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Комітет на своєму засіданні 6 листопада 2019 року розглянув проект 

Закону про фінансовий лізинг (реєстр.№ 1111 від 29.08.2019), поданий народним 

депутатом України Гетманцевим Д.О. 

Проект передбачає прийняття нового Закону України "Про фінансових 

лізинг", який замінить чинний Закон з такою ж назвою. З метою узгодження з 

новим Законом пропонуються відповідні зміни до Кримінального, 

Господарського, Цивільного кодексів України, Кодексу України з процедури 

банкрутства, Закону України "Про дорожній рух" та Декрету Кабінету Міністрів 

України "Про державне мито". 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його потреба 

обумовлена необхідністю привести українське законодавство у відповідність з 

сучасними практиками та кращим світовим досвідом у цій сфері. Також є 

необхідність усунення суперечливих дефініцій та тлумачень, що описують 

лізингові операції, усунення колізій між загальним цивільним та спеціальним 

фінансовим законодавством, створення необхідних умов для залучення 

інвестицій через механізм лізингу. Крім того пропоновані норми, зокрема, 

передбачають покращення державного регулювання лізингової діяльності та 

посилення захисту прав споживачів фінансових послуг тощо. 

Прийняття законопроекту та вдосконалення правового поля регулювання 

лізингових відносин, як очікується, дозволить суттєво розширити використання 

лізингу як альтернативного довгострокового механізму фінансування придбання 

транспорту, обладнання, іншої техніки та нерухомості. Наслідком цього буде не 

лише збільшення можливостей для забезпечення компаній основними засобами, 

але й загальне розширення пропозицій на ринку довгострокових ресурсів для 

українських підприємств та відповідно підвищення їх конкурентоспроможності. 

Очікувана мінімізації ризиків учасників лізингових правовідносин, спрощення 
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та здешевлення лізингових операцій для їх кінцевих користувачів – 

лізингоодержувачів, сприяння ефективному використанню лізингових 

механізмів цілком очікувано позитивно вплине на загальний економічний 

розвиток реальних секторів економіки. 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету надав свій висновок, в 

якому не висловлено заперечень проти прийняття даного законопроекту. При 

цьому Комітетом з питань бюджету зазначено, що передбачені проектом зміни 

до Кримінального кодексу України щодо порушень у сфері фінансового лізингу 

можуть призвести до збільшення бюджетних доходів від штрафів та/або 

збільшення видатків на утримання засуджених залежно від видів порушень та 

покарань, а запропоновані зміни у справлянні державного мита за нотаріальне 

посвідчення договорів фінансового лізингу, оренди (суборенди) транспортних 

засобів призведуть до збільшення доходів бюджетів місцевого самоврядування. 

Також повідомлено про позицію Міністерства фінансів України, яке у своєму 

експертному висновку підтримує законопроект та зазначає, що реалізація 

положень законопроекту не потребує додаткових видатків державного бюджету 

та не має прямого впливу на доходну чи видаткову частину державного бюджету 

поточного бюджетного періоду. 

Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України з 

Європейським Союзом повідомив, що цей проект Закону належить до сфер 

законодавства про компанії, фінансові послуги, що відповідно до Закону України 

«Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» належить до пріоритетних сфер, в яких 

здійснюється адаптація законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу. При цьому повідомлено, що законопроект не суперечить праву 

Європейського Союзу. 

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики у 

висновку зазначив, що у законопроекті не виявлено корупціогенних факторів та 

він відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

надало свій висновок, 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. 

Національний банк України у своєму листі не висловив жодних заперечень 

проти прийняття законопроекту та підтримав ідею комплексного оновлення 

законодавства у сфері фінансового лізингу. Разом із тим, Національний банк 

повідомив, що у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного 

регулювання ринків фінансових послуг" Національному банку потрібен 

додатковий час для того, щоб визначитись з моделлю майбутнього регулювання 

окремих сегментів ринків небанківських фінансових послуг, зокрема, й 

регулювання послуг фінансового лізингу. 
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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 України про 

фінансовий лізинг (реєстр.№ 1111 від 29.08.2019), поданий народним депутатом 

України Гетманцевим Д.О., 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 автору проекту Закону Голові Комітету народному 

депутату України Гетманцеву Д.О. 

 

 

Голова Комітету      Д.О.Гетманцев 


