
 

УКРАЇНА УМОЖЛИВИЛА ПРОДАЖ ПРОБЛЕМНИХ КРЕДИТІВ 
УКРАЇНСЬКИМИ ДЕРЖАВНИМИ БАНКАМИ 

  

Проблемні 
кредити  

 

  
Встановлення 
правил   

 

  
Наявні 
інструменти  

Відповідно до інформації Національного 
банку України (НБУ), обсяг проблемних 
кредитів в українських банках станом на 
1 січня 2020 року становив 48,4% (-4.5% 
порівняно з 2019) 

NB: Обсяг проблемних кредитів в 
державних банках становив 49,3% (для 
порівняння: 32,5% для іноземних банків 
та 18,6% для приватних банків) 

 

 15 квітня 2020 Кабінет Міністрів України 
(Уряд) затвердив Постанову No. 281, якою 
встановлені критерії та умови визначення 
банками державного сектору економіки 
заходів з управління проблемними активами 
(Постанова) 
 
Разом з Постановою Правління НБУ No. 97 
від 18 липня 2019, Постанова регулює 
питання управління проблемними кредитами 
державними банками  
 

 Якщо актив є непрацюючим відповідно до 
нормативно-правових актів НБУ або є 
знеціненим відповідно до принципів 
міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ), Постановою передбачені 
наступний не вичерпний перелік 
інструментів врегулювання проблемної 
заборгованості (Інструменти): (i) продаж 
боргу/відступлення права вимоги за ціною 
нижчою від валової балансової вартості; (ii) 
списання частини заборгованості за 
рахунок оціночних резервів під очікувані 
кредитні збитки відповідно до МСФЗ у 
зв'язку з частковим прощенням боргу; (iii) 
конвертація (переведення) частини або 
всього боргу в капітал боржника 
 
Застосування Інструментів здійснюється  
на підставі рішень органів банку-кредитора 
відповідно до статуту та внутрішніх 
положень 
 

 

Обрання 
інструменту 

 

 

Відкриті торги  

 Продаж дешевше 
балансової 
вартості  

Під час обрання Інструменту, банк має 
надати перевагу Інструменту, що 
забезпечує за розрахунком на момент 
прийняття такого рішення найбільшу 
чисту теперішню вартість очікуваних 
грошових потоків від активу, зважену 
на вірогідність реалізації відповідного 
Інструменту, що перевищить витрати, що 
можуть бути понесені під час управління 
проблемними активами  
 
NB: Під час порівняльного аналізу 
можливих Інструментів, банк кредитор 
може покладатися на висновок 
незалежного експерта. AEQUO в якості 
юридичного радника може надавати 
такий незалежний висновок щодо 
будь-якого проблемного активу  

 Відкриті торги щодо продажу 
боргу/відступлення прав вимоги 
складаються з автоматичного покрокового 
зниження початкової ціни лота, етапів 
подання закритих цінових пропозицій та 
цінової пропозиції з урахуванням наступних 
умов: (i) покупцем не може бути боржник, 
кінцевий бенефіціарний власник боржника, 
заставодавець, поручитель або пов'язана з 
ними особа; (ii) початковою ціною лота є 
валова балансова вартість активу; (iii) 
мінімальна ціна продажу не може бути 
меншою балансової вартості фінансового 
активу  
 
Для досягнення максимальної економічної 
вигоди, Постановою дозволяється різним 
банкам за домовленістю об'єднувати між 
собою та виставляти на продаж вимоги до 
боржників, які входять до складу групи 
пов'язаних осіб/групи юридичних осіб під 
спільним контролем 
 

 Важливо, що Постановою встановлені 
спеціальні вимоги для продажу 
проблемних активів за ціною меншою 
ніж їх балансова вартість, що нарешті 
дозволяє держаним банкам починати 
продаж своїх проблемних активів  
 
Продаж активів за ціною меншою ніж їх 
балансова вартість можливий: (i) якщо 
заборгованість не врегульовано 
протягом двох послідовних спроб 
(через публічні торги_; та (ii) проведена 
переоцінка проблемного активу 
відповідно до внутрішньобанківської 
політики (відповідно до принципів 
МСФЗ) та була відповідно знижена 
первинна балансова вартість  
 
 

 

Правила списання   

 

100% покриті 
резервами активи 

 

 

Великі проблемні 
кредити  

Під час списання частини заборгованості 
за рахунок оціночних резервів під 
очікувані кредитні збитки у зв'язку з 
частковим прощенням боргу, 
максимальний розмір частини 
заборгованості, що може бути прощена, 
не має перевищувати різницю між сумою 
несплаченого боргу, нарахованих 
процентів, комісій, штрафі та пені та 
сумою балансової вартості активу 

 Для активів, щодо яких банком-кредитором 
сформовано 100% покриття резервом, 
встановлені особливі вимоги для управління   

 У разі необхідності зниження балансової 
вартості  для активів (групи пов'язаних 
активів), що мають валову балансову 
вартість вище 1 млрд гривень, 
обґрунтування має бути подано до 
Комітету з урегулювання непрацюючих 
кредитів державних банків Ради з 
фінансової стабільності для його розгляду 
та надання висновку щодо доцільності 
такого зниження 

 


