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Комітет на своєму засіданні 5 вересня 2017 року розглянув проект 

Закону про фінансовий лізинг (реєстр.№ 6395 від 19.04.2017 р.), поданий 

народними депутатами України Довбенком М.В., Демчаком Р.Є., Поляковим 

М.А. та іншими народними депутатами. 

Даний законопроект є проектом нового Закону України "Про фінансових 

лізинг", який повністю замінить чинний Закон з такою ж назвою. Також 

пропонуються комплексні зміни до низки законодавчих актів з метою їх 

узгодження з названим новим Законом. 

Як зазначено авторами законопроекту у пояснювальній записці до нього, 

його потреба обумовлена необхідністю привести українське законодавство у 

відповідність з сучасними практиками та кращим світовим досвідом у цій 

сфері. Також є потреба в усуненні суперечливих визначень та тлумачень 

стосовно лізингових операцій, усунення колізій між загальним цивільним та 

специфічним фінансовим законодавством, створення необхідних умов для 

залучення через механізм лізингу реальних інвестицій. Пропоновані норми, 

зокрема, передбачають покращення державного регулювання лізингової 

діяльності та посилення захисту прав споживачів фінансових послуг тощо. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

надало свій висновок № 16/3-534/6395 від 10.07.2017 р., в якому висловлено 

певні зауваження та пропозиції до проекту. У підсумку Головне науково-

експертне управління зазначає, що за результатами розгляду в першому 

читанні законопроект може бути прийнятий за основу з наступним 

урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. 
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Кабінет Міністрів України підтримав даний проект Закону з деякими 

зауваженнями. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг, надала висновок про те, що законопроект 

може бути прийняти за основу. Національний банк України не заперечує 

проти прийняття даного проекту Закону. 

 

За наслідками розгляду та обговорення законопроекту, з огляду на 

викладене вище, Комітет  в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про фінансовий 

лізинг (реєстр.№ 6395 від 19.04.2017 р.), поданий народними депутатами 

України Довбенком М.В., Демчаком Р.Є., Поляковим М.А. та іншими 

народними депутатами, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти 

за основу. 

 

2. Співдоповіді від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України даний законопроект не потребує. Доповідати позицію Комітету щодо 

цього питання доручити співавтору проекту Закону Першому заступнику 

Голови Комітету народному депутату України Довбенку М.В. 

 

 

 

Голова Комітету      С.В. РИБАЛКА 


