
Наявність забезпечення 

вимог кредитора:  

гарантія погашення боргу 

чи передумова конфлікту 

інтересів 

 
 1. Забезпечений кредитор: поняття та 

статус за Кодексом України з процедур 

банкрутства. 

 2. Історичний аспект правового регулювання 

забезпечення вимог в процедурах банкрутства. 

 3. Забезпечені vs Конкурсні кредитори: 

практичний аспект взаємодії. 

 4. Проблемні питання правового регулювання 

забезпечення вимог в процедурах банкрутства, 

шляхи вдосконалення. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
Редакція Закону до 21.10.19 (ст.1) 
«забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені 
заставою майна боржника (майнового поручителя)» 

 
 

 
 

 
 
Редакція Закону до  19.01.13 
Не містила визначення забезпеченого кредитора. 
«Кредитор, вимоги якого забезпечені  заставою…» 

 
 

КУПБ (ст.1) 
«забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або 
іншої особи забезпечені заставою майна боржника» 

 
Ст. 572 ЦК 
В силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі 
невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого 
заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна 
переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не 
встановлено законом (право застави). 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ КРЕДИТОР: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ СТАТУСУ 



 
Забезпечувальна 

 

Основні функції (завдання) застави 

 
Компенсаційна 

 

Право на 
стягнення/ 
придбання 

кредитором  

 
Пріоритет 

 

Усі ці завдання застави знайшли своє відображення в КУПБ, 
 при цьому вони суттєво змінюють статус кредитора-

заставодержателя. 

 
Боржник за основним 

зобов’язанням та 
заставодавець  

 

 
Заставодавець за 
вимогами іншої 

особи (майновий 
поручитель) 

 

 
Майновий 

поручитель та 
фінансовий 
поручитель 

 

 
Різновиди суб'єктного складу боржників-заставодавців 

 

 
Забезпечує 

вимоги 
забезпеченого 

кредитора 
 

 
Задоволення 

вимог від 
продажу 
застави  

 

Погодження 
умов продажу. 

Право 
придбати 

заставу 

 
Переважне 

право на 
задоволення 

вимог  
 



 
 

 
Редакція Закону до 21.10.19  
«Забезпечені кредитори зобов’язані подати заяву з грошовими вимогами до 
боржника під час провадження у справі про банкрутство лише в частині 
вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення.» (ч.2 
ст.23) 

  

 
 

 

   
 
 
Редакція Закону до  19.01.13 
«Кредитор, вимоги якого забезпечені заставою має право заявити вимоги до 
боржника в частині, незабезпеченій заставою, або на суму різниці між 
розміром вимоги та виручкою, яка може бути отримана при продажу 
предмета застави, якщо вартість предмета застави недостатня для повного 
задоволення його вимоги.» (ч.9 ст.11)  

 
 

 

 
КУПБ  
«Забезпечені кредитори зобов’язані подати заяву з грошовими вимогами до 
боржника під час провадження у справі про банкрутство в частині вимог, що 
є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення. 
Забезпечені кредитори можуть повністю або частково відмовитися від 
забезпечення. Якщо вартості застави недостатньо для покриття всієї 
вимоги, кредитор повинен розглядатися як забезпечений лише в частині 
вартості предмета застави. Залишок вимог вважається незабезпеченим.» 
(ч.2 ст. 45) 

 

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТАВНОГО КРЕДИТОРА 

Постанова ВП ВС від 15.05.2018  №902/492/17 – усі вимоги як забезпечені 



Визначення суб’єктного складу 
учасників провадження, їх правового 

статусу (прав та обов’язків), 
формування органів самоуправління 

кредиторів (зборів та комітету 
кредиторів). 

РЕЄСТР ВИМОГ  

Визначення усіх зобов’язань 
боржника та його майнового 

становища (масив зобов’язань 
боржника, черговості їх 

задоволення). 

 
 

Редакція Закону до 21.10.19  
Забезпечений кредитор має право дорадчого голосу в 
представницьких органах кредиторів  (ч.1 та ч.8 ст. 26) 

 
 

 
 
Редакція Закону до  19.01.13 
Вимоги кредитора, що забезпечені  заставою враховувались при 
визначені голосів на зборах та комітеті кредиторів  

 
 

КУПБ  
Забезпечений кредитор має право брати участь з правом дорадчого 
голосу у зборах кредиторів та в роботі комітету кредиторів (ст.48) 
 



 
КУПБ  
«1. Арбітражний керуючий визначає умови продажу за погодженням з комітетом 
кредиторів та забезпеченим кредитором (щодо майна, яке є предметом забезпечення). 
2. До обов’язкових умов продажу належать: склад майна (лот); початкова ціна; крок 
аукціону. 
3. Якщо продажу підлягає майно, яке є предметом забезпечення, до умов продажу 
належить також умова про витрати, пов’язані з утриманням, збереженням та продажем 
цього майна, які підлягають відшкодуванню з коштів, отриманих від реалізації такого 
майна..» (чч.1-3 ст. 75) 

 
Редакція Закону до 21.10.19  
«4. Майно банкрута, що є предметом забезпечення, не включається до складу 
ліквідаційної маси і використовується виключно для задоволення вимог кредитора за 
зобов’язаннями, які воно забезпечує. 
Продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, 
передбаченому цим Законом, виключно за згодою кредитора, вимоги якого воно 
забезпечує, або суду. 
Кошти, що залишилися після задоволення забезпечених вимог та покриття витрат, 
пов’язаних з утриманням, збереженням та продажем предмета забезпечення, 
підлягають включенню до складу ліквідаційної маси (ч. 4 ст. 42). 

   
 
 
 Редакція Закону до  19.01.13 
«Майно банкрута, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але 
використовується виключно для першочергового задоволення вимог 
заставодержателя.» (ч.2 ст.26) /будь-яких погоджень не передбачено/ 

 
 

 

ПОГОДЖЕННЯ УМОВ  ПРОДАЖУ ПРЕДМЕТУ ЗАСТАВИ  



ЗАБЕЗПЕЧЕНІ vs КОНКУРСНІ КРЕДИТОРИ: практичний аспект взаємодії 

 
Відсутність можливості впливати на 

хід процедури та умови продажу 
предмету застави 

 

 
Редакція Закону з 19.01.13  по  21.10.19 
 введено поняття та статус 
забезпеченого кредитора. 
 не віднесення вимог до конкурсних. 
 право дорадчого голосу. 
 відсутність права на оскарження 
правочинів боржника. 
 не включення застави до ліквідаційної 
маси, однак продаж в складі ЦМК. 
 формальність згоди на продаж застави. 
 відсутність права придбати предмет 
застави в рахунок погашення вимог.  
 судова практика про «забезпеченість» 
усіх вимог та нівелювання права    
дорадчого голосу. 
 відсутність механізму трансформації 
забезпечених вимог у конкурсні після 
продажу застави. 

  
Надання можливості впливати на 
умови продажу майна, збільшення 

прав. 
 

 
 

КУПБ 
 залишено поняття та статус 
забезпеченого кредитора. 
  залишено право дорадчого голосу. 
 надано право на оскарження правочинів 
боржника. 
  конкретизація згоди на продаж застави. 
право придбати предмет застави в 
рахунок вимог  у разі не продажу.  
 розширення принципу диспозитивності 
при заявленні вимог /конкурсних  та 
забезпечених/. 
Додатково: 
- збільшення строку та підстав оскарження 

правочинів; 
- розширення підстав субсидіарної 

відповідальності. 
- строковість мораторію щодо застави на 

стадії розпорядження. 

 

 

Однак, оперативний контроль процедур банкрутства, включно з можливістю 
впливу на їх строки, належить конкурсним кредиторам через представницькі 

органи кредиторів. 



ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ 
ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ КРЕДИТОРІВ 

Втілення принципу рівності кредиторів: розмір вимог згідно реєстру вимог –  
найоб’єктивніший  та найсправедливіший критерій для визначення статусу 
кредиторів.  

1 

2 

6 

Недоцільність та невиправданість позбавлення кредиторів права 
вирішального голосу в представницьких органах кредиторів залежно від 
наявності акцесорного (заставного) зобов'язання. 

Виключення щодо майнової поруки. 
Підлягає залишенню: (1) не віднесення вимог до конкурсних для 
кредиторів, вимоги яких ґрунтуються лише на договорі майнової поруки; 
(2) право дорадчого голосу для таких кредиторів. 

3 

Встановлення критеріїв щодо включення/не включення предмету застави 
до лоту разом з іншим майном боржника. 4 

Збереження права стягнення застави - продажу майна  забезпеченому 
кредитору  (ст.81 КУПБ) як основної гарантії максимального погашення 
вимог забезпеченого кредитора. 

5 
Нормативне врегулювання продажу майна/мораторію на продаж (в т.ч. за 
заявами кредитора/-ів) в зоні АТО (непідконтрольна територія) та АР Крим. 



Дякую за увагу! 

 

 

 
Гей Василь, адвокат, 

 виконавчий директор 
 департаменту правового забезпечення 

 та стягнення боргів  АТ «Сбербанк» 


