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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Комітет  з  питань  фінансів ,  податкової  та  митної  політики

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91

ВИСНОВОК
до проекту 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 
друге читання

08 квітня 2021 року
протокол № 62

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 08 квітня 2021 року (протокол № 62) розглянув 
порівняльну таблицю до проекту 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).

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної 
Ради України", надійшло 35 пропозицій від народних депутатів України.

Разом з цим, народними депутатами України - членами Комітету в порядку, 
передбаченому пунктом 4 частини першої статті 15 Закону України "Про комітети 
Верховної Ради України" під час розгляду проекту Закону на засіданні Комітету 
були внесені та за результатами голосування на засіданні Комітету враховані у 
таблиці до другого читання такі пропозиції:

1. Пункт 3 законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
"абзац четвертий пункту 2 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» 

Кодексу України з процедур банкрутства викласти у такій редакції викласти в 
такій редакції: 
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 "Закон України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, 
наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради 
України, 2014 р., № 28, ст. 940; 2015 р., № 43, ст. 386) втрачає чинність через 
двадцять місяців з дня введення в дію цього Кодексу";

2. У пункті 4 розділу І законопроекту, який стосується абзацу четвертого 
пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур 
банкрутства викласти у такій редакції: 

"У разі якщо боржник до відкриття провадження у справі про 
неплатоспроможність частково виконав зобов’язання за кредитним договором, а 
саме частково сплатив кредит та відсотки за користування кредитом, розмір вимог 
забезпеченого кредитора, які підлягають погашенню відповідно до цього пункту, 
зменшується на більшу з таких величин:  

відсоток основного боргу за кредитом, погашеного боржником до відкриття 
провадження у справі про неплатоспроможність; 

відсоток загальної вартості кредиту для споживача, що розраховується 
відповідно до законодавства про споживче кредитування на дату укладення 
договору про надання кредиту в іноземній валютіˮ, погашеного боржником до дня 
відкриття провадження у справі про неплатоспроможність";

3. Розділ ХХ Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними 
змінами) доповнити пунктом 16 такого змісту:

"16. Установити, що у разі реструктуризації заборгованості фізичної особи 
за кредитом в іноземній валюті, який забезпечений іпотекою квартири або 
житлового будинку, що є єдиним місцем проживання сім’ї боржника, та 
реструктуризується за процедурою неплатоспроможності фізичної особи згідно з 
планом реструктуризації або з мировою угодою з урахуванням особливостей, 
встановлених пунктом 5 Кодексу України з процедур банкрутства, Фонд 
зобов’язаний не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до публікації 
оголошення про відкриті торги запропонувати позичальнику погасити 
заборгованість за сумою оціночної вартості активу шляхом направлення 
пропозиції на адресу позичальника зазначену у кредитному договорі та/або 
шляхом оприлюднення інформації про майно (активи), що продаються, у 
друкованих засобах масової інформації, визначених виконавчою дирекцією 
Фонду, на веб-сайті банку та офіційному веб-сайті Фонду. Вимоги до змісту та 
строків оприлюднення інформації про продаж майна банків регламентуються 
нормативно-правовими актами Фонду. Позичальник має право укласти 
попередній договір з Фондом (уповноваженою особою Фонду) про виконання 
зобов’язань, визначених в письмовому повідомленні Фонду, до моменту 
публічного оголошення про відкриті торги";

4. Розділ ІІІ законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
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"Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протягом місяця з дня набрання 
чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із 
цим Законом".

За результатами розгляду пропозицій суб’єктів права законодавчої 
ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого 
читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції. Загалом до 
законопроекту надійшло 39 пропозицій та поправок народних депутатів України, 
з яких 26 – враховано (в тому числі враховано частково та врахована редакційно),  
13  – відхилено.

З огляду на зазначене та керуючись положеннями пунктом 4 частини 
першої  статті 15,  пунктами 5 і 6 частини першої статті 16 Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України", пунктом 3 частини першої статті 123 Закону 
України "Про Регламент Верховної Ради України", Комітет вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції  №№ 8, 13, 33 та 39, 
які були подані у відповідності до пункту 4 частини першої  статті 15 Закону 
України "Про комітети Верховної Ради України";

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету;

3. 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) прийняти у другому 
читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками;

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

Голова Комітету Д.О. Гетманцев

Вик. Боцула Т.А.

т. 255-31-01
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