
Договір іпотеки (без оформлення заставної)  
за програмою цільового роздрібного кредитування “Житло в кредит” (первинний ринок)  

для схеми продажу майнових прав, цінних паперів, деривативу або участі у ФФБ  
 

Роз’яснення, які наводяться по тексту договору та які виділено курсивом, необхідно вилучати при підготовці оригінального 
договору. 

   
 
 

ДОГОВІР ІПОТЕКИ   
(на вимогу нотаріуса додати: «МАЙНОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО»)  

 без оформлення заставної  
(у назві та по тексту договору вказати точну назву договору/договорів, у відповідності до якого/яких виникають 

майнові права) 
м. _______                                   _______________ 20___ року 

  
 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (АБ 

«УКРГАЗБАНК»), який є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до 
п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України, надалі - ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ, в особі  
____(посада уповноваженої особи з зазначенням назви установи банку)_______ _______ (ПІБ 
уповноваженої особи) ______, який діє на підставі довіреності, посвідченої  __________________року 
_________(ПІБ приватного/державного нотаріуса)________________  державним/приватним 
нотаріусом ___________ нотаріального округу за реєстровим № _______), діє __________________, що 
зареєстрований за адресою: ________________, з однієї сторони, та  

___________ПІБ________________, надалі - ІПОТЕКОДАВЕЦЬ, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків _____________, що зареєстрований за адресою: ________________, з другої 
сторони, разом іменовані Сторони, уклали цей договір, надалі – Договір, про наступне: 

 
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Цей Договір забезпечує всі вимоги ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, які випливають з договору 
(назва кредитного договору) №___ від ________20___ року (а також будь-якими додатковими угодами 
до нього) (далі – кредитний договір), укладеного між ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ та ІПОТЕКОДАВЦЕМ (у 
разі, якщо Іпотекодавець і Позичальник різні особи, необхідно замість слова «ІПОТЕКОДАВЦЕМ» 
зазначити: «______ПІБ Позичальника», надалі - ПОЗИЧАЛЬНИК), за умовами якого 
ІПОТЕКОДАВЕЦЬ/ПОЗИЧАЛЬНИК (обрати необхідне) зобов’язаний ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ 
повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитними коштами, сплатити проценти за 
користування кредитними коштами, що не повернуті у терміни, передбачені кредитним договором 
(прострочена заборгованість), а також комісії та неустойки у розмірі і випадках, передбачених 
кредитним та цим договорами. 

1.2. За даним Договором заставна ІПОТЕКОДАВЦЕМ не видається. 
 

ІІ. ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ 
Якщо предметом іпотеки є майнові права, викласти пункт 2.1. у наступній редакції 
 2.1. Предметом іпотеки є майнові права на об'єкт нерухомості (квартиру): зазначити відповідно 

до договору купівлі-продажу майнових прав, наприклад:  «майнові права на квартиру №101 (сто один) у 
житловому будинку 8-А (вісім «А») (секції 1,2) житлового масиву Позняки, мкр. 2 (два) в місті Києві 
(далі – предмет іпотеки). Об’єкт нерухомості має наступні характеристики: наприклад № квартири – 101, 
поверх – 15, загальна площа – 72,59 кв.м, кількість кімнат – 2, план квартири – викопіювання з проектної 
документації». 

Якщо укладено договір про участь у Фонді фінансування будівництва, зазначається, наприклад: 
«майнові права на ___________  (зазначається опис об’єкту інвестування – квартири відповідно 

до рекомендацій до попереднього абзацу) (надалі – предмет іпотеки), який є об’єктом інвестування у 
відповідності до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва виду А № _________ від 
____________ р. (далі – договір про участь у ФФБ), що укладений між ІПОТЕКОДАВЦЕМ та 
_______________ (зазначається найменування управителя ФФБ) (управителем ФФБ).» 

 
Предмет іпотеки належить ІПОТЕКОДАВЦЮ на підставі: 
Обрати необхідне (можливо змінювати, або вилучати норми в залежності від фактично 

наявних документів): 
- договору купівлі-продажу майнових прав №     від         р., укладеного між ІПОТЕКОДАВЦЕМ 

та __вказати назву продавця__ (наприклад, ТОВ «Будівельна компанія «Іванов» (код ЄДРПОУ 
12121212)). 

- договору ____(точна назва угоди. Наприклад, Договору купівлі - продажу майнових прав____ 
№ ___ від «____» _________ 20___р., укладеного між ІПОТЕКОДАВЦЕМ та  ____(точна назва продавця 
майнових прав)______ (код ЄДРПОУ) _________, що знаходиться за адресою: м. ______,  вул. ________, 
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буд. _____), у т.ч. договору  ____(точна назва угоди. Наприклад, Договору купівлі - деривативу____ № 
___ від «____» _________ 20___р., укладеного між ІПОТЕКОДАВЦЕМ та  ____(точна назва продавця 
цінних паперів)______ (код ЄДРПОУ) _________, що знаходиться за адресою: м. ______,  вул. ________, 
буд. _____). 

- договору на інвестування в будівництво житла № _________  від ________ р., укладеного між 
ІПОТЕКОДАВЦЕМ та __вказати назву продавця__ (наприклад, ТОВ «Будівельна компанія «Іванов » (код 
ЄДРПОУ 12121212)). 

-  договору про участь у ФФБ, укладеного після повної сплати вимірних одиниць об’єкту 
інвестування (квартири) та укладення між управителем ФФБ та ІПОТЕКОДАВЦЕМ договору про 
уступку майнових прав.  

- тощо. 
При необхідності додати інші норми в залежності від фактично наявних документів. 
Якщо предметом іпотеки є майнові права вимоги, викласти пункт 2.1. у наступній редакції 

(обрати необхідне, можливо змінювати, або вилучати норми в залежності від фактично наявних 
документів): 

«2.1. Предметом іпотеки є: 
 - належні ІПОТЕКОДАВЦЮ на момент укладення цього Договору, а також ті, що виникнуть в 

майбутньому, майнові права вимоги згідно з Договором бронювання об’єкта нерухомості (квартири) 
№_____ від ________20___року (надалі – Договір бронювання), укладеним між ІПОТЕКОДАВЦЕМ та 
____(точна назва забудовника)______ (код ЄДРПОУ _________, що знаходиться за адресою: м. ______,  
вул. ________, буд. _____), (надалі – Забудовник,). Предметом Договору бронювання є бронювання 
Забудовником за ІПОТЕКОДАВЦЕМ об’єкту нерухомості (квартири), загальною площею ____  ( 
_______ ) кв. м., з кількістю кімнат __, яка розташована за адресою: наприклад: Київська область, 
Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Лобановського, будинок №  ___, квартира №   __, в 
порядку та на умовах, визначених Договором бронювання об’єкта нерухомості (квартири), та іменних 
цільових забезпечених облігацій ____(вказати Серію ЦП)_, емітованих __(вказати точну назву 
емітента)___ (надалі - Емітент) та які надають право на отримання ІПОТЕКОДАВЦЕМ зазначеного 
об’єкта нерухомості (квартири) під час погашення зазначених цільових облігацій.  

Під майновими правами за Договором бронювання Сторони розуміють право вимоги 
ІПОТЕКОДАВЦЯ про належне виконання умов договору, звернене до Емітента, а саме – про здійснення 
Забудовником бронювання за ІПОТЕКОДАВЦЕМ зазначеного об’єкта нерухомості (квартири) в порядку 
і на умовах, визначених Договором бронювання. 

та/або 
- належні ІПОТЕКОДАВЦЮ на момент укладення цього Договору, а також ті, що виникнуть в 

майбутньому, майнові права вимоги згідно з Договором № ……. участі у будівництві від 
________20___року (зазначити реквізити договору, надалі – Договір участі у будівництві), укладеним 
між ІПОТЕКОДАВЦЕМ та Забудовником. Предметом Договору участі у будівництві є порядок 
виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ та Забудовником обов’язків, які передбачені Договором участі у 
будівництві та Проспектом емісії Облігацій Забудовника, що зареєстрований _____________ та 
опублікований в ______________ за №____ від _______ року, а також порядок погашення лоту 
облігацій, який надає право на отримання його власником відповідного об’єкту нерухомості (квартири), 
і передачі ІПОТЕКОДАВЦЮ об’єкта нерухомості (квартири) загальною площею ____  ( _______ ) кв. м., 
з кількістю кімнат __, яка розташована за адресою: наприклад: Київська область, Києво-Святошинський 
район, с. Чайки, вул. В. Лобановського, будинок №  ___, квартира №   __. 

Під майновими правами за Договором участі у будівництві Сторони розуміють право вимоги 
ІПОТЕКОДАВЦЯ про належне виконання умов договору, звернене до Емітента, а саме – про здійснення 
Забудовником (Емітентом) погашення лоту облігацій, який надає право на отримання 
ІПОТЕКОДАВЦЕМ відповідного об’єкту нерухомості (квартири), передачі об’єкту нерухомості 
(квартири) ІПОТЕКОДАВЦЮ та здійснення дій щодо реєстрації права власності на об’єкт нерухомості 
(квартиру) згідно умов Договору участі у будівництві. 

та/або 
- належні ІПОТЕКОДАВЦЮ на момент укладення цього Договору, а також ті, що виникнуть в 

майбутньому, майнові права вимоги згідно з Договором резервування квартири №____ від ___________ 
20__р. (вказати точну назву та реквізити) (надалі - Договір резервування квартири), укладеним між 
ІПОТЕКОДАВЦЕМ та ____(точна назва забудовника)______ (код ЄДРПОУ _________, що знаходиться 
за адресою: м. ______,  вул. ________, буд. _____), (надалі - Забудовник). Предметом Договору 
резервування квартири є резервування Забудовником за ІПОТЕКОДАВЦЕМ об’єкту нерухомості 
(квартири), (опис нерухомості, наприклад: загальною площею ____  ( _______ ) кв. м., з кількістю кімнат 
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__, яка розташована за адресою: наприклад: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, 
вул. В. Лобановського, будинок №  ___, квартира №   __), в порядку та на умовах, визначених Договором 
резервування квартири та іменних цільових забезпечених облігацій ____(вказати Серію ЦП)_, 
емітованих __(вказати точну назву емітента)___ (надалі - Емітент) та які надають право на отримання 
ІПОТЕКОДАВЦЕМ зазначеного об’єкта нерухомості (квартири) під час погашення зазначених цільових 
облігацій,  

Під майновими правами за Договором резервування квартири Сторони розуміють право вимоги 
ІПОТЕКОДАВЦЯ про належне виконання умов Договору резервування квартири, звернене до Емітента, 
а саме – про здійснення Забудовником резервування квартири за ІПОТЕКОДАВАЦЕМ, зазначеного 
об’єкта нерухомості (квартири) в порядку і на умовах, визначених Договором резервування квартири. 

та/або 
- належні ІПОТЕКОДАВЦЮ, на момент укладення цього Договору, а також ті, що виникнуть в 

майбутньому, майнові права вимоги згідно з Договором поруки, згідно якого Поручитель зобов’язується 
перед власником облігацій Емітента за виконання Емітентом обов’язків щодо погашення іменних 
цільових облігацій №___ _ від ___________ 20__р. (договір, який укладається між емітентом ЦП, 
позичальником та Поручителем – юридичною особою) (вказати точну назву та реквізити), укладеного 
між ІПОТЕКОДАВЦЕМ та ____(точна назва Поручителя)______ (код ЄДРПОУ _________, що 
знаходиться за адресою: м. ______,  вул. ________, буд. _____), (надалі – Договір Поруки). Предметом 
Договору Поруки є порядок виконання Забудовником обов’язків, які передбачені Договором 
резервування квартири та Проспектом емісії Облігацій Забудовника, що зареєстрований 
_____________та опублікований в ______________ за №____ від _______ року, а також порядок 
погашення лоту облігацій, який надає право на отримання його власником відповідного об’єкту 
нерухомості (квартири). 

Під майновими правами за Договором Поруки Сторони розуміють право вимоги 
ІПОТЕКОДАВЦЯ про належне виконання умов Договору Поруки, звернене до Поручителя, а саме – про 
здійснення Забудовником (Емітентом) погашення лоту облігацій, який надає право на отримання 
ІПОТЕКОДАВЦЕМ відповідного об’єкту нерухомості (квартири), передачі об’єкту нерухомості 
(квартири) ІПОТЕКОДАВЦЮ та здійснення дій щодо реєстрації права власності на об’єкт нерухомості 
(квартиру) згідно умов Договору Поруки. 

При необхідності додати інші норми в залежності від фактично наявних документів. 
Якщо предметом іпотеки є майнові права на об’єкт нерухомості (квартиру), що стане 

власністю ІПОТЕКОДАВЦЯ після погашення цільових забезпечених облігацій, викласти пункт 2.1. у 
наступній редакції 

2.1. Предметом іпотеки є майнові права на об’єкт нерухомості (квартиру), (_опис предмету 
іпотеки, наприклад:_ загальною площею ____  ( _______ ) кв. м., з кількістю кімнат __, яка розташована 
за адресою: наприклад, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 
будинок №  ___, квартира №   __), що стане власністю ІПОТЕКОДАВЦЯ  після погашення цільових 
забезпечених облігацій ____(вказати Серію ЦП)_, емітованих __(вказати точну назву емітента)___ та 
реєстрації права власності на зазначений об’єкт нерухомості (квартиру). 

ІПОТЕКОДАВЕЦЬ документально підтверджує право на набуття ним у власність об’єкту 
нерухомості (квартири) у майбутньому наступними документами: 

- випискою з рахунку в цінних паперах №_______ від _________ (точна назва угоди, наприклад 
випискою з рахунку в цінних паперах №_______ від _________ з обліку цільових забезпечених 
облігацій ____(вказати Серію ЦП), що видана Депозитарною установою    АБ 
«УКРГАЗБАНК» МФО _____). 

- вказати точну назву та реквізити договору купівлі-продажу цінних паперів (Наприклад, 
Договором купівлі - продажу лоту облігацій ______ № ___ від «____» _________ 20___р., 
укладеним між ІПОТЕКОДАВЦЕМ та  ____(точна назва продавця цінних паперів)______ ); 

- вказати точну назву та реквізити договору бронювання об’єкта нерухомості (квартири) 
(Наприклад, Договором бронювання об’єкта нерухомості (квартири) №_____ від 
________20___року, укладеним між ІПОТЕКОДАВЦЕМ та ____(точна назва 
Забудовника)______); 

- вказати точну назву та реквізити договору участі у будівництві (Наприклад, Договором 
участі у будівництві №_____ від ________20___року, укладеним між ІПОТЕКОДАВЦЕМ та 
____(точна назва Забудовника)______); 

- тощо (наприклад, матеріали інвентарної справи, інше). 
При необхідності додати інші норми в залежності від фактично наявних документів. 



Договір іпотеки (без оформлення заставної)  
за програмою цільового роздрібного кредитування “Житло в кредит” (первинний ринок)  

для схеми продажу майнових прав, цінних паперів, деривативу або участі у ФФБ  
 

Роз’яснення, які наводяться по тексту договору та які виділено курсивом, необхідно вилучати при підготовці оригінального 
договору. 

Після набуття ІПОТЕКОДАВЦЕМ права власності на об’єкт нерухомості (квартиру), майнові 
права на який є предметом іпотеки згідно з цим Договором, такий об’єкт нерухомості (квартира) 
залишається предметом іпотеки у відповідності до цього Договору. 

Після реєстрації ІПОТЕКОДАВЦЕМ права власності на об’єкт нерухомості (квартиру), 
ІПОТЕКОДАВЕЦЬ та ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту 
реєстрації права власності на об’єкт нерухомості (квартиру) укладають нотаріально посвідчений договір 
про внесення змін та доповнень до цього Договору, відповідно до умов якого, в забезпечення 
зобов’язань ІПОТЕКОДАВЦЯ за кредитним договором ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ приймає в іпотеку об’єкт 
нерухомості (квартиру), зазначений в п.2.1 цього Договору. 

 
2.2. Згідно звіту про оцінку предмету іпотеки, який складено ____(зазначити назву СОД)______, 

вартість предмету іпотеки визначено у розмірі ___цифрами__(прописом)__ гривень ____ коп. без ПДВ/з 
ПДВ (вибрати необхідне), (надалі – заставна вартість предмету іпотеки). 

Якщо предметом іпотеки є майнові права на об’єкт нерухомості (квартиру), що стане 
власністю ІПОТЕКОДАВЦЯ після погашення цільових забезпечених облігацій і укладено договір застави 
цінних паперів, викласти пункт 2.2. у наступній редакції: 

2.2. За згодою сторін предмет іпотеки оцінено в 1,00 (одну) гривню 00 копійок без ПДВ (надалі – 
заставна вартість). 

Якщо продаж нерухомості здійснюється в акредитованих Банком об’єктах будівництва, по 
яким Забудовником/замовником будівництва є Департамент капітального будівництва Вінницької 
міської ради, викласти пункт 2.2. у наступній редакції: 

2.2. Згідно _____вказати точну назву документу від забудовника/продавця нерухомості, у якому 
зазначена справедлива вартість нерухомості _, вартість предмету іпотеки визначено у розмірі 
___цифрами__(прописом)__ гривень ____ коп. без ПДВ/з ПДВ (вибрати необхідне), (надалі – заставна 
вартість предмету іпотеки). 

Якщо предмет забезпечення приймається в забезпечення за вартістю згідно до документів, 
наданих  забудовником/продавцем нерухомості (довідки, офіційного листа, попереднього договору, 
договорі участі у ФФБ, договорі про організацію спорудження об’єкту (-ів) будівництва тощо) п 2.2. 
викласти у наступній редакції:  

2.2. Згідно _____вказати точну назву та реквізити документу від забудовника/продавця 
нерухомості, у якому зазначена справедлива вартість нерухомості _, вартість предмету іпотеки 
визначено у розмірі ___цифрами__(прописом)__ гривень ____ коп. без ПДВ/з ПДВ (вибрати необхідне), 
(надалі – заставна вартість предмету іпотеки). 

2.3. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ засвідчує, що: 
2.3.1. На підставах, передбачених чинним законодавством України, він має право відчужувати 

предмет іпотеки. 
2.3.2. На підставах, передбачених чинним законодавством України, на предмет іпотеки може 

бути звернене стягнення. 
2.3.3. Предмет іпотеки вільний від зобов’язань, крім тих, що передбачені цим Договором.  
2.3.4. До нього не пред’явлені і не будуть пред’явлені майнові позови, пов’язані з вилученням 

предмету іпотеки. 
2.3.5. Предмет іпотеки не знаходиться у спільній частковій власності. 
У разі, якщо ІПОТЕКОДАВЕЦЬ перебуває в шлюбі, або проживає однією сім'єю з іншою особою 

без реєстрації шлюбу, додати пп. 2.3.5.1. у наступній редакції: 
2.3.5.1. Предмет іпотеки знаходиться у спільній сумісній власності з ___ПІБ повністю___. Для 

вчинення правочину надано нотаріально засвідчену заяву ___ПІБ повністю___про згоду на передачу 
предмета іпотеки в забезпечення виконання зобов’язань ІПОТЕКОДАВЦЯ/ПОЗИЧАЛЬНИКА (обрати 
необхідний варіант) за кредитним договором № _______ від _________, справжність підпису на якій 
засвідчена приватним нотаріусом __________ нотаріального округу __ПІБ нотаріуса__ __дата__. 

У разі, якщо ІПОТЕКОДАВЕЦЬ не перебуває в шлюбі та не проживає однією сім'єю з іншою 
особою без реєстрації шлюбу, додати пп. 2.3.5.1. у наступній редакції: 

2.3.5.1. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ гарантує, що Предмет іпотеки не знаходиться у спільній сумісній 
власності, що на момент набуття права власності на предмет іпотеки ІПОТЕКОДАВЕЦЬ в шлюбі не 
перебував, не проживав з іншою особою однією сім’єю без реєстрації шлюбу, або в будь-якому іншому 
шлюбі не перебував, про що ІПОТЕКОДАВЦЕМ надано відповідну нотаріально засвідчену заяву.  

2.3.6. Предмет іпотеки не знаходиться в податковій заставі. 
2.3.7. Він ознайомлений з положеннями кредитного договору та згоден забезпечувати виконання 

всіх його умов. 



Договір іпотеки (без оформлення заставної)  
за програмою цільового роздрібного кредитування “Житло в кредит” (первинний ринок)  

для схеми продажу майнових прав, цінних паперів, деривативу або участі у ФФБ  
 

Роз’яснення, які наводяться по тексту договору та які виділено курсивом, необхідно вилучати при підготовці оригінального 
договору. 

2.4. Без письмової згоди ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ наступні іпотеки предмету іпотеки не 
допускаються.  

У разі, якщо схема передбачає участь у ФФБ додати п.2.5 наступного змісту: 
2.5. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ до моменту повного виконання зобов'язань за кредитним договором не 

має права змінити предмет іпотеки, уступити право вимоги за договором про участь у ФФБ третім 
особам, частково отримати кошти з ФФБ або відмовитися від участі у ФФБ. 

 
ІІІ. СТРОК ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ІПОТЕКОЮ 

3.1. Виконанням зобов’язань, забезпечених іпотекою, вважається виконання 
ІПОТЕКОДАВЦЕМ/ПОЗИЧАЛЬНИКОМ (обрати необхідне) зобов’язань за кредитним договором у 
повному обсязі. 

3.2. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ набуває право вимоги по Договору (зазначити точну назву договору, 
яким забезпечуються майнові права вимоги у відповідності до п.2.1. цього Договору) в разі невиконання 
ІПОТЕКОДАВЦЕМ/ПОЗИЧАЛЬНИКОМ (обрати необхідне) забезпечених цим Договором зобов’язань 
по кредитному договору в повному обсязі або в частині у встановлені кредитним договором терміни. 

3.3. У випадку виконання зобов’язань по кредитному договору не в повному обсязі, застава 
зберігається в початковому обсязі. 

 
IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право:  
4.1.1. Перевіряти документально та фактично наявність, розмір, стан і умови збереження та 

використання предмета іпотеки. 
4.1.2. Вимагати від ІПОТЕКОДАВЦЯ вжиття заходів, необхідних для збереження предмета 

іпотеки та його захисту від посягань з боку третіх осіб.  
4.1.3. Вимагати від ІПОТЕКОДАВЦЯ, у випадку виникнення загрози пошкодження чи 

зменшення заставної вартості предмета іпотеки, заміни його іншим нерухомим майном такої ж або 
більшої вартості. 

4.1.4. Вимагати дострокового виконання зобов'язання, забезпеченого іпотекою, а якщо його 
вимога не буде задоволена - звернути стягнення на предмет іпотеки у разі:  

- передання ІПОТЕКОДАВЦЕМ предмета іпотеки іншій особі без згоди 
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, якщо одержання такої згоди було необхідним;  

- порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ правил про заміну предмета іпотеки;  
- втрати предмета іпотеки за обставин, за які ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ не відповідає, якщо 

ІПОТЕКОДАВЕЦЬ не замінив або не відновив предмет іпотеки;  
- порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ правил про наступну іпотеку; 
- порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ правил про розпоряджання предметом іпотеки;  
- порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ/ПОЗИЧАЛЬНИКОМ (обрати необхідне) обов’язку щодо 

страхування предмету іпотеки; 
- порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ/ПОЗИЧАЛЬНИКОМ (обрати необхідне) обов’язків, 

передбачених кредитним договором;  
- порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ обов’язків, передбачених цим Договором.  
4.1.5. У разі настання страхового випадку щодо предмета іпотеки ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має 

переважне право задоволення своїх вимог за кредитним договором із суми страхового відшкодування. З 
погодженням між Сторонами, страхове відшкодування може бути спрямоване на відновлення предмета 
іпотеки. 

4.1.6. У разі невиконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ/ПОЗИЧАЛЬНИКОМ (обрати необхідне) умов 
кредитного договору (у тому числі порушення строку погашення кредиту, графіку погашення кредиту, 
строків сплати процентів за користування кредитними коштами, комісій) звернути стягнення на предмет 
іпотеки та задовольнити за рахунок предмета іпотеки свої вимоги в повному обсязі, що визначається на 
момент фактичного задоволення, включаючи суму кредиту, процентів, відшкодування збитків, завданих 
простроченням виконання (а у випадках, передбачених законом, кредитним чи цим договорами, - 
неустойку, штраф, комісії), витрати, пов’язані з пред’явленням вимоги за кредитним договором і 
зверненням стягнення та реалізації предмета іпотеки, витрати на утримання і збереження предмета 
іпотеки, витрати на страхування предмета іпотеки, а також інші збитки, завдані порушенням умов 
кредитного договору або цього Договору. 

4.1.7. До набуття ІПОТЕКОДАВЦЕМ права власності на об’єкт нерухомості (квартиру), майнові 
права на який є предметом іпотеки згідно з цим Договором: 



Договір іпотеки (без оформлення заставної)  
за програмою цільового роздрібного кредитування “Житло в кредит” (первинний ринок)  

для схеми продажу майнових прав, цінних паперів, деривативу або участі у ФФБ  
 

Роз’яснення, які наводяться по тексту договору та які виділено курсивом, необхідно вилучати при підготовці оригінального 
договору. 

- вступати у справу як третя особа в судовому спорі, в якому розглядається позов про 
заставлене право; 

- у разі порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ обов’язків, передбачених цим Договором, самостійно 
вживати всіх заходів, необхідних для захисту заставленого права проти порушень з боку 
третіх осіб; 

- незалежно від настання терміну виконання зобов’язань по кредитному договору вимагати в 
судовому порядку переводу на себе заставленого права, якщо ІПОТЕКОДАВЕЦЬ порушив 
свої обов'язки, передбачені цим Договором. 

4.1.8. Вимагати від ІПОТЕКОДАВЦЯ надання будь-яких документів і відомостей, необхідних для 
виконання ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у 
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі 
будь-які документи і відомості, необхідні для з’ясування особи ІПОТЕКОДАВЦЯ та його фінансового 
стану. 

4.2. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ зобов’язаний: 
4.2.1. Належним чином виконувати умови даного Договору. 
4.2.2. Не розголошувати третім особам інформацію, яка стала йому відома у зв’язку з укладенням 

та виконанням цього Договору, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, та 
коли  надання такої інформації третім особам має відбутися у зв’язку з потребою забезпечення інтересів 
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, пов’язаних зі збереженням та реалізацією предмета іпотеки та задоволення 
вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ. 

4.3. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний:  
4.3.1. За власний рахунок сплачувати всі передбачені законодавством податки та збори, пов’язані 

з користуванням предметом іпотеки. 
4.3.2. Вживати заходів, необхідних для збереження предмета іпотеки, включаючи своєчасне 

проведення поточного та капітального ремонту, відновлення незначних пошкоджень, раціональну 
експлуатацію та захист предмета іпотеки від незаконних посягань та вимог третіх осіб.   

4.3.3. Надавати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ всю необхідну допомогу та технічні та інші документи, 
необхідні для перевірки ним у будь-який спосіб наявності, стану і умов збереження та експлуатації 
предмету іпотеки, а також негайно на вимогу ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ забезпечити йому фізичний 
доступ до предмета іпотеки. 

4.3.4. Не пізніше 2 (двох) календарних днів з моменту виявлення втрати, псування, пошкодження 
або знищення предмета іпотеки письмово повідомити про це ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ та відновити 
предмет іпотеки або замінити його іншим нерухомим майном, вартістю, не меншою заставної вартості 
предмету іпотеки, яким ІПОТЕКОДАВЕЦЬ володіє на праві власності, а також сповіщати 
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ про всі зміни, що відбулися, стосовно обставин, передбачених у п.2.3 цього 
Договору, та будь-яких інших обставин, що можуть негативно вплинути на права 
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, не пізніше 1 (однієї) доби з часу, коли ці зміни сталися. 

4.3.5. У випадку зменшення ринкової вартості предмету іпотеки більш ніж на 25% у порівнянні 
до погодженої Сторонами його заставної вартості, оформити в іпотеку за вимогою 
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ протягом 10 (десяти) банківських днів додаткове ліквідне забезпечення вартістю 
(розміром), не меншою зазначеної у вимозі ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ.  

4.3.6. На період дії цього Договору, протягом 10 (десяти) банківських днів, починаючи з моменту 
набуття права власності на об’єкт нерухомості (квартиру), майнові права на який є предметом іпотеки 
згідно з цим Договором, застрахувати предмет іпотеки у відповідності до вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ 
та надати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ копії договору(ів) страхування, а також документи, що 
підтверджують сплату страхових платежів за цим(и) договором(ами) страхування. 

Вчиняти всі необхідні дії для дійсності договору страхування, за яким застраховано предмет 
іпотеки, зокрема вчасно сплачувати всі чергові страхові платежі, сплата яких забезпечувала б дію 
договору страхування на строк не менший, ніж той, в межах якого ІПОТЕКОДАВЕЦЬ/ПОЗИЧАЛЬНИК 
(обрати необхідне)  виконає свої зобов’язання за кредитним договором, а будь-яка чергова сплата 
платежів продовжувала б дію договору страхування не менше, ніж на 1 (один) рік.   

Не пізніше, ніж за 3 (три) банківські дні до граничного строку внесення чергового страхового 
платежу, визначеного договором страхування, сплачувати такий черговий страховий платіж та не 
пізніше, ніж за 1 (один) банківський день до граничного строку сплати, визначеного договором 
страхування, надавати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ підтвердження внесення страхового платежу. 

Підтримувати шляхом негайної сплати відповідних страхових платежів розмір страхової суми, 
яка зменшилась з будь-яких причин, на рівні, визначеному у відповідному договорі страхування на 
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момент укладення такого договору страхування, та надавати  ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ підтвердження 
внесення страхового платежу не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня внесення такого платежу. 

4.3.7. Виключно на підставі письмової згоди ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ: 
- розпоряджатись, в тому числі відчужувати предмет іпотеки; 
- передавати предмет іпотеки в наступну іпотеку; 
- передавати предмет іпотеки в спільну діяльність, лізинг, оренду, користування, управління; 
- встановлювати правовідносини, предметом яких є будь-які права третіх осіб щодо предмета 

іпотеки; 
- здійснювати реконструкцію, перебудову, перепланування предмета іпотеки. 
4.3.7.1. Письмово інформувати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ про намір здійснювати реєстрацію 

(прописку) осіб, які не є власниками предмета іпотеки, та надавати їм право проживання.  
4.3.8. У разі внесення до кредитного договору змін та доповнень стосовно розміру суми кредиту, 

розміру процентної ставки за користування кредитними коштами, строків виконання зобов’язань – 
одночасно з внесенням змін до кредитного договору або в строк, визначений ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ, 
укласти з ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ нотаріально посвідчений договір про внесення змін та доповнень до 
цього Договору. 

4.3.9. Протягом 3 (трьох) банківських днів письмово повідомити ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ про 
зміну місця реєстрації або місця проживання, засобів зв’язку. 

4.3.10. На вимогу ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ сплатити усі неустойки, штрафні санкції та видатки 
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ у разі їх виникнення згідно умов цього Договору та чинного законодавства 
України. 

4.3.11. Протягом 10 (десяти) банківських днів після набуття права власності на об’єкт 
нерухомості (квартиру), майнові права/майнові права вимоги на який є предметом іпотеки згідно з п.2.1. 
цього Договору, укласти із ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ нотаріально посвідчений договір про внесення змін 
та доповнень до цього Договору, яким змінити предмет іпотеки з майнових прав безпосередньо на сам 
об’єкт нерухомості (квартиру), майнові права/майнові права вимоги на який є предметом іпотеки згідно 
з п.2.1.  цього Договору. 

Вказаний договір є підставою для внесення відповідних записів до Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно. 

4.3.12. Після реєстрації права власності на об’єкт нерухомості (квартиру), протягом 10 (десяти) 
банківських днів з моменту реєстрації права власності на об’єкт нерухомості (квартиру), а також у 
інших випадках, на вимогу ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ у строки, зазначені у вимозі, провести за власний 
рахунок незалежну оцінку предмету іпотеки в акредитованого у ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ суб’єкта 
оціночної діяльності. 

4.3.13. До набуття ІПОТЕКОДАВЦЕМ права власності на об’єкт нерухомості (квартиру), майнові 
права на який є предметом іпотеки згідно з цим Договором: 

-  виконувати дії, необхідні для забезпечення дійсності заставленого права; 
-  не здійснювати уступки предмета іпотеки на користь третіх осіб; 
-  не виконувати дій, що тягнуть за собою припинення предмета іпотеки чи зменшення його 

вартості; 
-  вживати заходів, необхідних для захисту заставленого права від посягань з боку третіх осіб; 
- надавати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ відомості про зміни, що сталися в заставленому праві, про 

його порушення з боку третіх осіб; 
- у випадку припинення заставленого права чи зменшення його вартості ІПОТЕКОДАВЕЦЬ 

зобов’язаний передати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ в іпотеку аналогічні майнові права, які 
належать ІПОТЕКОДАВЦЮ, такої ж або більшої вартості. 

4.3.14 Надавати на першу вимогу ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ будь-які документи і відомості, 
необхідні для виконання ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ вимог чинного законодавства України, яке регулює 
відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому 
числі будь-які документи і відомості, необхідні для з’ясування особи ІПОТЕКОДАВЦЯ та його 
фінансового стану. 

4.4. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ має право: 
4.4.1. Володіти та користуватись предметом іпотеки відповідно до його функціонального 

призначення, з урахуванням обмежень, передбачених цим Договором. 
4.4.2. В будь-який час до моменту реалізації предмета іпотеки припинити звернення стягнення на 

предмет іпотеки виконанням забезпеченого іпотекою зобов’язання.  
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V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
5.1. В разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, 

винна сторона відшкодовує іншій стороні усі завдані у зв’язку з цим збитки. 
5.2. При порушенні ІПОТЕКОДАВЦЕМ обов’язків щодо страхування предмета іпотеки 

ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право застрахувати предмет іпотеки за свій рахунок, з наступним 
відшкодуванням всіх витрат за рахунок ІПОТЕКОДАВЦЯ. 

5.3. Сторони домовились, що строк позовної давності (включаючи вимоги про стягнення 
неустойки)  за цим Договором становить 3 (три) роки. 

 
VI. РИЗИК ЗАГИБЕЛІ ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ ТА ВІДНОСИНИ СТОРІН У РАЗІ 

НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ЗА ДОГОВОРОМ СТРАХУВАННЯ, ЗА  ЯКИМ 
ЗАСТРАХОВАНО ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ 

6.1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета іпотеки несе 
ІПОТЕКОДАВЕЦЬ. У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета іпотеки 
ІПОТЕКОДАВЕЦЬ на вимогу ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ зобов'язаний надати рівноцінний предмет або 
відновити знищений або пошкоджений предмет іпотеки. 

6.2. У разі настання страхового випадку у відповідності до умов договору страхування, 
ІПОТЕКОДАВЕЦЬ не має права отримувати/використовувати страхове відшкодування без письмової 
згоди на це ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, оскільки одночасно з настанням страхового випадку в силу ст.581 
Цивільного кодексу України предметом іпотеки стає право вимоги ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ до 
страховика. 

6.3. У разі настання страхового випадку, внаслідок якого предмет іпотеки може бути відновлено 
(відремонтовано) ІПОТЕКОДАВЕЦЬ вправі порушувати питання перед ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ щодо 
отримання письмового дозволу від ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ стосовно отримання страхового 
відшкодування від страховика з метою відновлення предмета іпотеки в первісний стан, при цьому 
ІПОТЕКОДАВЕЦЬ до отримання зазначеного письмового дозволу зобов’язаний: 

- сплатити страховику відповідні страхові платежі з метою відновлення розміру страхової суми до 
рівня, визначеного в договорі страхування на момент укладення договору страхування, та надати 
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ докази таких сплат. 

 
VII. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ 

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ/ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ 
(обрати необхідне) умов кредитного договору ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ набуває право звернути 
стягнення на предмет іпотеки. Право ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ на звернення стягнення на предмет іпотеки 
виникає також з підстав, передбачених кредитним договором, цим Договором та законодавством 
України. 

7.2. У разі порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ (ПОЗИЧАЛЬНИКОМ) умов кредитного договору 
та/або умов цього Договору ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ надсилає ІПОТЕКОДАВЦЮ та ПОЗИЧАЛЬНИКУ, 
якщо він є відмінним від ІПОТЕКОДАВЦЯ, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому 
документі зазначається стислий зміст порушених зобов'язань, вимога про виконання порушеного 
зобов'язання у тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у 
разі невиконання цієї вимоги. В зазначеній вимозі ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ також може вказати спосіб, в 
який буде здійснено стягнення. Якщо протягом встановленого строку вимога ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ 
залишається без задоволення, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ вправі розпочати звернення стягнення на предмет 
іпотеки. Вказаний строк погоджений Сторонами при укладанні цього Договору. 

7.3. Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого 
напису нотаріуса в порядку, встановленому чинним законодавством України, або в позасудовому 
порядку згідно з договором про задоволення вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ. 

7.4. Сторони погоджуються, що умови цього пункту (разом з підпунктами) являють собою 
застереження про задоволення вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ та вважаються повним укладеним 
договором про задоволення вимог ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ. При цьому ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ на свій 
розсуд може обрати спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки, а ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний 
вчинити всі необхідні дії для забезпечення звернення ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ стягнення на предмет 
іпотеки у обраний ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ спосіб.  

7.4.1. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ може задовольнити забезпечені іпотекою вимоги шляхом набуття 
права власності на предмет іпотеки. Правовою підставою для реєстрації права власності 
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ на предмет іпотеки є застереження про задоволення вимог 
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, викладене в цьому договорі.  
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ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ набуває предмет іпотеки у власність за вартістю, визначеною на момент 
такого набуття на підставі оцінки предмета іпотеки суб’єктом оціночної діяльності. У разі набуття права 
власності на предмет іпотеки ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ зобов’язаний відшкодувати ІПОТЕКОДАВЦЮ 
перевищення 90 відсотків вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог 
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ.  

На вимогу ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов’язаний підписати акт приймання-
передачі предмета іпотеки у власність ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ або будь-який інший документ, 
необхідний для реалізації переходу права власності на предмет іпотеки до ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ. 

7.4.2. У випадку набуття права звернення стягнення на предмет іпотеки ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ 
набуває право від свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-
продажу з дотриманням умов, визначених в Законі України “Про іпотеку”. При цьому 
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ зобов'язаний за 30 днів до укладення договору купівлі-продажу письмово 
повідомити ІПОТЕКОДАВЦЯ та всіх осіб, які мають зареєстровані у встановленому законом порядку 
права чи вимоги на предмет іпотеки, про свій намір укласти цей договір. Якщо особи, які мають 
зареєстровані права чи вимоги на предмет іпотеки, не висловили наміру його придбати, 
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ вправі продати предмет іпотеки будь-якій іншій особі на власний розсуд.  

Дії щодо продажу предмета іпотеки та укладання договору купівлі-продажу здійснюються 
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ від свого імені, на підставі цього договору та не потребують отримання для 
цього будь-якого окремого уповноваження ІПОТЕКОДАВЦЯ. 

Ціна продажу предмета іпотеки встановлюється за згодою між ІПОТЕКОДАВЦЕМ і 
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ або на підставі оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності, на рівні, не 
нижчому  за звичайні ціни на цей вид майна.   

Розподіл коштів від продажу предмета іпотеки між ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ та іншими 
особами, що мають зареєстровані права чи вимоги на предмет іпотеки, здійснюється відповідно до 
встановленого пріоритету та розміру цих прав чи вимог. Решта коштів повертається ІПОТЕКОДАВЦЮ. 

ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ, реалізувавши предмет іпотеки, має надіслати ІПОТЕКОДАВЦЮ, 
(ПОЗИЧАЛЬНИКУ, якщо він є відмінним від ІПОТЕКОДАВЦЯ), та іншим іпотекодержателям звіт про 
розподіл коштів від продажу предмета іпотеки. 

7.4.3. Цим договором ІПОТЕКОДАВЕЦЬ уповноважує ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ подавати та 
отримувати від імені ІПОТЕКОДАВЦЯ будь-які довідки та документи, які необхідні для підготовки 
предмета іпотеки до продажу (зокрема, інформаційні довідки (інформацію)  з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно тощо), сплачувати всі необхідні платежі, підписати договір купівлі-
продажу предмета іпотеки, а також виконувати всі інші дії, які пов’язані з продажем предмета іпотеки. У 
разі продажу предмета іпотеки, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ доручає ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ отримати грошові 
кошти, виручені від продажу, та спрямувати їх на погашення витрат ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ і 
заборгованості за кредитним договором.  

7.5. За рахунок предмета іпотеки ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право задовольнити свої вимоги в 
повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи суму кредиту, 
процентів, відшкодування збитків, завданих простроченням виконання (а у випадках, передбачених 
законом, кредитним чи цим договорами, - неустойку, штраф, комісії), витрати, пов’язані з 
пред’явленням вимоги за кредитним договором і зверненням стягнення та реалізації предмета іпотеки, 
витрати на утримання і збереження предмета іпотеки, витрати на страхування предмета іпотеки, а також 
інших збитків, завданих порушенням умов кредитного договору або цього Договору. 

Якщо вимоги ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ забезпечені декількома предметами іпотеки (в т.ч. за 
декількома договорами іпотеки), а позасудове звернення стягнення відбувається за рахунок окремого 
предмета іпотеки,  ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право вимагати (в т.ч. шляхом позасудового 
врегулювання) виконання зобов’язання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ та/або ІПОТЕКОДАВЦЕМ (якщо 
ІПОТЕКОДАВЕЦЬ є відмінним від ПОЗИЧАЛЬНИКА) в частині, що залишилась невиконаною після 
завершення позасудового врегулювання за таким окремим предметом іпотеки. 

7.6. Реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за 
виконавчим написом нотаріуса, проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом 
продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом 
України “Про виконавче провадження” та з дотриманням вимог Закону України “Про іпотеку”. 

 
VIII. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє до повного 
виконання зобов`язань, забезпечених іпотекою за цим Договором. У випадку продовження строків 
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виконання зобов’язань за кредитним договором (шляхом укладення додаткових угод до нього), іпотека, 
передбачена цим Договором, зберігається до повного виконання вказаних зобов’язань.  

8.2. Зміни та доповнення до цього Договору приймаються в письмовій формі та підлягають 
нотаріальному посвідченню. 

8.3. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються в письмовій формі. 
8.4. Правовідносини сторін, що не врегульовані цим Договором, регулюються чинним 

законодавством України, зокрема Законом України "Про іпотеку". 
8.5. Цей Договір складений у трьох примірниках - по одному для сторін та один примірник - 

нотаріусу, кожен з яких має однакову юридичну силу. 
8.6.Обтяження предмета іпотеки іпотекою підлягає державній реєстрації у встановленому 

законом порядку. 
8.7. На відчуження предмета іпотеки нотаріусом накладається заборона. 
8.8. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ  своїм підписом на цьому Договорі, зокрема, підтверджує свою згоду на 

збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, 
розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та знищення персональних даних 
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ, а також на передачу цих персональних даних третім особам. 

Під персональними даними для цілей цього пункту розуміється будь-яка інформація про 
ІПОТЕКОДАВЦЯ, що отримана ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ на підставі цього Договору, або отримана  
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ в процесі виконання цього Договору (обсяг та ціль отримання інформації і, як 
наслідок, обробка персональних даних ІПОТЕКОДАВЦЯ в рамках внутрішніх процедур 
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ та в обсязі не меншому, ніж це передбачено вимогами чинного законодавства 
України).  

Для цілей цього пункту до числа третіх осіб будуть відноситися професійні консультанти, 
аудитори, установи, що здійснюють обробку персональних даних на професійній основі, особи, які 
здійснюватимуть дії щодо повернення ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ заборгованості 
ІПОТЕКОДАВЦЯ/ПОЗИЧАЛЬНИКА за кредитним та цим Договором, або виявлять намір придбати 
(придбають) права вимоги за кредитним та цим Договором, або яким права вимоги за кредитним та цим 
Договором будуть відступлені, Національний банк України, а також інші 
підприємства/установи/організації, що надаватимуть послуги ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ в процесі 
здійснення банківської діяльності.  

Цим ІПОТЕКОДАВЕЦЬ підтверджує, що вважає наявність цього пункту в Договорі достатнім 
для повного виконання ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ вимог ч.2 статті 12 Закону України “Про захист 
персональних даних” і таким, що не потребує додаткових письмових повідомлень про наведене нижче. 
ІПОТЕКОДАВЕЦЬ  цим також підтверджує, що він повідомлений: 

- про те, що дата підписання ним цього Договору є датою внесення його персональних даних до 
бази персональних даних ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ; 

- про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України “Про захист персональних даних”; 
- про те, що метою збору його персональних даних є забезпечення реалізації відносин у сфері 

надання банківських послуг, дотримання вимог чинного законодавства України, в т.ч. вимог 
Закону України «Про банки і банківську діяльність»,  інших законів та нормативно-правових 
актів України, положень, установчих та інших документів ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, що 
регулюють банківську діяльність; 

про те, що особи, яким передаються персональні дані (надалі – “відповідальні працівники 
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ”), використовують такі персональні дані виключно відповідно до їхніх 
службових або трудових обов'язків та такі відповідальні працівники ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ несуть 
персональну відповідальність за розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було 
довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням ними службових або трудових обов'язків. 
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