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Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і 

банківської діяльності на своєму засіданні 22.05.2018 (протокол № 92) 

розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» (щодо встановлення строків позовної 

давності  до вимог кредиторів (кредитодавців) (реєстр. № 7045 від 

29.08.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.  

Метою проекту закону є забезпечення належного захисту прав та 

охоронюваних законом інтересів кредиторів (кредитодавців), шляхом 

доповнення Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України» нормами, які 

дозволяють зберегти право вимоги кредиторів (кредитодавців) щодо 

стягнення заборгованості з позичальників та їх поручителів за кредитними 

договорами (включаючи вимоги про стягнення неустойки (штрафу, пені) від 

дня, наступного за днем повернення тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя під загальну юрисдикцію 

України. 

При цьому, передбачається встановити позовну давність строком у 

три роки, перебіг якої починається від дня, наступного за днем повернення 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та                     

м. Севастополя під загальну юрисдикцію України.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму висновку № 16/3-310/7045(100314) від 14.05.2018 

зазначає, що законопроект доцільно повернути на доопрацювання. 

Національний банк України концептуально не заперечує проти його 

положень, та просить врахувати пропозиції до окремих положень 

законопроекту, зокрема щодо розширення сфери їх дії у просторі, при 

доопрацюванні законопроекту у другому читанні. 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 
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окупованій території України» (щодо встановлення строків позовної 

давності до вимог кредиторів (кредитодавців) (реєстр. № 7045 від 

29.08.2017), внесений Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу. 

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      Довбенко М.В. 

 


