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(протокол засідання № 73) 

 

Комітет на своєму засіданні 5 вересня 2017 року розглянув проект Закону 

про регулювання діяльності з надання небанківських кредитів під заставу 

рухомого майна (реєстр.№ 6569 від 08.06.2017 р.), поданий народними 

депутатами України Рибалкою С.В., Поляковим М.А. та Демчаком Р.Є. 

Даним проектом Закону пропонується законодавче врегулювання 

економічних, правових та організаційних засад створення і діяльності 

ломбардів в Україні, надання ломбардних послуг та здійснення відповідних 

регулятивних і наглядових функцій, пов’язаних із ломбардною діяльністю. 

Цей законопроект є проектом нового спеціального Закону стосовно 

ломбардної діяльності, що зараз регулюється лише підзаконними 

нормативними актами та загальними законодавчими актами, що унормовують 

питання фінансової діяльності, надання фінансових послуг та їх регулювання, а 

також застави та кредитування тощо. 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, надала свій висновок, яким підтримала прийняття 

законопроекту за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень та 

пропозицій. 

Національний банк України повідомив, що концептуально не заперечує 

проти прийняття законопроекту, зазначивши при цьому про необхідність 

отримання експертного висновку від провідних міжнародних фінансових 

інституцій щодо повного та детального аналізу законопроекту на відповідність 

європейськім та міжнародним стандартам. 
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Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у висновку № 16/3-525/6569 від 06.07.2017 р. висловило низку суттєвих 

зауважень і застережень до проекту Закону та зробило узагальнюючий висновок 

про те, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно 

повернути на доопрацювання з наступним урахуванням висловлених зауважень 

і пропозицій. 

 

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 регулювання 

діяльності з надання небанківських кредитів під заставу рухомого майна 

(реєстр.№ 6569 від 08.06.2017 р.), поданий народними депутатами України 

Рибалкою С.В., Поляковим М.А. та Демчаком Р.Є., 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 народному депутату 

України Голові Комітету Рибалці С.В. 
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