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Р І Ш Е Н Н Я 

“19” грудня 2017 року 

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і 

банківської діяльності на своєму засіданні  19.12.2017 розглянув проект Закону  

про внесення змін до деяких законів України  щодо створення та ведення 

Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів 

управління кредитними ризиками банків (реєстр. № 7114-д від 15.0112017), 

який 7 грудня 2017 року Верховною Радою України передано в Комітет на 

повторне друге читання. 

До Комітету надійшла 71 пропозиція від суб'єктів законодавчої 

ініціативи, які включені до таблиці на повторне друге читання та опрацьовані 

Комітетом. Враховано 46 поправок, в тому числі 10 – частково, 7 – по суті, 

відхилено - 25 поправок.  

За результатами розгляду поправок були проголосовані зміни до 

поправки №12 н.д. Лаврика О.В.  із зазначенням суми заборгованості (за 

основною сумою та відсотками) - 100 розмірів мінімальних заробітних плат. 

Також врахована нова пропозиція н.д. Різаненка - поправка № 20 щодо 

отримання банком згоди боржника - фізичної особи про передачу інформації 

до Кредитного реєстру при здійсненні кредитної операції та укладанні 

відповідного договору. Народні депутати – члени Комітету підтримали 

включення поправок н.д. Левченка Ю.В., які надійшли до Комітету із 

запізненням. 

Пропонується рекомендувати внести доопрацьований народними 

депутатами – членами Комітету з питань фінансової політики і банківської 

діяльності  проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного 

банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками 

банків (реєстр. № 7114-д від 15.0112017)  та рекомендувати Верховній Раді 

України прийняти його в другому читанні та в цілому. 

 

За результатами розгляду Комітет вирішив: 

 

внести доопрацьований народними депутатами – членами Комітету з 

питань фінансів і банківської діяльності  проект Закону України про внесення 

змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного 

реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління 

кредитними ризиками банків (реєстр. № 7114-д від 15.11.2017) з узгодже-
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ними правками та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в 

другому читанні та в цілому; 

після опрацювання законопроекту з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України надати право секретаріату Комітету 

здійснити відповідні техніко-юридичні корегування тексту законопроекту. 

 
Доповідачем від Комітету визначено  першого заступника Голови               

Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської 

діяльності – народного депутата України Довбенка Михайла 

Володимировича. 

 

 

 

 

 Перший заступник 

Голови Комітету                                                                 М.В. Довбенко 


