язань тощо);
Огляд валютної позиції та валютних результатів. Короткий опис активів та
зобов'язань, доходів та витрат за ключовими валютами (гривня та інші
валюти);
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Огляд структури оборотного капіталу боржника, обсяг чистого оборотного
капіталу на останню звітну дату, включаючи аналіз поточних комерційних
операцій, розрахунків за договорами;
Аналіз капітальних витрат (у разі релевантності);
Аналіз ключових показників ефективності боржника/Групи у відповідності
до загальноприйнятих галузевих стандартів;
Інформація щодо непрофільних активів боржника/Групи;
Аналіз основних видів транзакцій із пов’язаними особами та їх відповідності
ринковим умовам;
Висновки щодо ключових факторів, що призвели до фінансових труднощів
боржника/Групи.
3. Аналіз ринку, на якому веде свою діяльність боржник / Група:
• Огляд поточного стану ринку, на якому працює боржник / Група
(включаючи внутрішній і експортні напрямки), та перспектив його розвитку
на строк, передбачений планом реструктуризації: темпи росту, основні
тенденції, ризики, - на основі досліджень галузевих експертів,
обґрунтованої інформації боржника, тощо;
• огляд державного регулювання ринку (квотування / мито та інше), у разі
наявності;
• огляд конкурентоспроможності продукції / послуг боржника / Групи,
основних конкурентів боржника / Групи, їх ринкової частки та частки
боржника/Групи на основі досліджень галузевих експертів, обґрунтованої
інформації боржника, тощо.
4. Аналіз операційних і фінансових прогнозів діяльності боржника / Групи
та плану реструктуризації:
• Прогноз руху грошових коштів (фінансова модель), включаючи операційні
потоки, потоки від фінансової та інвестиційної діяльності, грошові потоки,
доступні для обслуговування та погашення боргу, та проект плану
реструктуризації – складається та надається боржником;
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• Аналіз фінансової моделі та проекту плану реструктуризації проводиться
незалежним експертом, з висновком щодо таких аспектів (але не
виключно):
• Повнота моделі;
• Аналіз основних припущень, які покладені в основу моделі та плану;
• Пропозиції на основі аналізу ризиків у основних припущеннях (якщо такі є)
щодо коригувань грошового потоку, доступного для обслуговування і
погашення боргу в прогнозному періоді;
• Стрес-тестування фінансової моделі та аналіз чуттєвості грошового потоку
до зміни основних припущень і визначення основних факторів вразливості з
точки зору реалізації прогнозів;
• Огляд короткострокових і стратегічних планів боржника / Групи, ініціатив
по скороченню витрат (якщо такі є);
• Аналіз рівня оптимального боргового навантаження боржника/Групи:
аналіз обсягу, строків та додаткових потреб у фінансуванні (якщо такі є),
розрахунок очікуваного фінансового результату від залучення додаткового
фінансування, аналіз максимального рівня боргу, який боржник/Група
може підтримувати в рамках прогнозованої діяльності.
5. Юридична перевірка боржника / Групи та окремих аспектів його
діяльності:
• Перевірка юридичного статусу боржника, в тому числі на відповідність п. 1
ст. 18 Закону;
• Юридична перевірка права власності на основні активи боржника / Групи,
задіяні в основних видах діяльності боржника / Групи, та ідентифікація
пов’язаних із цим юридичних ризиків. Перелік основних активів визначають
залучені кредитори;
• Юридичний аналіз дозвільних документів боржника, що є ключовими для
його діяльності;
• Цільовий аналіз основних договорів боржника, що можуть вплинути на
реструктуризацію боргу в випадку їх оскарження чи визнання недійсними.
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Перелік основних договорів визначають залучені кредитори у кожній
конкретній процедурі;
• Аналіз матеріальних судових спорів із не залученими кредиторами,
пов’язаних з боржником / активами боржника / майнових поручителів, на
предмет можливого істотного впливу на проведення фінансової
реструктуризації або умови плану реструктуризації. Критерії матеріальності
визначаються залученими кредиторами у кожній конкретній процедурі;
• Аналіз інформації щодо обтяжень активів боржника / майнових
поручителів з загальнодоступних реєстрів на предмет можливого істотного
впливу на проведення фінансової реструктуризації або умови плану
реструктуризації;
6. Огляд стану заставного майна Боржника.
• Опис основних характеристик заставного майна, в тому числі того, що
пропонується в заставу додатково;
• Аналіз останнього наявного звіту про оцінку заставного майна, коментарі
щодо використаної методології, можливих недоліків звіту та їх впливу на
достовірність результатів оцінки. Якщо останній доступний звіт щодо
визначення ринкової вартості заставного майна виконаний пізніше, ніж за
12 місяців до дати початку процедури фінансової реструктуризації, залучені
кредитори приймають рішення про зобов’язання Боржника/Групи надати
оновлений звіт або про замовлення послуг повноцінної оцінки ринкової
вартості заставного майна незалежним суб’єктом оціночної діяльності.
• За окремим завданням залучених кредиторів експерт проводить фізичний
огляд та / або інвентаризацію заставленого майна або окремого переліку
заставленого майна.
7. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ. Звіт про огляд фінансово-господарської
діяльності боржника повинен містити висновок щодо перспективності
господарської діяльності боржника, ключових ризиків та умов такої
перспективності, висновки щодо вірогідності позитивного впливу плану
реструктуризації на відновлення бізнесу Боржника / Групи у разі його
виконання, рекомендації на основі виконаної роботи та цілей завдання.
Окремі зауваження та рекомендації:
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Фінансова звітність боржника / Групи. Для підготовки звіту про проведення
огляду фінансово-господарської діяльності Боржника, незалежний експерт
використовує фінансову звітність (бухгалтерський баланс, звіт про фінансові
результати, звіт про рух грошових коштів) Боржника / Групи (за рішенням
залучених кредиторів) за останні 3 роки мінімум, та за більший період у разі
обґрунтування такої необхідності незалежним експертом та / або за
рішенням залучених кредиторів. Оптимальним є надання фінансової
звітності боржника / Групи, складеної та аудійованої за міжнародними
стандартами фінансової звітності (за наявності). У разі відсутності звітності
за МСФО, для проведення огляду надається фінансова звітність за П(с)БО.
Важливі припущення та рекомендації:
• Повноцінний комерційний аналіз бізнесу (тобто детальна оцінка
конкурентної позиції боржника та перспектив для зростання на ринку) не є
частиною звіту. В разі необхідності, за рішенням залучених кредиторів,
незалежний експерт повинен надати послуги детальної операційної та
стратегічної діагностики боржника в рамках окремих домовленостей.
• Припущення, що лежать в основі фінансових прогнозів боржника мають
бути належним чином підтверджені дослідженнями та аналізом,
включаючи відповідні дослідження галузі.
• В рамках роботи незалежного експерта, зокрема під час аналізу
капітальних витрат, технічні експерти залучаються за умови окремого
рішення щодо цього залучених кредиторів.
Дані вимоги та рекомендації включають основні складові Звіту, при цьому у
кожному конкретному випадку залучені кредитори можуть доповнити
окремі розділи додатковими розділами або уточнити завдання, які, на їх
узгоджену думку, експерт повинен дослідити під час огляду господарської
діяльності Боржника, базуючись на специфіці кожного конкретного
Боржника та конкретної процедури фінансової реструктуризації.
МОНІТОРИНГ

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ.

ЯКЩО

ПЛАН РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

ПЕРЕДБАЧАЄ НЕОБХІДНІСТЬ РЕГУЛЯРНОГО МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ БОРЖНИКОМ СВОЇХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПРОТЯГОМ СТРОКУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ, ЕКСПЕРТ МОЖЕ БУТИ ЗАЛУЧЕНИЙ
КРЕДИТОРАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕГУЛЯРНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ ТАКОГО ВИКОНАННЯ

(ПІСЛЯ

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ).

В

ТАКОМУ ВИПАДКУ, ЦЕ ПИТАННЯ

ВИРІШУЄТЬСЯ ОКРЕМО, НА ПІДСТАВІ ОКРЕМОГО РІШЕННЯ ЗАЛУЧЕНИХ КРЕДИТОРІВ АБО НА
ДВОСТОРОННІЙ ОСНОВІ, ТА НА ПІДСТАВІ ОКРЕМОГО ДОГОВОРУ МІЖ КРЕДИТОРОМ ТА
ЕКСПЕРТОМ.
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