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ОСНОВНІ НОВАЦІЇ ЗУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ЩОДО СПОЖИВЧИХ 

КРЕДИТІВ, НАДАНИХ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 

23 КВІТНЯ 2021 РОКУ, НАБРАВ ЧИННОСТІ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ 

ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ, НАДАНИХ В ІНОЗЕМНІЙ 

ВАЛЮТІ», СПРЯМОВАНИЙ НА ЗАХИСТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПОЗИЧАЛЬНИКІВ (ФІЗИЧНИХ ОСІБ), ЯКІ ОТРИМАЛИ СПОЖИВЧІ КРЕДИТИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, 

ШЛЯХОМ ЇХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ. 
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ВАЖЛИВО  

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО МОРАТОРІЙ НА СТЯГНЕННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, 

НАДАНОГО ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ» (ЯКИЙ ВТРАТИВ 

ЧИННІСТЬ 21 КВІТНЯ 2021 РОКУ) ПОНОВЛЮЄ СВОЮ ДІЮ НА П’ЯТЬ МІСЯЦІВ З ДНЯ 

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОМ № 1381-IX, ТОБТО ДІЄ З 23 КВІТНЯ 2021 РОКУ ДО 23 

ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ. 
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Обов’язковій реструктуризації на вимогу позичальника підлягають 

зобов’язання позичальників  за договорами про споживчий кредит, наданий 

в  іноземній валюті (незалежно від дати укладення договору), які 

відповідають наступним критеріям: 

* https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19#n218 honcharukpartners.com 



1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ПЕРЕБАЧЕНІ ДОГОВОРОМ ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ, 

НАДАНИЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, У РАЗІ: 

– наявності станом на день набрання чинності законом будь-якого непогашеного грошового 
зобов’язання перед кредитором, крім випадку переходу  усіх прав кредитора до поручителя 
(заставодавця) у зв’язку з виконанням  ним  зобов’язань  позичальника; 
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–відсутності станом на 1 січня 2014 року простроченої заборгованості, яку згідно з договором 
позичальник зобов’язаний сплатити не пізніше 1 січня 2014 року (крім  простроченої 
заборгованості із сплати неустойки та інших платежів, нарахованих у зв’язку із простроченням 
позичальником платежів, та/або будь-якої заборгованості, строк  сплати якої відповідно до 
договору спливає після 1 січня 2014 року, але яку кредитор  вимагав повернути достроково (у 
строк до 1 січня 2014 року) у зв’язку з простроченням  позичальником платежів), або якщо 
зазначену прострочену заборгованість погашено до дня проведення реструктуризації.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1381-20#Text 
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2. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ЗАБЕЗПЕЧЕНО 

ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ 

згідно із статтею 5 ЗУ «ПРО ІПОТЕКУ» у вигляді майна, віднесеного до об’єктів  житлового фонду, або 

об’єкта незавершеного житлового будівництва, або майнових прав на нього, або садового будинку, або 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна  ділянка), а загальна площа такого нерухомого майна (об’єкта незавершеного 

житлового  будівництва) не перевищує для квартири 140 квадратних метрів, для житлового будинку –  

250 квадратних метрів, для садового будинку – 250 квадратних метрів, для земельної  ділянки – площі, 

визначеної пунктом «г» частини першої статті 121 Земельного кодексу України. 
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КРІМ ТОГО, ВИМАГАЄТЬСЯ ВИКОНАННЯ ХОЧА Б ОДНІЄЇ З ТАКИХ 

УМОВ: 

– предмет іпотеки – житлове нерухоме майно використовується як місце постійного  
проживання позичальника або майнового поручителя 
 
– у власності позичальника або майнового поручителя, який є власником предмета  
іпотеки – об’єкта незавершеного житлового будівництва, відсутнє інше житлове нерухоме  майно  
 
- предмет іпотеки - нерухоме житлове майно придбавалося повністю або частково за 
рахунок кредитних коштів , отриманих за договором, і умовами договору або іпотечного 
договору передбачено заборону реєстрації місця проживання позичальника або майнового 
поручителя за адресою розташування житлового нерухомого майна, за умови відсутності у 
власності позичальника або майнового поручителя іншого житлового нерухомого майна  
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КРІМ ТОГО, ВИМАГАЄТЬСЯ ВИКОНАННЯ ХОЧА Б ОДНІЄЇ З ТАКИХ 

УМОВ: 

– предметом іпотеки є земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за умови відсутності у власності 
позичальника або майнового поручителя житлового нерухомого майна  
 
 - предметом іпотеки є садовий будинок , за умови відсутності у власності позичальника або 
майнового поручителя житлового нерухомого майна   
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ЗАГАЛЬНИЙ СТРОК ПОДАННЯ ЗАЯВИ НА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ 

СТАНОВИТЬ 3 МІСЯЦІ З ДНЯ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОМ, ТОБТО 

ДО 23 ЛИПНЯ 2021 РОКУ 
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ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВИ ТА ПОРЯДОК РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ 

«ПРО СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ». 

 
Дія іпотечних договорів та договорів застави, укладених з метою забезпечення договорів, 

зобов’язання за якими реструктуризовані, продовжується без нотаріального посвідчення до дати 

виконання позичальником зобов’язань за договором. 
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ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 3 ЗАКОНУ, УПРОДОВЖ СТРОКУ, ПЕРЕБАЧЕНОГО ЗАКОНОМ ДЛЯ 

ПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ (ЗА ЗАГАЬНИМ ПРАВИЛОМ ЦЕЙ СТРОК 

ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 23 ЛИПНЯ 2021 РОКУ) ТА УПРОДОВЖ 60 ДНІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗАЗНАЧЕНОГО 

СТРОКУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

 

– примусове звернення стягнення (відчуження без згоди власника) на предмет іпотеки, що є забезпеченням 

виконання зобов’язань, які підлягають реструктуризації на підставі заяви про проведення реструктуризації; 
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–набуття іпотекодержателем на підставі договору про задоволення вимог  іпотекодержателя  або 
відповідного застереження в іпотечному договорі у власність предмета іпотеки, що є  
забезпеченням виконання зобов’язань, які підлягають реструктуризації на підставі заяви про  
проведення реструктуризації; 

 
–продаж іпотекодержателем третій особі на підставі договору про задоволення вимог  
іпотекодержателя або відповідного застереження в іпотечному договорі предмета іпотеки, що  є 
забезпеченням виконання зобов’язань, які підлягають реструктуризації на підставі заяви про  
проведення реструктуризації. 
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ГОНЧАРУК ТА ПАРТНЕРИ / H O N C H A R U K A N D  P A R T N E R S   

КУД РЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, 3-А, ОФ.1 

 

https://www.facebook.com/honcharukpartners/ 

 

https://www.linkedin.com/company/honcharuk-and-partners-law-firm/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCkTdD172PLffD_IK6q8rNXQ 

 

+380955603977 
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