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 Р І Ш Е Н Н Я 

щодо проекту Закону України «Про захист прав та законних інтересів 

 боржників при здійсненні колекторської діяльності»   

(реєстр.№ 2133 від 12.09.2019р., н.д. Тимошенко Ю.В. та інші) 

 

“6” листопада 2019 року 
 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової  та 

політики на своєму засіданні  6 листопада 2019 року  (протокол № 11) 

розглянув проект Закону України «Про захист прав та законних інтересів 

боржників при здійсненні колекторської діяльності» (реєстр. №2133),  

поданий народними депутатами України Тимошенко Ю.В., Ніколаєнко А.І. 

та іншими. 

Метою законопроекту є врегулювання  правовідносин, що виникають в 

процесі організації та здійснення колекторської діяльності, з метою захисту 

прав та законних інтересів боржників від недобросовісних дій суб’єктів 

колекторської діяльності.  

На думку суб’єктів права законодавчої ініціативи, його прийняття 

«надасть змогу забезпечити нормальне функціонування як фінансового, так і 

реального сектору економіки, виходячи з конституційних принципів 

пріоритету прав і свобод людини і громадянина, а також запровадити 

механізм захисту прав боржників, щодо яких проводиться діяльність по 

врегулюванню заборгованості за діючими зобов’язаннями з боку суб’єктів 

колекторської діяльності». 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України своїм висновком від 30.11.2019 р.  № 16/3-628/2133 зазначає, що за 

результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути 

на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. 

Національний банк України своїм висновком  від 09.10.2019р.  № 18-

0011/52455 підтримує необхідність законодавчого унормування 

колекторської діяльності, проте зазначає, що законопроект потребує 

доопрацювання в частині встановлення чітких приписів щодо правових 

підстав взаємодії кредитора з суб’єктом колекторської діяльності з приводу 

врегулювання простроченої заборгованості, оскільки з положень 

законопроекту однозначно не вбачається, чи така заборгованість  кредитором 

 
 

 



 

 2 

відступається суб’єкту колекторської діяльності або він доручає йому діяти 

від імені та в інтересах кредитора. 

Міністерство фінансів України  висловлює свої  зауваження  і           

не підтримує зазначений законопроект (висновок від 03.10.2019 р. № 14030-

02-3/24837). 

Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України з 

Європейським Союзом у своєму висновку від 21.10.2019 р. № 04-20/10-290 

зазначає, що законопроект «Про захист прав та законних інтересів боржників 

при здійсненні колекторської діяльності» (реєстр. №2133) не суперечить 

Угоді про асоціацію та праву Європейського Союзу. 

 

З урахуванням викладеного, Комітет прийняв рішення: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України  прийняти за основу проект 

Закону «Про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні 

колекторської діяльності» (реєстр. №2133),  поданий народними депутатами 

України Тимошенко Ю.В., Ніколаєнко А.І. та іншими. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначено Голову підкомітету, народного депутата України 

Бєлькову Ольгу Валентинівну.     

 

 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                        Д.О. Гетманцев 

 


