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Цілі фінансової реструктуризації
Забезпечення
ефективної та
прозорої співпраці
між боржником та
кредиторами

Створення умов
для оперативного
досягнення згоди
між боржником і
кредиторами

Сприяння
відновленню
кредитування
банками, шляхом
вирішення питань
проблемних кредитів

Збереження
господарської
діяльності
життєздатного
боржника

Попередження
банкрутства
перспективних
компаній

Основні переваги фінансової
реструктуризації
Добровільність,
відкритість та
оперативність
процедури

Незалежний
координаційний
орган (Секретаріат),
незалежний аудит та
арбітраж

Врегулювання банками
проблемної
заборгованості,
вивільнення резервів,
звільнення від
відповідальності за
порушення нормативів

Обмеження впливу
на процедуру
пов’язаних осіб
боржника

Мораторій на
відчуження активів та
зупинення процедури
банкрутства
боржника

Відсутність
необхідності
залучення усіх
наявних кредиторів

Можливість
реструктуризації як
боргу, так і бізнесу

Податкові пільги.
НБУ не застосовує
санкції за порушення
нормативів
банківської діяльності

Учасники фінансової
реструктуризації

Кредитори
(ФО, ФОП, ЮО (в першу чергу
банки, ФГВФО та інші
фінустанови), орган стягнення)

- Залучені
- Забезпечені
- Інші

Боржник
(юридична особа, в т.ч. ДП та КП,
крім фінансових установ та
казенних підприємств)
- перебуває у критичному,
але життєздатному
фінансовому стані
- в перспективі може
продовжувати господарську
діяльність

Рамковий договір - договір між фінансовими установами про
координацію їхніх дій у процедурі фінансової реструктуризації боржника
• Національний банк України:
1) забезпечує розроблення проекту рамкового договору;
2) оприлюднює проект рамкового договору на офіційному вебсайті 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.
• Фінансові установи підписують рамковий договір шляхом
письмового офіційного повідомлення Національного банку
України про 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.

Органи ФР
Спостережна рада
• Координаційний орган з питань
організації та проведення
фінансової реструктуризації
• Склад - дев’ять осіб
• Створює і формує персональний
склад секретаріату
• Контроль за діяльністю
секретаріату
• Створення і формування
персонального складу
арбітражного комітету
• Розробка та затвердження
вимог до незалежних експертів

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

Арбітражний комітет
• Складається з голови та двох
заступників голови
• Вносить пропозиції щодо
кандидатур на включення та
виключення зі списку арбітрів
• Призначає арбітра, який
розглядає спір, що виникає під
час проведення процедури
фінансової реструктуризації
• Розгляд спорів здійснюється
арбітрами відповідно до
процедури, встановленої
арбітражним регламентом

Незалежний експерт
Складає IBR звіт – документ за затвердженими
вимогами за наслідками аналізу фінансовогосподарської діяльності боржника

Юридична особа
Фізична особа та ФОП
-

-

досвід не менше 5 років у
бухгалтерському обліку, аудиті,
фінансах та економіці, праві,
менеджменті тощо
незалежність та об’єктивність
наявність бездоганної ділової
репутації
не є пов’язаною особою та не має
конфлікту інтересів з
боржником/кредиторами

-

-

-

має практики (та/або) у сфері: права,
фінансів, бізнес-моделювання,
консультування, маркетингових
досліджень тощо
має не менше 5 кваліфікованих фахівців у
сфері права, фінансів, податків, економіки,
кредитних ризиків, реструктуризації
проблемних кредитів тощо
незалежність та об’єктивність
наявність бездоганної ділової репутації
не є пов’язаною особою та не має
конфлікту інтересів з
боржником/кредиторами

Звіт незалежного експерта (IBR)
• Звіт незалежного експерта (Independent
Business Review) 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 у разі його виконання,
рекомендації на основі виконаної роботи та
цілей завдання

Обмін інформацією та конфіденційність
• Закон передбачає можливість обміну інформацією
між боржником та залученими кредиторами, а також
право банків надавати інформацію, що містить
банківську таємницю стосовно боржника, його
поручителя (майнового поручителя), пов’язаних осіб
боржника, без їхньої згоди іншим учасникам
процедури та її органам
• Будь-які 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

Основні етапи ефективної фінансової
реструктуризації (90 днів)
Початок процедури:
Підготовка:
- переговори з кредиторами
- підготовка необхідних
документів

Ініціювання процедури:

-

-

- подання боржником заяви з
відповідними документами до
Секретаріату

-

реєстрація Секретаріатом
заяви та відкриття процедури
повідомлення кредиторів та
публікація на сайті
мораторій
надання боржником інформації
про поточний стан діяльності
збори кредиторів, обрання
незалежного експерта

Основні етапи фінансової
реструктуризації (90 днів)
План реструктуризації:

IBR:
- збір та аналіз інформації
- підготовка та узгодження
звіту

- розробка боржником плану переговори боржника та
кредиторів щодо плану,
подання плану і IBR
- затвердження та підписання
плану (арбітраж)
/продовження процедури

Завершення процедури
та реалізація плану
реструктуризації:
- повідомлення боржником
Секретаріату та публікація на сайті
- погодження та укладення
договорів між боржником і
кредиторами
- моніторинг виконання
сторонами затверджених умов
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