
Особливості звернення
стягнення на заставне майно
Знакові постанови Верховного Суду
щодо звернення стягнення на предмет
застави та іпотеки

ОЛЕКСАНДР ПАШИНІН
РАДНИК В EVERLEGAL
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Реєстрація обтяження в Державному
реєстрі обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)
У разі відчуження рухомого майна боржником, який не мав
права його відчужувати, особа, що придбала це майно за
відплатним договором, вважається його добросовісним
набувачем згідно зі статтею 388 Цивільного кодексу України за
умови відсутності в ДРОРМ відомостей про обтяження цього
рухомого майна. 

Застава зберігає свою силу для нового власника майна за умови
наявності у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відповідних
відомостей про обтяження, які внесені до такого реєстру перед
відчуженням предмета застави. У протилежному випадку набувач
вважається добросовісним і набуває право власності на таке рухоме
майно без обтяжень.



NB! Записи зберігаються в ДРОРМ протягом п’яти років з моменту їх внесення. Обтяжувач має
право в будь-який час подати заяву про припинення обтяження і подальше виключення запису
або про продовження строку дії реєстрації на не більш як п’ятирічний строк (ч. 2 ст. 44 Закону
України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень").
Тобто, у разі довгострокових правовідносин між кредитором та
боржником/заставодержателем та заставодавцем важливо контролювати запис про
реєстрацію обтяження майна в реєстрі та вчасно продовжувати відповідний запис, щоб
уникнути негативних наслідків для кредиторів-застоводержателів.

Аналогічний висновок викладений у постановах:



Реєстрація відомостей про звернення
стягнення на предмет застави в ДРОРМ

Обтяжувач, який ініціює звернення стягнення на предмет
забезпечувального обтяження, зобов’язаний до початку
процедури звернення стягнення зареєструвати в
ДРОРМ відомості про звернення стягнення на предмет
обтяження (стаття 24 Закону України "Про забезпечення
вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень").



• Стягувач надсилає заставодавцю (боржнику) та іншим обтяжувачам письмове повідомлення про
порушення забезпеченого обтяженням зобов’язання відповідно до встановленого законом
порядку;

• Одночасно з направленням зазначеного вище повідомлення в ДРОРМ, реєструються відомості
про звернення стягнення на предмет застави;

• Для реалізації прав стягувача на предмет застави має пройти 30 днів з моменту реєстрації в
ДРОРМ відомостей про звернення стягнення на предмет застави;

• У разі, якщо після спливу зазначеного строку, заставодавець (боржник) не виконає забезпечене
заставою зобов’язання або не передасть у володіння стягувача предмет застави, стягувач набуває
право звернути стягнення на заставне майно в позасудовому порядку в спосіб інший, ніж
передача предмету застави у власність стягувача (зазначене має місце у випадку, якщо заставне
майно не буде передане у володіння заставодержателя, тоді як за умов інакшого –
заставодержатель має право звернути стягнення на предмет застави шляхом набуття права
власності на нього).

Загальна процедура:



ЗАСТАВА ГРОШОВИХ 
КОШТІВ НА РАХУНКАХ



Набуте заставодержателем внаслідок невиконання боржником

забезпеченого заставою зобов`язання, право звернення стягнення на

предмет застави - майнові права, реалізується шляхом відступлення

права майнової (грошової) вимоги заставодержателю, тобто таке

відступлення права вимоги і є безпосередньо способом звернення

стягнення на вказаний предмет забезпечення. А тому часткове

припинення спірних зобов`язань за кредитним договором, договором

застави та договором вкладу шляхом відступлення права вимоги

узгоджується з нормами законодавства та з умовами укладених договорів.

NB! Проблематика списання грошей:
• Фінансовий моніторинг
• Валюта рахунку й валюта кредитного зобов’язання
• Контроль за ходом виконання договору застави та за

дотриманням балансу на поточному рахунку (агент по заставі).



ІПОТЕКА



Закон про іпотеку не передбачає можливості звернення стягнення в 
примусовому порядку на частину предмета іпотеки (частину нерухомого
майна, зареєстрованого, як самостійний об`єкт нерухомого майна) як
складової предмета іпотеки. Частини нерухомого майна не є самостійним
(відокремленим) об`єктом іпотеки, на які може бути звернуто стягнення, як
на самостійні об`єкти нерухомого майна. 

Примітка. У цій постанові колегія суддів звернулася до правової позиції ВП 
ВС, викладеної у постанові від 19.06.2019 у справі № 643/17966/14- ц (номер
рішення – 82997488). Зокрема, у справі № 643/17966/14-ц ВП ВС підтримала
висновки ВСУ сформульовані у постанові від 17 28.09.2016 у справі №6-
1243цс16 та зазначила, що неможливо звернути стягнення на квартиру як на
частину об`єкта нерухомого майна (частину предмета іпотеки), у разі
визначення предметом іпотеки за договором іпотеки будинку у цілому, а не
окремих квартир.



Реєстрація права власності за іпотекодержателем на предмет іпотеки в позасудовому порядку не усуває
предмет спору між сторонами і не унеможливлює розгляд спору про звернення стягнення на предмет іпотеки
по суті в судовому порядку, оскільки предмет іпотеки продовжує існувати як об`єкт спірного правовідношення, з 
приводу якого виник спір. Це виключає застосування судом механізму закриття провадження з підстав
відсутності предмета спору, оскільки на момент пред`явлення позову предмет спору між сторонами існував. 

Звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором, розмір
якої є значно меншим, ніж вартість предметів іпотеки, не відповідає критеріям справедливості та розумності. У 
такому разі слід звернути стягнення на той з предметів іпотеки, вартість якого є меншою, та яка повністю покриє
вимоги за кредитним договором. 



Правило розповсюджується на випадки коли іпотекодержатель за наявності чинного судового рішення

повторно звертається до суду з позовом про звернення стягнення предмет іпотеки, або у випадку проведення

реконструкції іпотечного майна, проведення щодо нього самочинного будівництва або зміни його власника після

ухвалення відповідного судового рішення про звернення стягнення на це майно. При цьому права

іпотекодержателя підлягають захисту в межах виконавчого провадження. 

Це правило не застосовується, якщо на момент ухвалення такого рішення суду власником іпотечного майна вже

була інша особа, відмінна від особи, яка, на думку кредитора, повинна була відповідати за пред`явленим позовом, 

оскільки в цьому випадку відсутні підстави для процесуального правонаступництва прав та обов`язків боржника

на стадії виконання такого судового рішення. 

За наявності чинного рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки повторне
звернення стягнення судом на той самий предмет іпотеки і з тих самих підстав не передбачено. 



У нового кредитора відсутній обов’язок надсилати боржнику письмову вимогу про усунення

порушень, оскільки він заміняє первісного кредитора у вже існуючому зобов’язанні та набуває

права первісного кредитора в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав. 

Специфіка звернення стягнення на предмет іпотеки у разі заміни іпотекодавця його

правонаступником та відступлення прав вимоги від первісного іпотекодержателя новому

Ненадсилання спадкоємцеві повідомлення про усунення порушення, а також про намір

звернути стягнення на предмет іпотеки шляхом його продажу унеможливлює застосовування

позасудового способу задоволення вимог іпотекодержателя.

Тобто новий кредитор має пред’явити кредиторські вимоги до спадкоємця в порядку ст. 1281 

ЦК України та дотриматись вимог ст. 35 Закону України "Про іпотеку".

Спадкоємець боржника, якому невідомо про існування вимог кредитора спадкодавця, не може

бути позбавлений успадкованого майна в позасудовому порядку без будь-якого повідомлення

чи попереднього пред’явлення претензії кредитором, оскільки це є порушенням права

власності, гарантованого ст. 41 Конституції України.



Наявність заборони відчуження майна, накладеної нотаріусом під час посвідчення договору іпотеки, а також зареєстрованих
після державної реєстрації іпотеки інших речових прав, у тому числі іпотеки на передане в іпотеку майно, не перешкоджає
державному реєстратору зареєструвати право власності на іпотечне майно за іпотекодержателем. 

Обтяження предмета іпотеки, зареєстровані після державної реєстрації іпотеки за банком або іншою фінансовою установою, а 
також наступним набувачем права вимоги, не є перешкодою для звернення стягнення на предмет іпотеки іпотекодержателем
та для державної реєстрації права власності на цей об’єкт. 

Примітка. Особливістю цієї постанови є те, що ВП ВС розширила дію норми п. 7 ч. 4 ст. 24 Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» стосовно того, що наявність зареєстрованих після державної
реєстрації іпотеки обтяжень, інших речових прав, у тому числі іпотеки, на передане в іпотеку майно не є підставою для відмови
у державній реєстрації права власності за іпотекодержателем, не лише на банки та інші фінансові установи, але й на нових
кредиторів, які набули прав іпотекодержателя, незалежно від наявності у них статусу фінансової установи.



Іпотекодержатель набуває право звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом
позасудового врегулювання лише за умови належного надсилання вимоги, коли
іпотекодавці фактично отримали таку вимогу або мали її отримати, але не
отримали внаслідок власної недбалості чи ухилення від такого отримання. 

Отримання вимоги членом родини іпотекодавця не спростовує обставину
дотримання порядку належного повідомлення про порушення зобов’язання. 



Примітка. Аналогічний правовий висновок викладено в постановах КЦС ВС 
від 03.02.2020 у справі № 569/613/19 (номер рішення – 87393157), від
26.02.2020 у справі № 569/23247/18 (номер рішення – 88168584), від 15.04.2021 
у справі № 570/648/19 (номер рішення – 96331523), від 08.09.2021 у справі № 
569/17667/19 (номер рішення – 99575054). Також в постановах КЦС ВС від
03.02.2020 у справі № 569/613/19 та від 26.02.2020 у справі № 569/23247/18 
зазначено, що наслідки прострочення боржником грошового зобов’язання у 
вигляді 3% річних та інфляційних втрат не є санкцією, передбаченою умовами
договору, за неналежне виконання таких умов, та виступають способом
захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні
матеріальних втрат кредитора та отриманні компенсації від боржника за
користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати
кредиторові, ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника.

Право кредитора на стягнення з позичальника коштів на підставі ст. 
625 ЦК виникає в силу Закону, а не договору, а тому ці кошти не
входять до складу основного зобов’язання та не забезпечуються
іпотекою. 
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