ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 5
РІШЕННЯ
Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України
щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія
Закону України «Про споживче кредитування»
«27» листопада 2019 року
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики на своєму засіданні 27 листопада 2019 (протокол № 14) розглянув
проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо
розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону
України «Про споживче кредитування» (№ 1109 від 29.08.2019), внесений
народним депутатом України Гетманцевим Д.О.
Головною метою законопроекту є унормування сфери мікрокредитування
та підвищення якості системи кредитних історій фізичних осіб.
Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до Законів України
«Про споживче кредитування» та «Про організацію формування та обігу
кредитних історій»:
1. Виключити з переліку договорів, на які не поширюється дія Закону
України «Про споживче кредитування»:
- кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця;
- кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує
однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного
договору.
2. Встановити, що на кредитні договори, загальний розмір кредиту за
якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, не поширюються
норми частини другої - сьомої статті 9 Закону (щодо необхідності надання
кредитодавцем споживачу до укладення договору паспорту споживчого кредиту
за спеціальною формою у Додатку 1 до цього Закону) та статті 19 (щодо
черговості погашення вимог за договором про споживчий кредит);
3. Обмежити сукупну суму платежів, що підлягають сплаті споживачем у
разі невиконання його зобов’язань, передбачених договором про споживчий

кредит (неустойки (штраф, пеня), процентної ставки, інших платежів), загальний
розмір кредиту за яким не перевищує однієї мінімальної заробітної плати,
подвійною сумою, одержаною споживачем за таким договором, що не може бути
збільшена за домовленістю сторін;
4. Встановити, що згода споживача на передачу інформації стосовно цього
кредиту хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру
бюро кредитних історій, є обов’язковою умовою надання кредиту;
5. Зобов’язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих
кредитів (включаючи переуступку прав вимоги), в порядку, визначеному
Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»,
хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро
кредитних історій;
6. Скоротити термін внесення кредитним бюро
кредитодавця відомостей з семи до трьох робочих днів.

отриманих

від

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради
України у своєму висновку № 16/3-709/1109 (223009) від 21.11.2019 року
зазначає, що законопроект може бути прийнятий за основу з подальшим
врахуванням висловлених зауважень та пропозицій.
Відповідно до висновку відповідності проекту вимогам антикорупційного
законодавства у проекті акту не виявлено корупціогенних факторів – проект акту
відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету
Верховної Ради України з питань антикорупційної політики від 16.10.2019
року, протокол № 3).
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку
№ 04-13/8-400 (202778) від 31.10.2019 року зазначає, що законопроект не матиме
прямого впливу на показники бюджету.
Враховуючи викладене, Комітет вирішив рекомендувати Верховній
Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законів
України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які
поширюється дія Закону України «Про споживче кредитування» (№ 1109
від 29.08.2019), внесений народним депутатом України Гетманцевим Д.О.,
прийняти за основу.
Доповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата
України Гетманцева Д.О.
Голова Комітету

Д.О. Гетманцев
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