
 

 

 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

30.11.2020 

 

м. Київ                               

   

№ 2031 

 

Зареєстроване в Міністерстві юстиції України  

18 грудня 2020 року за № 1262/35545 

   
 

 

Про затвердження Змін до Положення про 

порядок проведення реструктуризації 

кредитної заборгованості фізичних осіб 

(крім фізичних осіб – підприємців) за 

кредитними договорами, виконання 

зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, 

перед банками, процедура ліквідації яких 

здійснюється Фондом гарантування 

вкладів фізичних осіб 

 

Відповідно до пункту 10 частини першої, частини шостої статті 12, 

частини п’ятої статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

вирішила: 

 

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення 

реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб – 

підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими 

забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n154
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n335


 

 

виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 лютого 

2018 року № 372, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 

2018 року за № 254/31706, що додаються. 

 

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з юридичним 

департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції 

України для державної реєстрації. 

 

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його 

офіційного опублікування.  

 

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями 

забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної 

реєстрації. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за                            

директором-розпорядником.  

 

 

Директор-розпорядник Світлана РЕКРУТ 

 

 

 

 

 

 
Інд. 53 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «30» листопада 2020 року  

№ 136/20  



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

30 листопада 2020 року № 2031 

 

Зареєстроване в Міністерстві юстиції України  

18 грудня 2020 року за № 1262/35545 

ЗМІНИ  

до Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної 

заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців) за 

кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене 

іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

1. У розділі І: 

 

1) абзац п’ятий пункту 3 викласти в такій редакції: 

«період реструктуризації – проміжок часу, протягом якого 

застосовуються умови реструктуризації, з дати реструктуризації до дати 

завершення реструктуризації, що зазначена у додатковому (додаткових) 

договорі (договорах), якими визначаються умови проведення реструктуризації з 

фізичною особою – боржником (поручителем/заставодавцем);»; 

 

2) у пункті 7:  

слова «не змінюється» замінити словами «може збільшуватися шляхом 

прийняття в забезпечення додаткового нерухомого майна»; 

доповнити пункт новим абзацом такого змісту: 

«При проведенні реструктуризації кредитної заборгованості не 

допускається припинення іпотеки та поруки.»; 



 

 

 

3) у пункті 8 слово «ліквідації» замінити словами «виконання заходів 

щодо управління майном (активами) банку та задоволення вимог кредиторів». 

 

2. У розділі ІІ: 

 

1) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції: 

 «2. Неустойка (штрафи, пені), право на яку виникло до проведення 

реструктуризації, не застосовується у разі виконання фізичною особою – 

боржником умов реструктуризації (як у строки, визначені умовами 

реструктуризації, так і достроково).»; 

 

2) пункт 3 викласти в такій редакції: 

«3. Фізична особа – боржник, виконання зобов’язань за кредитною 

заборгованістю якої забезпечене іпотекою нерухомого майна або іпотекою 

земельної ділянки, повинна забезпечити не пізніше наступного дня після 

укладання додаткового (додаткових) договору (договорів) сплату коштів у 

розмірі не менше ніж 10 відсотків суми її кредитної заборгованості, 

розрахованої станом на дату звернення фізичної особи – боржника щодо 

реструктуризації.»; 

 

3) доповнити розділ після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту: 

«4. Фізична особа – боржник, виконання зобов’язань за кредитною 

заборгованістю якої забезпечене іпотекою об’єктів незавершеного будівництва 

та/або іпотекою нерухомого майна, яке стане власністю іпотекодавця після 

укладення іпотечного договору, за умови, що іпотекодавець може 

документально підтвердити право на набуте ним у власність відповідне 

нерухоме майно у майбутньому, або іпотекою майнових прав на об’єкт 

незавершеного будівництва, повинна забезпечити не пізніше наступного дня 

після укладання додаткового (додаткових) договору (договорів) сплату коштів 



 

 

у розмірі не менше ніж 5 відсотків суми її кредитної заборгованості, 

розрахованої станом на дату звернення фізичної особи – боржника щодо 

реструктуризації.»; 

У зв’язку з цим пункти 4 – 13 вважати відповідно пунктами 5 – 14; 

 

4) пункт 5 викласти в такій редакції: 

«5. Період реструктуризації за кредитною заборгованістю визначається та 

встановлюється відповідно до рішення Фонду у разі проведення 

реструктуризації за кредитною заборгованістю та може бути продовжений за 

окремим зверненням фізичної особи – боржника протягом здійснення 

процедури управління майном (активами) та задоволення вимог кредиторів в 

межах загального строку, визначеного пунктом 3 розділу І цього Положення.  

Загальний період реструктуризації не може перевищувати сім років.»; 

 

5) в абзаці першому пункту 6 цифру «6» замінити цифрою «7»; 

 

6) у пункті 7: 

в абзаці другому формулу « » замінити 

формулою «  ’»; 

абзац четвертий викласти в такій редакції: 

«КЗ – розмір кредитної заборгованості, строк сплати якої на дату, яка 

передує даті реструктуризації, настав;»; 

в абзаці п’ятому слово та цифру «пунктом 3» замінити словом та 

цифрами «пунктами 3, 4»; 

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту: 

«Якщо будь-який з доданків у формулі, наведеній в абзаці другому цього 

пункту, приймає від’ємне значення, для подальшого розрахунку приймається 

значення такого доданку, що дорівнює 0 (нулю).». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p473545n116.bmp


 

 

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим; 

в абзаці дев’ятому слова «Уразі якщо» замінити словом «Якщо»; 

доповнити пункт новим абзацом такого змісту: 

«Якщо розмір щомісячного платежу, розрахованого відповідно до цього 

пункту, є меншим ніж 2000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті 

за курсом Національного банку України на дату, що передує даті проведення 

реструктуризації, розмір такого платежу встановлюється на рівні 2000 гривень 

або еквівалента цієї суми в іноземній валюті за курсом Національного банку 

України на дату, що передує даті проведення реструктуризації, або за згодою 

позичальника – у більшому розмірі.»; 

 

7) пункт 9 після слова «винагороди» доповнити словами «(за наявності)»; 

 

8) пункт 14 викласти в такій редакції: 

«14. Період реструктуризації кредитної заборгованості за окремим 

зверненням фізичної особи – боржника та за умови прийняття Фондом рішення 

про продовження строку управління майном (активами) та задоволення вимог 

кредиторів відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб» щодо банку, може бути подовжений без 

повторної сплати платежів, зазначених у пунктах 3, 4 цього розділу шляхом 

укладання відповідного (відповідних) додаткового (додаткових) договору 

(договорів). Продовження періоду реструктуризації здійснюється у межах 

загального періоду, визначеного пунктом 5 цього розділу.». 

 

3. У розділі ІІІ: 

1) в абзаці першому пункту 2 слова «одного робочого дня» замінити 

словами «п’яти робочих днів»; 

2) доповнити розділ після пункту 8 новим пунктом 9 такого змісту: 



 

 

«9. Якщо повноваження Фонду як ліквідатора банку здійснюються 

Фондом безпосередньо, уповноважений підрозділ Фонду здійснює функції, 

визначені пунктами 2 – 8 цього розділу, крім забезпечення розгляду питання 

щодо реструктуризації кредитної заборгованості МКУА банку та звернення до 

Фонду. За результатами розгляду матеріалів, наданих позичальником, 

уповноважений підрозділ Фонду забезпечує протягом загального строку, 

визначеного пунктами 2, 3 та 10 цього розділу, внесення проєкту рішення про 

проведення / відмову у проведенні реструктуризації на розгляд виконавчої 

дирекції Фонду або відповідного колегіального органу Фонду у разі 

делегування йому відповідних повноважень виконавчою дирекцією Фонду.». 

У зв’язку з цим пункти 9 – 12 вважати відповідно пунктами 10 – 13; 

 

3) абзац п’ятий пункту 13 після слів «лота (пула), до» доповнити словом 

«складу». 

 

4. У розділі IV: 

 

1) у пункті 1: 

в абзаці першому слова «додаткового(их) договору(ів)» замінити словами 

«додаткового (додаткових) договору (договорів)»; 

доповнити абзац другий після цифр «606/28736» словами «, у період 

завершення процедури ліквідації банку»; 

 

2) в абзаці другому пункту 2 слова та цифри «не менше ніж 10 процентів 

від суми своєї кредитної заборгованості, розрахованої станом на дату звернення 

фізичної особи – боржника щодо реструктуризації» замінити словами та 

цифрами «відповідно до пунктів 3, 4 розділу II цього Положення». 

 

Начальник відділу методології  

та стратегічного планування           Т. В. Овчаренко 


