
До проекту № 9051 від 22.02.2023,
Кабінет Міністрів України

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 особливостей нарахування 

процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану"
реєстр. № 9051 від 22.02.2023

14 березня 2023 року
протокол № 130

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 14 березня 2023 року (протокол № 130) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України "Про споживче кредитування" щодо особливостей 
нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану"" (реєстр. 
№ 9051 від 22.02.2023), внесений Кабінетом Міністрів України.

Метою проекту Закону є комплексне вирішення проблеми нарахування 
надмірних та непропорційно великих процентів за договорами про споживчий у 
споживачів, місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного 
проживання споживача (зокрема, якщо споживач є особою, що перебуває на обліку 
як внутрішньо переміщена особа у порядку, встановленому Законом України "Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб") є територія, на якій 
ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована Російською Федерацією 
територія.

Законопроектом пропонується у період дії в Україні воєнного та у 
тридцятиденний строк після його припинення або скасування запровадити 
обов’язкову реструктуризацію зобов'язань споживачів за договорами про 
споживчий кредит, який не забезпечено заставою, місцем постійного проживання 
або покинутим місцем постійного проживання споживача (зокрема, якщо споживач 
є особою, що перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа у порядку, 
встановленому Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб") є територія, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово 
окупована Російською Федерацією територія.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
у своєму висновку № 16/03-2023/51573 від 14.03.2023 висловлює зауваження до 
поданого законопроекту.



2

Національний банк України у своєму листі № 18-0010/17015 від 13.03.2023 
не заперечує проти прийняття зазначеного законопроекту.

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

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 
особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного 
стану" (реєстр. № 9051 від 22.02.2023), внесений Кабінетом Міністрів України, 
включити до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання;

2) за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його 
за основу;

3) доручити Комітету доопрацювати законопроект відповідно до частини 
першої статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" у 
зв'язку із необхідністю узгодження його норм та уникнення правової 
невизначеності відповідно до зауважень, висловлених у висновку Головного 
науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, а також з 
урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, та 
внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

2. Співдоповідачем 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

Вик. Боцула Т.А.
т. 255-31-01


