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САКРАЛЬНА ІПОТЕКА ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ 
 

за мотивами судового кейсу (постанова Великої палати 
Верховного суду від 15.06.2021 у справі № 922/2416/17) 
 
 
 
 
 
 
 

 



надання валютного кредиту 
на десять років  

(19.04.2007 – 18.04.2017) 
 
              
                                                  
                                                   передача нерухомого майна в іпотеку 
                                                   в забезпечення виконання зобов’язань 
                                                   за кредитним договором  
 
 

 

 

 

19.07.2011 року ухвалою Господарського суду Харківської області 
порушено провадження у справі № 5023/5991/11 про банкрутство фізичної 
особи – підприємця ШПАК М.О. 
 
17.08.2011 року постановою Господарського суду Харківської області 
(залишеною 08.11.2011 року апеляційним господарським судом без змін) 
боржника (ФОП ШПАК М.О.) визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну 
процедуру, ліквідатором призначено Тоцьку К.М. 
 
01.09.2011 року Господарський суд Харківської області зобов’язав 
приватного нотаріуса зняти заборону на належне ШПАК М.О. майно 
(предмет іпотеки) 
 
12.09.2011 року Кредитор (ПРИВАТБАНК) звернувся до Господарського 
суду Харківської області із заявою про визнання вимог кредитора у справі 
№ 5023/5991/11 про банкрутство фізичної особи – підприємця ШПАК М.О. 
 
13.10.2011 року ліквідатор Тоцька К.М. за результатами проведеного 
аукціону відчужує за договором купівлі-продажу п’ятикімнатну квартиру 
(предмет іпотеки) на користь ТОВ «БАБАЇВСЬК-ІНВЕСТ» 
 
02.12.2011 року ТОВ «БАБАЇВСЬК-ІНВЕСТ» відчужує за договором 
купівлі-продажу п’ятикімнатну квартиру (предмет іпотеки) на користь ТОВ 
«БОНУС-ТРЕЙД» 
 
10.04.2012 року Вищий господарський суд України постановою скасовує 
постанови місцевого (від 17.08.2011 року) та апеляційного (від 08.11.2011 
року) господарських судів, припиняє провадження у справі № 5023/5991/11 
про банкрутство ФОП ШПАК М.О., постановляє відмінити державну 
реєстрації її припинення 
 

КРЕДИТОР 
 

ПАТ «КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

 
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ 

ПОЗИЧАЛЬНИК 
 

ШПАК М.О. 
 

ІПОТЕКОДАВЕЦЬ 

ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ –
п’ятикімнатна квартира 

загальною площею 271,6 м²  



 
 
08.06.2012 року Київським районним судом м. Харкова заочним рішенням 
стягнуто зі ШПАК М.О. на користь ПРИВАТБАНК заборгованість за 
кредитним договором 
 
15.12.2014 року ТОВ «БОНУС-ТРЕЙД» передає 3-ій особі 5-тикімнатну 
квартиру в іпотеку в забезпечення виконання зобов’язань за договором про 
поворотну фінансову допомогу 
 
27.04.2015 року Київським районним судом м. Харкова стягнуто зі ШПАК 
М.О. на користь ПРИВАТБАНК заборгованість за кредитним договором 
станом на 19.09.2014 р. 
 



позивач звернувся до суду з позовом 
(липень 2017) 

 
             звернути стягнення на предмет іпотеки 
                                                  шляхом його продажу від свого імені за 
                                                  договором  купівлі-продажу будь-якій 
                                                  особі будь-яким способом, надати 
                                                  іпотекодержателю усі повноваження  
                                                  для такого продажу 
 

 

 

 

19.09.2017 року рішенням Господарського суду Харківської області 
(залишеним апеляційним судом 14.12.2017 року без змін) у задоволенні 
позову відмовлено (мотивовано тим, що обраний позивачем спосіб захисту 
є позасудовим способом захисту права) 
 
22.05.2018 року Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 
постановою рішення попередніх інстанцій скасував, а справу передав на 
новий розгляд (обґрунтування: позивач обрав саме судовий спосіб захисту 
– шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі рішення суду 
із застосуванням процедури продажу, встановленої ст. 38 Закону України 
«Про іпотеку»)  
 
18.10.2018 року Господарський суд Харківської області позов задовольнив 
(звернув стягнення на предмет іпотеки шляхом його продажу позивачем 
будь-якій особі з правом укладання від свого імені договору купівлі-
продажу будь-яким способом) 
 
10.04.2019 року постановою Східного апеляційного господарського суду 
вказане вище рішення суду 1-ої інстанції змінено, резолютивна частина 
викладена в новій редакції: до резолютивної частини рішення 1-ої інстанції 
додано, що продаж предмету іпотеки здійснюватиметься за початковою 
ціною предмета іпотеки для його подальшої реалізації у сумі 6 138 864,00 
грн. 
 
21.08.2019 року Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 
постановою рішення попередніх інстанцій скасував, а справу передав на 
новий розгляд (висновки судів попередніх інстанцій про те, що обтяження 
предмету іпотеки зберігається та є першочерговим передчасні, оскільки для 
застосування ст. 23 ЗУ «Про іпотеку» спочатку треба судам з’ясувати, чи є 
у позивача на час розгляду спору права заставодержателя, встановити чи 
реалізував заставодержатель свої права кредитора у справі про банкрутство) 
 
 
 
 

ПОЗИВАЧ 
 

ПАТ «КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ 

ВІДПОВІДАЧ 
 

ТОВ «БОНУС-
ТРЕЙД» 

 
ВЛАСНИК МАЙНА 

ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ –
п’ятикімнатна квартира 

загальною площею 271,6 м²   



 
 
05.11.2019 Господарський суд Харківської області рішенням (залишеним 
23.01.2020 року апеляційним господарським судом ) у позові відмовив 
повністю. 
 
Обґрунтування: позивач звернувся до господарського суду з вимогами 
кредитора у справі про банкрутство ФОП ШПАК М.О., його вимоги були 
включені до реєстру вимог кредиторів, таким чином позивач реалізував своє 
право на задоволення кредиторських вимог за рахунок заставленого майна 
у справі про банкрутство. Результати публічних торгів (аукціону), 
оформлені протоколом та договором купівлі-продажу позивачем не 
оскаржувались та є дійсними. У позивача на момент розгляду спору немає 
прав заставодержателя, тому звернути стягнення на предмет іпотеки він не 
має права. 
 
В доповнення: позивач обрав неналежний спосіб захисту  його прав, 
відсутні докази реалізації позивачем передбаченого договором іпотеки 
права позасудового врегулювання  
 
15.06.2021 року постановою Велика Палата Верховного суду змінила 
рішення місцевого суду (від 05.11.2019) та постанову апеляційного суду 
(23.01.2020), виклавши їх мотивувальну частину в редакції власної 
постанови, у решті судові рішення залишені без змін 
 



АКЦЕНТИ Великої палати Верховного суду: 
 
 

1. Застава (іпотека) припиняється у разі реалізації предмета застави 
(іпотеки), а не у зв`язку зі скасуванням обтяження 

 
Виключення з Державного реєстру іпотек запису про іпотеку не є 

підставою для припинення іпотеки, оскільки така підстава не передбачена 
законом. 

 
Якщо підстав для припинення іпотеки не було, то іпотека є чинною з 

моменту внесення про неї первинного запису до відповідного реєстру, навіть 
якщо такий первинний запис про обтяження був виключений судовим 
рішенням, яке в подальшому було скасовано. У такому разі  виключений запис 
підлягає відновленню. 

 
 Запис про іпотеку підлягає відновленню з моменту вчинення запису про 
таке відновлення (а не «заднім числом», з моменту вчинення первинного 
запису). 
 
 2. Між нормами закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та законом 
України «Про іпотеку» щодо реалізації іпотечного майна конкуренції немає. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРАВОВІ ВИСНОВКИ, ВІД ЯКИХ ВІДСТУПИЛА ВП ВС 
(сформульовані у постанові від 19.06.2019 року у справі № 643/17966/14-ц): 

 
• якщо судовий акт скасовано, то він не породжує жодних правових 

наслідків з моменту його ухвалення;  
 
• у разі скасування незаконного судового рішення, на підставі якого 

з Державного реєстру іпотек виключено запис про обтяження, дія іпотеки 
підлягає відновленню з моменту вчинення первинного запису, який 
виключено на підставі незаконного рішення суду;  
 

• це означає, що іпотека є дійсною з моменту внесення про неї 
первинного запису в Державний реєстр іпотек;  
 

• договір іпотеки (права й обов`язки сторін) залишається чинним з 
моменту його первинної реєстрації в Державному реєстрі іпотек.  

 
Близькі за змістом висновки сформульовані також у постанові 

Верховного Суду України від 16 вересня 2015 року у справі № 6-1193цс15 та 
Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 10 травня 2018 
року у справі № 643/18839/13-ц, від 23 січня 2019 року у справі № 
643/12557/16-ц, від 13 березня 2019 року у справі № 643/19761/13-ц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Велика палата Верховного суду відступила від висновків постанови від 
19 червня 2019 року у справі № 643/17966/14-ц шляхом їх конкретизації. 

 
Конкретизація полягає у такому: 
 

1. скасоване судове рішення не породжує жодних правових наслідків 
з моменту його ухвалення, але його скасування саме по собі (тобто без 
встановлення інших обставин, що, зокрема, можуть підтверджувати 
недобросовісність дій, які були вчинені на підставі цього рішення) не є 
підставою для перегляду всіх юридичних фактів, що виникли, змінилися 
чи припинилися на підставі відповідного рішення; 

2. виключення відомостей про право іпотеки з відповідного 
державного реєстру на підставі судового рішення є не правовим наслідком 
такого рішення, а  фактичною дією, вчиненою на підставі цього рішення; 

3. виключення відомостей про право іпотеки з відповідного 
Державного реєстру, зокрема, на підставі судового рішення не впливає на 
чинність іпотеки.  

Скасування того судового рішення, що мало наслідком внесення до 
Державного реєстру іпотек запису про припинення іпотеки, не відновлює дію 
останньої, оскільки іпотека зберігає чинність незалежно від відсутності 
певний час відомостей про неї у відповідному державному реєстрі; 

4. запис про іпотеку не може бути відновлений з моменту вчинення 
первинного запису, а вчиняється державним реєстратором повторно за 
наявності для цього підстав, передбачених законом, зокрема договору іпотеки, 
а також судового рішення про визнання права іпотекодержателя; 

5. за відсутності в реєстрі відомостей про права інших осіб на 
нерухоме майно або їх обтяжень особа, яка добросовісно покладалася на ці 
відомості, тобто не знала і не мала знати про існування таких прав чи 
обтяжень, набуває право на таке майно вільним від незареєстрованих прав 
інших осіб та обтяжень (пункт 38 постанови Великої Палати Верховного Суду 
від 23 жовтня 2019 року у справі № 922/3537/17 за провадженням № 12-
127гс19). За таких умов право іпотеки припиняється, відомості про іпотеку 
поновленню не підлягають, а позов про звернення стягнення на предмет 
іпотеки не підлягає задоволенню; 

6. при вирішенні таких спорів необхідно враховувати наявність чи 
відсутність обставин, які можуть свідчити про недобросовісність набувача 
майна, придбаного за відсутності в державному реєстрі відомостей про 
обтяження. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_10_18/pravo1/T234300.html?pravo=1


ПОЛОЖЕННЯ, на які завжди варто зважати 
 

 
 

Реалізація  предмета застави – 
підстава для припинення права застави 

(п. 3 ч. 1 ст. 593 ЦК України) 
 

       
 
 

 

Реалізація предмета застави, 
на який звернене стягнення, 

 
провадиться шляхом його продажу 

з публічних торгів, якщо 
інше не встановлено договором або 
законом (ч. 1 ст. 591 ЦК України) 

 

 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
Правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну 
діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди іпотекодержателя є недійсним (ч. 3 ст. 12 ЗУ «Про Іпотеку») 
 
 
 

 

Іпотека припиняється у разі реалізації 
предмета іпотеки відповідно до цього 
закону «» (ст. 17 ЗУ «Про Іпотеку»)  

 

 

У разі порушення боржником виконання основного зобов'язання 
іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним 
зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, якщо 
інше не передбачено законом (ч. 1 ст. 33 ЗУ «Про Іпотеку») 
 

 

Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі: 
 

згідно з договором 
про задоволення 

вимог 
іпотекодержателя 

виконавчого 
напису нотаріуса рішення суду 



ВИСНОВКИ: 
 

1. реалізація предмета застави (іпотеки) є результатом звернення 
стягнення на предмет застави (іпотеки); 

2. державну реєстрацію речового права варто розглядати з позицій 
доктринального розуміння такої реєстрації – як юридичного факту у 
юридичному складі, який у відносних правовідносинах (між сторонами 
договору) має правопідтверджуюче, а у абсолютних правовідносинах – 
правовстановлююче значення; 

3. з метою уникнення подібних непорозумінь в майбутньому, 
напевно варто внести зміни до Кодексу України з процедур банкрутства, 
відповідно до яких у разі визнання судом боржника банкрутом і відкриття 
ліквідаційної процедури обтяжене заставою/іпотекою майно є частиною 
загальної ліквідаційної маси лише у разі наявності в матеріалах справи на 
момент винесення судом постанови доказів відмови заставо/іпотекодержателя 
від реалізації свого права звернути стягнення на предмет застави/іпотеки; 

4. до ВС в якості побажання: якщо ВП ВС вбачає за необхідне 
відступити від попереднього правового висновку, то бажано, щоб такий 
відступ діяв на майбутнє і не стосувався касатора в частині захисту його прав 
– задля юридичної визначеності  
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