
До проекту № 4475 від 09.12.2020,
Кінзбурська В.О. та інші

  

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 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" 
Закону України "Про споживче кредитування" (щодо кредитів, наданих в 

іноземній валюті)
реєстр. № 4475 
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 розділу IV 
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче 
кредитування" (щодо кредитів, наданих в іноземній валюті) (реєстр. № 4475).

З огляду на зазначене та керуючись положеннями статей 108, 114, частини 
першої статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", 
Комітет вирішив:

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної 
Ради України", надійшло 170 пропозицій та поправок 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 враховані у таблиці до другого 
читання такі пропозиції:

1. В абзаці вісімнадцятому пункту 2 розділу І законопроекту (підпункту 8 
пункту 7 слова "половину розміру" замінити словом "розмір";
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2. Абзац двадцять третій пункту 2 розділу І законопроекту, що стосується 
абзацу першого підпункту 9 пункту 7 розділу IV "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України "Про споживче кредитування") викласти в такій 
редакції:

"10) якщо станом на день проведення реструктуризації наявні одночасно 
такі умови:

у договорі,  зобов’язання за яким підлягають реструктуризації відповідно до 
цього пункту, було здійснено заміну кредитора на нового внаслідок відступлення 
права вимоги;

поточний кредитор з причини ненадання йому первісним кредитодавцем, 
наступними кредиторами (до яких переходили права первісного кредитодавця) 
всієї інформації про історію здійснення платежів (в тому числі інформації про 
дату здійснення кожного платежу, суму кожного здійсненого платежу, інформації 
про призначення кожного здійсненого платежу, суму наявної простроченої 
заборгованості станом на 01 січня 2014 року за кожним видом наявного грошового 
зобов’язання) не здійснив протягом 60 днів з дня проведення реструктуризації 
передбачені підпунктом 9 цього пункту обчислення або/та обчислення наявної 
станом на 01 січня 2014 року простроченої заборгованості (окремо за кожним 
видом грошового зобов’язання та окремо за простроченими платежами, строк 
сплати яких відповідно до договору закінчується після 01 січня 2014 року, але які 
при цьому кредитодавець вимагав повернути достроково у зв’язку з 
простроченням позичальником платежів);

сукупна сума усіх передбачених цим договором грошових зобов’язань (а 
саме, непогашених на момент відступлення грошових зобов’язань зі сплати 
кредиту та зі сплати процентів за користування кредитом), право вимоги за якими 
відступлено, перевищує суму, що сплачена новим кредитором за відступлення 
такого права вимоги,

то передбачені підпунктом 9 цього пункту обчислення не здійснюються, та 
при цьому грошові зобов’язання позичальника перед таким поточним кредитором 
зменшуються на суму такого перевищення у такій черговості:";

3. Після абзацу тридцять сьомого частини другої розділу І законопроекту 
(після абзацу другого підпункту 15 пункту 7 розділу IV "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України «Про споживче кредитування") доповнити новим 
абзацом такого змісту:

"кредитор, до якого перейшли права первісного кредитодавця внаслідок 
відступлення права вимоги, зобов’язаний надати позичальнику (особі, до якої 
перейшли права і обов’язки позичальника) на його вимогу (не пізніше 14 днів з 
дня отримання такої вимоги) належним чином завірену таким кредитором копію 
документу, яким визначено розмір плати, що сплачена за відступлення права 
вимоги".

За результатами розгляду пропозицій суб’єктів права законодавчої 
ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого 
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читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції. Загалом до 
законопроекту надійшло 173 пропозиції та поправки народних депутатів України, 
з яких  90 – враховано (в тому числі враховано частково та врахована редакційно),  
83  – 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 №№ 82, 99 та № 158 
(за оновленою нумерацією), 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 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України 
"Про споживче кредитування" (щодо кредитів, наданих в іноземній валюті) 
(реєстр. № 4475) 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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