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Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики  
01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-28-07 

                                                   
                                          

                                                                                                            Протокол № 58 
                                                                                                         3 березня 2021 р.

 14.30 год.
 (у режимі відеоконференції)

Ведеться пряма трансляція засідання на сайті Комітету,
 аудіо запис та стенограма засідання

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 

ПРИСУТНІ: члени Комітету –Аллахвердієва І.В., Васильченко Г.І.,  Володіна 
Д.А., Воронько О.Є., Василевська-Смаглюк О.М., Дубінський О.А.,   Железняк 
Я.І., Заблоцький М.Б., Діденко Ю.О., Герега О.В., Колісник А.С., Ковальов О.І., 
Ковальчук О.В., Кінзбурська В.О., Леонов О.О., Ляшенко А.О., Ніколаєнко А.І., 
Марусяк О.Р., Мотовиловець А.В., Петруняк Є.В., Рєпіна Е.А., Сова О.Г., 
Устенко О.О., Холодов А.І., Шкрум А.І.
Секретаріат Комітету.

ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Горват Р.І., Іванчук А.В., Козак 
Т.Р., Кулініч О.І., Палиця І.П., Солод Ю.В., Южаніна Н.П.
ЗАПРОШЕНІ:
Народні депутати України Качура О.А., Павлюк М.В., Торохтій Б.Г., Тарасенко 
Т.П.
Драганчук Ю.О. – заступник Міністра фінансів України. 
Рожкова Л.О., Максименко Л.П.  - директори департаментів МФУ.
Мельник В.І. – Голова Державної фіскальної служби України.
Сенниченко Д.В. - Голова Фонду державного майна України.
Бєлова Ю.В. - заступник Голови Фонду державного майна України.
Єгоров А.О. - заступник Голови Фонду державного майна України.
Рожнятовська М.В. - заступник начальника відділу моніторингу та експертизи 
законопроектів Департаменту законодавчого забезпечення та аналітики.
Олейніков Є.В. – заступник Голови ДПС.
Куц М.О. – директор Департаменту методології ДПС.
Бережний О.М. – директор Департаменту фінансового моніторингу
Вавдійчик О.А. – заступник директора Юридичного департаменту фінансового 
моніторингу.
Пряженцева І.М. – начальник управління регулювання фінансового моніторингу.
Гаєвський І.М. – Перший заступник Голови Державної служби фінансового 
моніторингу
Кузнєцов Ю. – директор юридичного  департаменту НБУ.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. РІЗНЕ.

1) Інформування про результати робочої групи з питань некоректної 
організації банками належної перевірки національних публічних діячів.

2) Заслухати Голову Фонду державного майна України Сенниченка Дмитра 
Володимировича щодо впровадження норм Закону України від 5 грудня 2019 
року № 354-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку 
об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна»;

3) Заслухати Голів Державної фіскальної служби України, Державної 
податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу 
України для надання відповідної інформації щодо ситуації, яка склалася зі 
сплатою  податку на додану вартість та акцизного податку на ринку сигарет, та 
керівництво ТОВ «ТЕДІС Україна».
2. Проект Закону про реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній 
валюті та внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання 
питань звернення стягнення на іпотечне майно (реєстр. № 4204 від 09.10.2020, 
н.д. Дубінський О.А. та інші)
3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації 
процедур неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. № 4398 від 18.11.2020, 
н.д. Тарасенко Т.П. та інші)
4. Проект Закону про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України "Про споживче кредитування" (щодо кредитів, 
наданих в іноземній валюті) (реєстр. № 4475 від 09.12.2020, н.д. Кінзбурська 
В.О. та інші)
5. Проект Закону про відновлення порушених прав споживачів фінансових 
послуг (реєстр. № 4557 від 29.12.2020, н.д. Леонов О.О., Дмитрук А.Г.)
6. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації 
процедур неплатоспроможності фізичних осіб) (реєстр. № 4399 від 18.11.2020, 
н.д. Тарасенко Т.П. та інші)

Порядок денний затверджено.

У зв’язку з відсутністю на засіданні Комітету секретаря Комітету Палиці 
І.П. вести підрахунок голосів доручено члену Комітету Мотовиловцю А.В.

1. СЛУХАЛИ: 
1) Інформування про результати робочої групи з питань некоректної 

організації банками належної перевірки національних публічних діячів.

Доповідач: народний депутат України Василевська-Смаглюк  Ольга Михайлівна

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Шкрум А.І., Рєпіна Е.А., 
Ковальчук О.В., Ніколаєнко А.І., Бережний О.М.
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УХВАЛИЛИ:  
1. Включити до проекту порядку денного засідання Комітету, що відбудеться 

після засідання Комітету 11 березня 2021 року, проекти Законів реєстр. № 4218 
та 3687.

2. Провести засідання робочої групи, на якому розробити проект Закону з 
питань, що є предметом регулювання проектів Законів реєстр. № 4218 та № 3687, 
з наступним внесенням його на розгляд Комітету під час засідання Комітету, що 
відбудеться після засідання Комітету 11 березня 2021 року.

Погоджено.

2) Голову Фонду державного майна України Сенниченка Дмитра 
Володимировича щодо впровадження норм Закону України від 5 грудня 2019 
року № 354-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку 
об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна».

В обговоренні питання взяли участь: Холодов А.І., Бєлова Ю.В.,  Гетманцев Д.О., 
Качура О.А., Єгоров А.О., Шкрум А.І., Марусяк О.Р., Мотовиловець А.В., 
Железняк Я.І.

УХВАЛИЛИ:  
Доручити народним депутатам України Холодову А.І. та Шкрум А.І. 

підготувати рішення Комітету щодо заслуханого питання.
Погоджено.

3) Голову Державної фіскальної служби України Мельника В.І., заступника 
Голови Державної податкової служби України Олейнікова Є.В., представників 
Державної служби фінансового моніторингу України та керівництво ТОВ 
«ТЕДІС Україна» для надання відповідної інформації щодо ситуації, яка 
склалася зі сплатою  податку на додану вартість та акцизного податку на ринку 
сигарет.

В обговоренні питання взяли участь: Холодов А.І., Гетманцев Д.О., Торохтій 
Б.Г., Рєпіна Е.А., Павлюк М.В., Ковальчук О.В. та ін.

УХВАЛИЛИ:  
           Інформацію взяти до відома.

Погоджено.
2. СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про реструктуризацію зобов’язань за кредитами в 
іноземній валюті та внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
врегулювання питань звернення стягнення на іпотечне майно (реєстр. № 4204 
від 09.10.2020, н.д. Дубінський О.А. та інші)

Доповідач: народний депутат України Дубінський Олександр Анатолійович
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УХВАЛИЛИ:  
Законопроект спрямований на захист прав та законних інтересів 

споживачів, досягнення балансу між інтересами кредиторів та боржників, 
мінімізацію негативних наслідків, завданих внаслідок девальвації національної 
валюти фізичним особам - резидентам, які мають діючі невиконані зобов’язання 
в іноземній валюті, забезпечені іпотекою, за кредитними договорами, 
укладеними з банками або іншими фінансовими установами, що діють на 
території України, в тому числі, права за якими відступлені, шляхом 
врегулювання порядку та умов проведення реструктуризації зобов’язань за 
кредитними договорами в іноземній валюті, встановлення порядку та умов 
погашення заборгованості  позичальників, звернення кредиторами стягнення на 
предмети забезпечення за іпотечними договорами, встановлення порядку 
нарахування та списання (прощення) штрафних санкцій за прострочення 
виконання зобов’язань позичальників за кредитними договорами.

Законопроектом встановлюється порядок та умови проведення 
реструктуризації зобов’язань фізичних осіб – позичальників за кредитами, 
отриманими  в іноземній валюті під заставу єдиного житла або земельної ділянки 
з цільовим призначенням для будівництва житлового будинку, який  став або мав 
стати єдиним житлом позичальника. 

Проектом Закону також вносяться зміни у законодавчі акти щодо 
врегулювання проблемних питань звернення стягнення на іпотечне майно, 
припинення кредитним зобов’язань у зв’язку із пропуском кредитором 
відповідних строків, тощо, а саме: у Кодекс України з питань банкрутства, 
Цивільний кодекс України, Закони України "Про іпотеку", "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про виконавче 
провадження".

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 
України у своєму висновку № 16/03-2021/24005 від 28.01.2021 висловлює 
зауваження до поданого законопроекту.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку 
№ 04-13/8-2020/235050 від 09.12.2020 зазначає, що законопроект матиме 
опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до зміни 
показників доходів бюджету в частині сплати податків кредиторами і 
позичальниками залежно від практики застосування даної законодавчої 
ініціативи). У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності 
згідно із законодавством.

Міністерство фінансів на виконання доручення Прем’єр –міністра 
України у своєму висновку № 14020-04-2/34374 від 10.11.2020 зазначає, 
законопроект не може бути підтриманий.

Національний банк України у своєму висновку № 18-0009/65168 від 
06.11.2020 зазначив, що законопроект не підтримується Національним банком 
України. 

З огляду на зазначене, Комітет вирішив врахувати положення проекту 
Закону України про реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній 
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валюті та внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання 
питань звернення стягнення на іпотечне майно (реєстр. № 4204 від 09.10.2020), 
внесеного народними депутатами України Дубінським О.А. та іншими, при 
подальшому доопрацюванні проекту Закону України про внесення змін до 
розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче 
кредитування" (щодо кредитів, наданих в іноземній валюті) (реєстр. № 4475 від 
09.12.2020), внесений народними депутатами України Кінзбурською В.О. та 
іншими, щодо:

поширення обов'язкової реструктуризації на кредити, і в іпотеці за якими є 
єдине житло позичальника та параметрів такого житла або земельна ділянка з 
цільовим призначенням для будівництва житлового будинку, який  став або мав 
стати єдиним житлом позичальника;

проведення обов'язкової реструктуризації за заявою позичальника; 
встановлення строку, протягом якого позичальник має право звернутися до 

кредитора за реструктуризацією у розмірі шести місяців з дня набрання законом 
чинності. В певних випадках цей строк продовжується, наприклад, у випадку 
смерті позичальника, розгляду спорів у судах і тощо;

здійснення перерахунку процентів, виходячи з ½ розміру українського 
індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб в іноземній 
валюті;

перерахунок процентів проводиться з урахуванням того, що у випадку, 
якщо кредитором була направлена позичальнику вимога про дострокове 
повернення всієї суми кредиту або строк кредитування відповідно до договору 
закінчився, починаючи з дати пред’явлення кредитором позичальнику вимоги 
або дати закінчення строку кредитування, згідно з частиною другою статті 1050 
Цивільного кодексу України нарахування процентів припиняється (постанова 
Великої Палати Верховного Суду від 28.03.2018 у справі № 444/9519/12).

Погоджено.
3. СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про відновлення порушених прав споживачів фінансових 
послуг (реєстр. № 4557 від 29.12.2020, н.д. Леонов О.О., Дмитрук А.Г.)

Доповідач: народний депутат України Леонов Олексій Олександрович
УХВАЛИЛИ:  основною метою прийняття Закону є відновлення порушених 
прав споживачів фінансових послуг, вжиття оперативних заходів щодо 
мінімізації збитків громадян при виконанні своїх кредитних зобов’язань.

Законопроектом передбачено відновлення порушених прав споживачів 
фінансових послуг, яке здійснюється шляхом зміни валюти виконання 
зобов’язань за кредитами в іноземній валюті на національну валюту України — 
гривню. 

Проектом передбачено, що:
1) всі банки, які діють на території України, за письмовою заявою громадян 

України, що мають невиконані зобов’язання за кредитними договорами в 
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іноземній валюті, зобов’язані протягом 1 місяця після отримання заяви від 
позичальника провести реструктуризацію зобов’язань за кредитним договором;

2) реструктуризації підлягають усі кредити, отримані та погашені 
позичальниками споживчих кредитів для придбання будь-якого майна та 
розширення бізнесу без обмеження суми заборгованості;

3) кредит, право вимоги за яким відступлено банками іншим особам, має 
бути повернутим на баланс банків, в тому числі тих, які визнані 
неплатоспроможними для проведення перерахунку;

4) реструктуризацію за кредитом, право вимоги за яким відступлено іншій 
особі  банком, який виведено із банківського ринку України та за яким 
неможливо здійснити перерахунок за початковим курсом, здійснює 
Національний банк на підставі наданих фінансових документів позичальника на 
підставі його звернення.      Заборгованість за кредитами  (первинна сума 
наданого та сплаченого кредиту разом з процентами) конвертується за офіційним 
курсом НБУ на дату укладання кредитного договору. Курсова різниця 
списується банками за рахунок сформованих резервів, в разі їхньої недостатності 
відноситься на дебіторську заборгованість та списується на витрати протягом 
п’яти наступних років.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 
України у своєму висновку № 16/03-2021/65691 від 25.02.2021 висловлює 
зауваження до поданого законопроекту.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку 
№ 04-13/9-2021/51242 від 18.02.2021 зазначає, що законопроект матиме 
опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до зміни 
показників доходів бюджету в частині сплати податків кредиторами і 
позичальниками залежно від практики застосування даної законодавчої 
ініціативи). У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності 
згідно із законодавством.

Міністерство фінансів на виконання доручення Прем’єр –міністра 
України у своєму висновку № 14020-04-2/2997 від 02.02.2021 зазначає, 
законопроект не може бути підтриманий.

Національний банк України у своєму висновку № 18-0009/9802 від 
08.02.2021 зазначив, що законопроект не підтримується Національним банком 
України. 

З огляду на зазначене Комітет вирішив врахувати положення проекту 
Закону України про відновлення порушених прав споживачів фінансових послуг, 
внесений народними депутатами України Леоновим О.О. та Дмитруком А.Г. 
(реєстр. № 4557 від 29.12.2020), при подальшому доопрацюванні проекту Закону 
України про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" 
Закону України "Про споживче кредитування" (щодо кредитів, наданих в 
іноземній валюті) (реєстр. № 4475 від 09.12.2020), внесений народними 
депутатами України Кінзбурською В.О. та іншими, щодо:
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здійснення реструктуризації за курсом іншим, ніж на день 
реструктуризації, який розраховується як середнє значення між курсом 
відповідної іноземної валюти, встановленим Національним банком України на 
день укладення договору та її курсом, встановленим Національним банком 
України на день проведення реструктуризації;

проведення обов'язкової реструктуризації за заявою позичальника.
Погоджено.

4. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про споживче кредитування" (щодо кредитів, 
наданих в іноземній валюті) (реєстр. № 4475 від 09.12.2020, н.д. Кінзбурська 
В.О. та інші)

Доповідач: народний депутат України Кінзбурська Вікторія Олександрівна
В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О.,  Рєпіна Е.А., представники 
НБУ, Полянчук О., Богатих І., Соколова О., Сало Ю. та ін.

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Закону України про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" (щодо 
кредитів, наданих в іноземній валюті) (реєстр. № 4475 від 09.12.2020), внесений 
народними депутатами України Кінзбурською В.О. та іншими, прийняти за 
основу;

2) надати доручення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики доопрацювати зазначений законопроект 
відповідно до частини 1 статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної 
Ради України» щодо внесення змін до тексту проекту стосовно:

внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо 
можливості проведення реструктуризації за кредитними договорами, за якими 
судом прийнято рішення щодо звернення стягнення на єдине житло 
позичальника, але таке рішення не виконано внаслідок дії Закону України "Про 
мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення 
кредитів в іноземній валюті";

продовження дії Закону України "Про мораторій на стягнення майна 
громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" на час 
проведення реструктуризації.

2. Доповідачем від Комітету визначено члена Комітету з питань фінансів, 
податкової та митної політики – народного депутата України Кінзбурську В.О.

Голосування: 
«за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Рішення прийнято.
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5. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації 
процедур неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. № 4398 від 18.11.2020, 
н.д. Тарасенко Т.П. та інші)

Доповідач: народний депутат України Тарасенко Тарас Петрович
В обговоренні питання взяли участь: Кінзбурська В.О., Гетманцев Д.О.,  
Кузнєцов Ю., Максименко Л.П.

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації 
зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур 
неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. № 4398 від 18.11.2020), внесений 
народними депутатами України Тарасенком Т.П. та іншими, прийняти за 
основу.

2. Доповідачем від Комітету визначено члена Комітету з питань фінансів, 
податкової та митної політики – народного депутата України Кінзбурську В.О.

Голосування: «за» - 18,
рішення прийнято «одноголосно».

6. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації 
процедур неплатоспроможності фізичних осіб) (реєстр. № 4399 від 18.11.2020, 
н.д. Тарасенко Т.П. та інші)

Доповідач: народний депутат України Тарасенко Тарас Петрович
В обговоренні питання взяли участь: Кінзбурська В.О., Гетманцев Д.О.,   
Кузнєцов Ю., Максименко Л.П.

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України:
за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, відповідно до 

пункту 1 частини першої статті 114 Закону України «Про регламент Верховної 
Ради України», проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та 
адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. №4399 від 
18.11.2020р.), внесений народними депутатами України Тарасенком Т.П. та 
іншими народними депутатами України, прийняти за основу, з врахуванням 
пропозиції щодо виключення п.6 розділу І законопроекту як такого, що вже 
врегульовано підпунктом 165.1.16 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу 
України, з дорученням Комітету підготувати його до другого читання з 
урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи.
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2. Співдоповідачем від Комітету визначити Голову Комітету - 
народного депутата України Д.О. Гетманцева.

Голосування: «за» - 20,
рішення прийнято «одноголосно».

Засідання Комітету оголошено закритим.

        Голова Комітету                                                              Гетманцев Д.О.

Секретар засідання                                                         Мотовиловець А.В.
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