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0.
1.
2.

Реєстраційний
№ 1111

Народний депутат України Гетманцев Д.О.
Народні депутати України – члени Комітету з питань фінансів, податкової
та митної політики
21.01.2021
Пропозиції та поправки до проекту

ПРОЕКТ
Закон України
Про фінансовий лізинг
Цей Закон визначає загальні правові та організаційні -1-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка№210)
засади фінансового лізингу в Україні відповідно до
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
міжнародно-правових стандартів у цій сфері.

Висновки,
обґрунтування

Враховано

Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка№208)
Законопроект
потребує
виправлення
граматичних та синтаксичних помилок.

3.
4.
5.

Розділ І.
Загальні положення
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому -2-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка№210)
значенні:

Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка№208)
Частину 1 статті 1 викласти в такій редакції:
"1. У цьому Законі терміни вживаються в
такому значенні:
договір фінансового лізингу - договір, за
яким лізингодавець зобов'язується передати
лізингоодержувачу на визначений строк (але не
менше одного року) у володіння та
користування майно, що належить лізингодавцю
на праві власності і було набуте ним без
попередньої
домовленості
із
лізингоодержувачем, або майно, спеціально
придбане
лізингодавцем
у
продавця
(постачальника) відповідно до встановлених
лізингоодержувачем специфікацій і умов;
лізингодавець - юридична особа, яка передає
право володіння та користування предметом
фінансового лізингу лізингоодержувачу за
договором фінансового лізингу, та набула в
установленому законом порядку статусу особи, що
має право надавати послуги фінансового лізингу;
лізингоодержувач - яка отримує за

Вик.А.Мороз (Тел.255-27-36)

Враховано частково
у запропонованих
редакціях відповідних
положень далі за
текстом законопроекту

(Друге читання)

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

ПРОЕКТ
Закон України
Про фінансовий лізинг
Цей Закон визначає загальні правові та організаційні
засади фінансового лізингу в Україні відповідно до
міжнародно-правових стандартів у цій сфері.

Розділ І.
Загальні положення
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому
значенні:
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6.
7.

договір фінансового лізингу – договір, за яким
надаються послуги з фінансового лізингу;
лізингодавець - юридична особа, яка передає право
володіння та користування об’єктом фінансового
лізингу лізингоодержувачу за договором фінансового
лізингу, та набула в установленому законом порядку
статусу особи, що має право надавати послуги
фінансового лізингу;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки,
обґрунтування

договором фінансового лізингу право володіння
та користування предметом фінансового
лізингу;
продавець (постачальник) -особа, яка
передає або зобов’язується передати майно у
фінансовий лізинг;
строк фінансового лізингу - строк, протягом
якого лізингоодержувач отримує за договором
фінансового лізингу право володіння та
користування предметом фінансового лізингу,
передбачений договором фінансового лізингу,
який розпочинається з дати підписання акту
приймання - передачі об`єкту фінансового лізингу
лізингоодержувачу та закінчується в терміни,
передбачені договором фінансового лізингу;
сублізинг - піднайм предмета фінансового
лізингу,
у
відповідності
з
яким
лізингоодержувач передає третім особам у
користування за плату на погоджений строк,
який не може перевищувати строк, визначений
в договорі фінансового лізингу, предмет
фінансового лізингу, отриманий раніше від
лізингодавця за договором фінансового лізингу;
фінансовий лізинг - це вид цивільноправових відносин, що виникають із договору
фінансового лізингу".

-3-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
абзац 3 статті 1 викласти в наступній
редакції:
"лізингодавець - юридична особа, яка набула
в установленому законом порядку статусу
особи, що має право надавати послуги з
фінансового лізингу, та на підставі договору
фінансового лізингу передає у володіння та
користування об’єкт фінансового лізингу
лізингоодержувачу; "
-4-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У статті 1 в абзаці третьому частини першої
виключити слова "статусу особи, що має".
-5-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка №337)
У тексті нової редакції Закону "Про
фінансовий лізинг" слова "об’єкт фінансового
лізингу" в усіх відмінках замінити словами
"предмет фінансового лізингу".

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано

Відхилено
пропонується вживати
більш широке поняття
"обʼєкт", а не "предмет",
що більш притаманний
договору, а не загалом
системі правововідносин
Відхилено
-6-Н.д.Столар В.М. (Реєстр.картка №360)
В абзаці другому частини 1 статті 1 пропонується
законопроекту
слова
"володіння
та" застосовувати обидва
поняття "володіння" та
виключити.
"користування"
Відхилено
-7-Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

договір фінансового лізингу – договір, за яким
надаються послуги з фінансового лізингу;
лізингодавець - юридична особа, яка набула у
встановленому законом порядку право надавати
послуги з фінансового лізингу і, на підставі договору
фінансового лізингу, передає лізингоодержувачу у
володіння та користування об’єкт фінансового
лізингу;
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8.

лізингоодержувач – фізична особа, фізична особа –
підприємець або юридична особа, яка отримує за
договором фінансового лізингу право володіння та
користування об`єктом фінансового лізингу від
лізингодавця;

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки,
обґрунтування

У статті 1 проекту із визначення термінів пропонується
"лізінгодавець"
та
"лізингоодержувач" застосовувати обидва
поняття "володіння" та
виключити слова "та володіння".
"користування"
Враховано редакційно
-8-Н.д.Мамка Г.М. (Реєстр.картка №372)
Абзац 3 частини 1 статті 1 викласти у такій
редакції:
"лізингодавець - юридична особа, яка передає
або зобов'язується передати другій стороні
право користування об’єктом фінансового
лізингу лізингоодержувачу за договором
фінансового лізингу, та набула в установленому
законом порядку статусу особи, що має право
надавати послуги фінансового лізингу"
Відхилено
-9-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
пропонується
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
застосовувати обидва
В абзаці третьому частини першої статті 1 поняття "володіння" та
слова "володіння та" виключити.
"користування"
Відхилено
-10-Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23) пропонується
застосовувати обидва
Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
поняття "володіння" та
В абзаці третьому частини першої статті 1 "користування"
законопроекту
слова
"володіння
та"
виключити.
-11-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано–
Четвертий абзац частини першої статті 1 з техніко-юридичним
уточненням редакції
викласти у редакції:
"лізингоодержувач - фізична особа, фізична
особа - підприємець або юридична особа, яка
отримує право володіння та користування
об`єктом фінансового лізингу від лізингодавця
на умовах, визначених відповідним договором
фінансового лізингу; ".
Враховано частково
-12-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в абзаці 4 статті 1 слова "за договором" у запропонованій
замінити словами "на підставі договору", слово редакції
"право" замінити словом "у", слово "об’єктом"
замінити словом "об’єкт".
Враховано редакційно
-13-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Четвертий абзац частини першої статті 1
викласти у редакції:
"лізингоодержувач - фізична особа, фізична
особа - підприємець або юридична особа, яка
отримує право володіння та користування
об`єктом фінансового лізингу від лізингодавця
на умовах, визначених відповідним договором
фінансового лізингу; ".
Відхилено
-14-Н.д.Столар В.М. (Реєстр.картка №360)
В абзаці третьому частини 1 статті 1 пропонується
законопроекту
слова
"володіння
та" застосовувати обидва
поняття "володіння" та
виключити.
"користування"
Відхилено
-15-Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
пропонується

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

лізингоодержувач – фізична особа, фізична особа підприємець або юридична особа, яка відповідно до
договору
фінансового
лізингу
отримує
від
лізингодавця об'єкт фінансового лізингу у володіння
та користування;
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Висновки,
обґрунтування

застосовувати обидва
поняття "володіння" та
"користування"
Відхилено
пропонується
застосовувати обидва
поняття "володіння" та
"користування"
Відхилено
-17-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
пропонується
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
В абзаці четвертому частини першої статті 1 застосовувати обидва
поняття "володіння" та
слова "володіння та" виключити.
"користування"
Відхилено
-18-Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
Н.д.Констанкевич І.М.(Реєстр.картка№23) пропонується
застосовувати обидва
Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
поняття "володіння" та
В абзаці четвертому частини першої статті 1 "користування"
законопроекту
слова
"володіння
та"
виключити.
Враховано
-19-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в абзаці п’ятому статті 1 слова "річ з метою
передачі цієї речі у фінансовий лізинг"
замінити словами "у власність майно (об`єкт
фінансового лізингу), для подальшої передачі
лізингоодержувачу на підставі договору
фінансового лізингу".
-20-Народні депутати України – члени Комітету з Враховано
питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Виключити визначення "строк фінансового
лізингу".

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

У статті 1 проекту із визначення термінів
"лізінгодавець"
та
"лізингоодержувач"
виключити слова "та володіння".
-16-Н.д.Мамка Г.М. (Реєстр.картка №372)
У абзаці 4 частини 1 статті 1 слова "право
володіння та" виключити.

9.

продавець (постачальник) – фізична особа,
фізична особа – підприємець або юридична особа, в
якої лізингодавець набуває річ з метою передачі цієї
речі у фінансовий лізинг;

10.

строк фінансового лізингу – строк, протягом якого
лізингоодержувач отримує за договором фінансового
лізингу право володіння та користування об`єктом
фінансового лізингу, передбачений договором
фінансового лізингу, який розпочинається з дати
підписання акту приймання – передачі об`єкту
фінансового
лізингу
лізингоодержувачу
та
закінчується в терміни, передбачені договором
фінансового лізингу;

-21-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в абзаці 6 статті 1 слова "строк, протягом
якого лізингоодержувач отримує за договором
фінансового лізингу право володіння та
користування об`єктом фінансового лізингу,
передбачений договором фінансового лізингу"
замінити словами "передбачений договором
фінансового лізингу строк, протягом якого
лізингоодержувач отримує за договором
фінансового
лізингу
у
володіння
та
користування об`єкт фінансового лізингу".
-22-Н.д.Володіна Д.А.(Реєстр.картка №289)
У шостому абзаці частини першої статті 1
виключити слова "передбачений договором
фінансового лізингу, ".
МАА 21.02.2020

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням абзацу

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням абзацу

продавець (постачальник) – фізична особа,
фізична особа – підприємець або юридична особа, в
якої лізингодавець набуває у власність майно (об`єкт
фінансового лізингу) для подальшої передачі
лізингоодержувачу на підставі договору фінансового
лізингу;
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11.

сублізинг – піднайм об`єкта фінансового лізингу, у
відповідності з яким лізингоодержувач передає третім
особам у користування за плату на погоджений строк,
який не може перевищувати строк, визначений в
договорі фінансового лізингу, об`єкт фінансового
лізингу, отриманий раніше від лізингодавця за
договором фінансового лізингу;

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки,
обґрунтування

-23-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У шостому абзаці частини першої статті 1
виключити слова "передбачений договором
фінансового лізингу, ".
-24-Н.д.Столар В.М. (Реєстр.картка №360)
В абзаці п’ятому частини 1 статті 1
законопроекту
слова
"володіння
та"
виключити.
-25-Н.д.Мамка Г.М. (Реєстр.картка №372)
У абзаці 6 частини 1 статті 1 слова "право
володіння та" виключити.
-26-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
В абзаці шостому частини першої статті 1
слова "володіння та" виключити.
-27-Народні депутати України – члени Комітету з
питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Термін «сублізинг» виключити.

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням абзацу

-28-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
абзац сьомий статті 1 викласти в наступній
редакції:
"сублізинг - вид піднайму об`єкта
фінансового лізингу, у відповідності з яким
лізингоодержувач передає третій особі у
користування об`єкт фінансового лізингу,
отриманий раніше від лізингодавця за
договором фінансового лізингу, за плату на
погоджений відповідно до договору сублізингу
строк, який не може перевищувати строк,
визначений в договорі фінансового лізингу".
-29-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
3. Сьомий абзац частини першої статті 1
викласти у редакції:
"сублізинг - похідний фінансовий лізинг, у
відповідності з яким лізингоодержувач передає
третім особам у користування за плату на
погоджений строк, який не може перевищувати
строк, визначений в основному договорі
фінансового лізингу, об`єкт фінансового
лізингу, отриманий раніше від лізингодавця за
основним договором фінансового лізингу за
згодою лізингодавця, що надається в письмовій
формі; ".
-30-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
3. Сьомий абзац частини першої статті 1
викласти у редакції:
"сублізинг - похідний фінансовий лізинг, у

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням абзацу

Враховано редакційно

Враховано редакційно
Враховано редакційно

Враховано

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням абзацу

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням абзацу
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фінансовий лізинг – вид цивільно-правових
відносин за якими лізингодавець зобов'язується
передати лізингоодержувачу на визначений строк (але
не менше одного року) у володіння та користування
річ, що належить лізингодавцю на праві власності і
була набута ним без попередньої домовленості із
лізингоодержувачем, або річ, спеціально придбану
лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно
до встановлених лізингоодержувачем специфікацій і
умов та передбачає наявність однієї з таких ознак на
дату укладання договору фінансового лізингу:

Пропозиції та поправки до проекту

відповідності з яким лізингоодержувач передає
третім особам у користування за плату на
погоджений строк, який не може перевищувати
строк, визначений в основному договорі
фінансового лізингу, об`єкт фінансового
лізингу, отриманий раніше від лізингодавця за
основним договором фінансового лізингу за
згодою лізингодавця, що надається в письмовій
формі; ".
-31-Народні депутати України – члени Комітету з
питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Термін «фінансовий лізинг» викласти у такій
редакції:
"фінансовий лізинг – вид правових відносин,
за
якими
лізингодавець
зобов'язується
відповідно до договору фінансового лізингу на
строк та за плату, визначені таким договором,
передати лізингоодержувачу у володіння та
користування як об'єкт фінансового лізингу
майно, що належить лізингодавцю на праві
власності і було набуте ним без попередньої
домовленості із лізингоодержувачем, або майно ,
спеціально придбане лізингодавцем у продавця
(постачальника) відповідно до встановлених
лізингоодержувачем специфікацій і умов, та
передбачає наявність хоча б однієї з ознак
фінансового лізингу, встановлених цим Законом".
-32-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в абзаці восьмому статті 1:
слова "цивільно-правових" замінити на слова
"правових", після слова "річ" додати слова
"(об`єкт фінансового лізингу)";
після слова "наявність" додати слова "хоча б";
слова "на дату укладання договору
фінансового лізингу" виключити.
-33-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У статті 1 виключити абзац 8

-34-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Восьмий абзац частини першої статті 1
викласти у редакції:
"фінансовий лізинг - вид цивільно-правових
відносин за якими лізингодавець зобов'язується
передати лізингоодержувачу на визначений
строк (але не менше одного року) у володіння
та користування майно, що належить
лізингодавцю на праві власності і було набуте
ним без попередньої домовленості із
лізингоодержувачем, або майно, спеціально
придбане
лізингодавцем
у
продавця
МАА 21.02.2020

Висновки,
обґрунтування

Враховано

Враховано частково

Відхилено
ключове визначення
«фінансового лізинг»
є важливим для
правозастосування
усього закону
Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

фінансовий лізинг – вид правових відносин, за
якими лізингодавець зобов'язується відповідно до
договору фінансового лізингу на строк та за плату,
визначені
таким
договором,
передати
лізингоодержувачу у володіння та користування як
об'єкт фінансового лізингу майно, що належить
лізингодавцю на праві власності та було набуте ним
без попередньої домовленості із лізингоодержувачем,
або майно, спеціально придбане лізингодавцем у
продавця (постачальника) відповідно до встановлених
лізингоодержувачем специфікацій та умов, і
передбачає наявність хоча б однієї з ознак
фінансового лізингу, встановлених цим Законом.
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(постачальника) відповідно до встановлених
лізингоодержувачем технічних та інших
характеристик (специфікацій і умов) та
передбачає наявність однієї з таких ознак на
дату укладання договору фінансового лізингу:
а) до лізингоодержувача переходять усі
ризики та винагороди щодо користування та
володіння об’єктом фінансового лізингу;
б)
лізингоодержувач
по
закінченню
визначеного договором фінансового лізингу
строку фінансового лізингу має право на
підставі такого договору або окремого
договору викупу набути у власність об’єкт
фінансового лізингу за ціною, визначеною у
договорі, відповідно до якого відбувається
перехід права власності;
в) лізингові платежі на момент укладання
договору фінансового лізингу, дорівнюють
первісній вартості об’єкта фінансового лізингу
або перевищують її;
г) об’єкт фінансового лізингу, виготовлений
за замовленням лізингоодержувача та після
закінчення дії договору фінансового лізингу, не
може бути використаним іншими особами,
крім лізингоодержувача, виходячи з його
технологічних та якісних характеристик.".
Враховано частково
-35-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Восьмий абзац частини першої статті 1
викласти у редакції:
"фінансовий лізинг - вид цивільно-правових
відносин за якими лізингодавець зобов'язується
передати лізингоодержувачу на визначений
строк (але не менше одного року) у володіння та
користування майно, що належить лізингодавцю
на праві власності і було набуте ним без
попередньої
домовленості
із
лізингоодержувачем, або майно, спеціально
придбане
лізингодавцем
у
продавця
(постачальника) відповідно до встановлених
лізингоодержувачем технічних та інших
характеристик (специфікацій і умов) та
передбачає наявність однієї з таких ознак на
дату укладання договору фінансового лізингу:
а) до лізингоодержувача переходять усі
ризики та винагороди щодо користування та
володіння об’єктом фінансового лізингу;
б)
лізингоодержувач
по
закінченню
визначеного договором фінансового лізингу
строку фінансового лізингу має право на
підставі такого договору або окремого договору
викупу набути у власність об’єкт фінансового
лізингу за ціною, визначеною у договорі,
відповідно до якого відбувається перехід права
власності;
в) лізингові платежі на момент укладання
МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції
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договору фінансового лізингу, дорівнюють
первісній вартості об’єкта фінансового лізингу
або перевищують її;
г) об’єкт фінансового лізингу, виготовлений
за замовленням лізингоодержувача та після
закінчення дії договору фінансового лізингу, не
може бути використаним іншими особами, крім
лізингоодержувача,
виходячи
з
його
технологічних та якісних характеристик.".
-36-Н.д.Столар В.М. (Реєстр.картка №360)
В абзаці сьомому частини 1 статті 1
законопроекту
слова
"цивільно-правових
відносин за якими" замінити словами "найму за
яким", а слова "володіння та" виключити.
-37-Н.д.Мамка Г.М. (Реєстр.картка №372)
У абзаці 8 частини 1 статті 1 слова
"володіння та" виключити.

13.

Відхилено
пропонується
застосовувати обидва
поняття "володіння" та
"користування"
Відхилено
пропонується
застосовувати обидва
поняття "володіння" та
"користування"
Відхилено
-38-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
пропонується
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
В абзаці восьмому частини першої статті 1 застосовувати обидва
поняття "володіння" та
слова "володіння та" виключити.
"користування"
В абзаці восьмому частини першої статті 1
після слів "вид цивільно-правових відносин"
доповнити словами " у сфері найму (оренди) ".
а) до лізингоодержувача переходять усі ризики та -39-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Враховано
У статті 1 виключити абзац 9
винагороди щодо користування та володіння об’єктом

фінансового лізингу;

14.

б) лізингоодержувач по закінченню визначеного
договором фінансового лізингу строку фінансового
лізингу має право на підставі такого договору або
окремого договору набути у власність об’єкт
фінансового лізингу за ціною, визначеною у договорі;

МАА 21.02.2020

-40-Н.д.Столар В.М. (Реєстр.картка №360)
В пункті "а" абзацу сьомого частини 1 статті
1 слова "та володіння" виключити.
-41-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
В абзаці дев’ятому частини першої статті 1
слова "володіння та" виключити.
-42-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
пункт б) абзацу восьмого статті 1 викласти в
наступній редакції:
"б) лізингоодержувач по закінченню
визначеного договором фінансового лізингу
строку фінансового лізингу має право набути у
власність об’єкт фінансового лізингу за ціною
та на умовах, визначених договором
фінансового лізингу або окремого договору".
-43-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У статті 1 виключити абзац 10
-44-Н.д.Мамка Г.М. (Реєстр.картка №372)
Абзац 10 частини 1 статті 1 викласти у такій
редакції:
"б) лізингоодержувач по закінченню

Враховано редакційно
Враховано редакційно

Враховано по суті
у новій статті 5

Враховано
Враховано по суті
у новій статтій 5
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визначеного договором фінансового лізингу
строку фінансового лізингу має право на
підставі такого договору або окремого
договору купівлі-продажу набути у власність
об’єкт фінансового лізингу за ціною,
визначеною у договорі;
в) лізингові платежі на момент укладання -45-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Враховано
У статті 1 виключити абзац 11.
договору фінансового лізингу, дорівнюють первісній

вартості
об’єкту
перевищують її;

16.

Пропозиції та поправки до проекту

фінансового

лізингу

або

г) фінансового лізингу, виготовлений за
замовленням лізингоодержувача та після закінчення
дії договору фінансового лізингу, не може бути
використаним
іншими
особами,
крім
лізингоодержувача, виходячи з його технологічних та
якісних характеристик.

МАА 21.02.2020

-46-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в пункті в) абзацу восьмого статті 1 слова
"лізингові платежі" замінити словами "сума
лізингових платежів".
-47-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в пункті г) абзацу восьмого статті 1 перед
словами "фінансового лізингу, виготовлений"
додати слово "об`єкт".

Враховано по суті
у новій статтій 5

-48-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У статті 1 виключити абзац 12
-49-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка №337)
У абзаці дванадцятому частини першої
статті першої (підпункт "г" визначення терміну
"фінансовий
лізинг")
перед
словами
"фінансового
лізингу,
виготовлений"
доповнити словом "об’єкт" (або словом
"предмет" у разі врахування пропозиції нижче).
-50-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка№210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка№208)
Статтю 1 розділу І законопроекту (щодо
ознак
договору
фінансового
лізингу)
доповнити частиною 2 наступного змісту:
"2. Укладення договору фінансового лізингу
передбачає наявність однієї з таких ознак:
а) до лізингоодержувача переходять усі
ризики та винагороди щодо користування та
володіння предметом фінансового лізингу;
б)
лізингоодержувач
по
закінченню
визначеного договором фінансового лізингу
строку фінансового лізингу має переважне
право на підставі такого договору або окремого
договору набути у власність предмет
фінансового лізингу за ціною, визначеною у
договорі;
в) лізингові платежі на момент укладання

Враховано

Враховано по суті
у новій статтій 5

Враховано по суті
у новій статтій 5

Враховано по суті
у новій статтій 5

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції
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17.

18.

19.

2. Інші терміни в цьому Законі вживаються у
значенні, наведеному в Цивільному кодексі України,
Законі України «Про захист прав споживачів» та
законах України з питань регулювання ринків
фінансових послуг.

Стаття 2. Мета цього Закону

1. Метою цього Закону є захист прав та законних
інтересів
лізингоодержувачів,
лізингодавців,
створення належного конкурентного середовища на
ринках фінансових послуг та підвищення довіри до

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

договору фінансового лізингу, не можуть бути
меншими
первісної
вартості
предмета
фінансового лізингу;
г)
виготовлення
за
замовленням
лізингоодержувача
предмету
фінансового
лізингу, що після закінчення дії договору
фінансового
лізингу
не
може
бути
використаним
іншими
особами,
крім
лізингоодержувача,
виходячи
з
його
технологічних та якісних характеристик ".
У зв’язку з цим частину 2 цієї статті
відповідно вважати чаcтиною 3.
-51-Н.д.Мамка Г.М. (Реєстр.картка №372)
Абзац 12 частини 1 статті 1 викласти у такій
редакції:
"г)
предмет
фінансового
лізингу,
виготовлений
за
замовленням
лізингоодержувача та після закінчення дії
договору фінансового лізингу, не може бути
використаним
іншими
особами,
крім
лізингоодержувача,
виходячи
з
його
технологічних та якісних характеристик."
-52-Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
У пункті "г" абзацу 7 частини статті 1
проекту доповнити словом "об’єкт".
-53-Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403)
У дванадцятому абзаці частини першої
статті першої (підпункт г) визначення терміну
"фінансовий
лізинг")
перед
словами
"фінансового
лізингу,
виготовлений"
доповнити словом "об’єкт".
-54-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
частину 2 статті 1 викласти в такій редакції:
"2. Інші терміни в цьому Законі
застосовуються у значеннях, визначених в
Цивільному кодексі України, Господарському
кодексі України, Законі України "Про захист
прав споживачів" та законах України з питань
регулювання ринків фінансових послуг.";
-55-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
У частині другій статті 1 після слів "Про
захист прав споживачів" доповнити словами
"Про електронну комерцію".
-56-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
назву статті 2 викласти в наступній редакції:
"Стаття 2. Мета і сфера застосування
Закону."
-57-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка№210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Відхилено
пропонується вживати
більш широке поняття
"обʼєкт", а не "предмет",
що більш притаманний
договору, а не загалом
системі правововідносин

Враховано по суті
у новій статтій 5
Враховано по суті
у новій статтій 5

Враховано редакційно

2. Інші терміни в цьому Законі вживаються у
значеннях, наведених у Цивільному кодексі України,
Господарському кодексі України, Законі України
"Про захист прав споживачів", Законі України "Про
електронну комерцію" та законах України з питань
регулювання діяльності з надання фінансових послуг.

Враховано

Враховано

Враховано редакційно

Стаття 2. Мета і сфера застосування Закону

1. Метою цього Закону є забезпечення захисту
прав та законних інтересів лізингоодержувачів,
лізингодавців, створення належного конкурентного
середовища у сфері фінансового лізингу, гармонізація
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Висновки,
обґрунтування

нього, забезпечення сприятливих умов для розвитку
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка№208)
Статтю 2 розділу І законопроекту викласти
економіки України, гармонізація законодавства
України із законодавством Європейського Союзу та в такій редакції:
"Метою цього Закону є забезпечення
міжнародними стандартами.
захисту
прав
та
законних
інтересів

20.

лізингоодержувачів, лізингодавців, а також
створення
належного
конкурентного
середовища на ринках фінансових послуг".
-58-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
статтю 2 доповнити частиною другою
такого змісту:
"2. Цей Закон регулює відносини, що
виникають у сфері фінансового лізингу, крім
відносин щодо об`єктів фінансового лізингу,
які регулюються спеціальним законодавством."
Стаття 3. Законодавство у сфері фінансового -59-Н.д.Мамка Г.М. (Реєстр.картка №372)
Статтю 3 викласти у такій редакції:
лізингу
"Стаття
3.
Законодавство
у
сфері
фінансового лізингу
1. Відносини, що виникають на підставі
договору
фінансового
лізингу
між
лізингодавцем
та
лізингоодержувачем,
регулюються Конституцією України, цим
Законом, Цивільним кодексом України, іншими
законами України з питань регулювання ринків
фінансових послуг, а також прийнятими згідно
з цими законами нормативно-правовими
актами.
2. У разі якщо міжнародним договором,
згода на обов’язковість якого надана
Верховною Радою України, встановлено інші
правила, ніж цим Законом, застосовуються
правила міжнародного договору."
-60-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
назву статті 3 викласти у такій редакції:
"Поняття
фінансового
лізингу
та
законодавство про фінансовий лізинг"
-61-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
доповнити статтю 3 частиною такого змісту:
"1. Фінансовий лізинг - вид цивільноправових відносин за якими лізингодавець
зобов'язується передати лізингоодержувачу на
визначений строк (але не менше одного року) у
володіння та користування річ, що належить
лізингодавцю на праві власності і була набута
ним без попередньої домовленості із
лізингоодержувачем, або річ, спеціально
придбану
лізингодавцем
у
продавця
(постачальника) відповідно до встановлених
лізингоодержувачем специфікацій і умов та
передбачає наявність однієї з таких ознак на
дату укладання договору фінансового лізингу:

МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

законодавства
України
із
законодавством
Європейського Союзу та міжнародними стандартами,
забезпечення сприятливих умов для розвитку
економіки України.

Враховано частково
у запропонованій
редакції

2. Цей Закон регулює відносини, що виникають у
сфері фінансового лізингу.

Враховано редакційно

Стаття 3. Законодавство у сфері фінансового
лізингу

Враховано по суті
у новій статті 5
Враховано редакційно
у новій статті 5
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21.

1. Відносини, що виникають на підставі договору
фінансового
лізингу
між
лізингодавцем
та
лізингоодержувачем, регулюються положеннями
Цивільного кодексу України про лізинг, найм
(оренду),
з
урахуванням
особливостей,
що
встановлюються Законом України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг» та цим Законом.

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

а) до лізингоодержувача переходять усі
ризики та винагороди щодо користування та
володіння об’єктом фінансового лізингу;
б)
лізингоодержувач
по
закінченню
визначеного договором фінансового лізингу
строку фінансового лізингу має право на
підставі такого договору або окремого
договору
набути
у
власність
об’єкт
фінансового лізингу за ціною, визначеною у
договорі;
в) лізингові платежі на момент укладання
договору фінансового лізингу, дорівнюють
первісній вартості об’єкту фінансового лізингу
або перевищують її;
г) об’єкт фінансового лізингу, виготовлений
за замовленням лізингоодержувача та після
закінчення дії договору фінансового лізингу, не
може бути використаним іншими особами,
крім лізингоодержувача, виходячи з його
технологічних та якісних характеристик".
У зв’язку з цим частину першу - четверту
вважати частиною другою-четвертою.
-62-Народні депутати України – члени Комітету з
питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Частину 1 статті 3 викласти у такій редакції:
"1. Відносини між лізингодавцем та
лізингоодержувачем, що виникають на підставі
договору фінансового лізингу, регулюються
положеннями Цивільного кодексу України,
Господарського
кодексу
України,
з
урахуванням
особливостей,
встановлених
законами України з питань регулювання
діяльності з надання фінансових послуг, цим
Законом та іншими законами України, а також
прийнятими на їх виконання нормативноправовими актами".
-63-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
частину 1 статті 3 викласти в такій редакції:
"1. Відносини між лізингодавцем та
лізингоодержувачем, що виникають на підставі
договору фінансового лізингу, регулюються
положеннями Цивільного кодексу України,
Господарського
кодексу
України,
з
урахуванням
особливостей,
що
встановлюються Законом України "Про
фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" та цим Законом."
-64-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Частину першу статті 3 викласти у редакції:
"1. Відносини, що виникають на підставі
договору
фінансового
лізингу
між

Висновки,
обґрунтування

Враховано

Враховано редакційно

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

1.
Відносини
між
лізингодавцем
та
лізингоодержувачем, що виникають на підставі
договору
фінансового
лізингу,
регулюються
положеннями
Цивільного
кодексу
України,
Господарського кодексу України з урахуванням
особливостей, встановлених законами України з
питань регулювання діяльності з надання фінансових
послуг, цим Законом та іншими законами України, а
також прийнятими на їх виконання нормативноправовими актами.
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22.

2. Відносини, що виникають між лізингодавцем та
продавцем (постачальником) у зв'язку з набуттям
лізингодавцем у власність речі, з метою передачі цієї
речі у користування лізингоодержувачу, регулюються
положеннями Цивільного кодексу України про
купівлю-продаж,
поставку,
з
урахуванням
особливостей, що встановлюються цим Законом.

Пропозиції та поправки до проекту

лізингодавцем
та
лізингоодержувачем,
регулюються Цивільним кодексом України з
урахуванням особливостей, що встановлюються
Законом України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових
послуг", Господарським кодексом України,
Податковим кодексом України, Законами
України "Про банки і банківську діяльність" від
07.12.2000
№2121-ІІІ,
із
змінами
і
доповненнями, "Про заставу" від 02.10.1992
№2654-ХІІ, із змінами і доповненнями, "Про
іпотеку" від 05.06.2003 №898-IV, із змінами і
доповненнями, іншими законодавчими актами,
нормативно-правовими актами Національного
банку України, та цим Законом."
-65-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину першу статті 3 викласти у редакції:
"1. Відносини, що виникають на підставі
договору
фінансового
лізингу
між
лізингодавцем
та
лізингоодержувачем,
регулюються Цивільним кодексом України з
урахуванням особливостей, що встановлюються
Законом України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових
послуг", Господарським кодексом України,
Податковим кодексом України, Законами
України "Про банки і банківську діяльність" від
07.12.2000 №2121-ІІІ, із змінами, "Про заставу"
від 02.10.1992 №2654-ХІІ, із змінами, "Про
іпотеку" від 05.06.2003 №898-IV, із змінами,
іншими законодавчими актами, нормативноправовими актами Національного банку
України та цим Законом."
-66-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
частину 2 статті 3 викласти в такій редакції:
"2.
Відносини,
що
виникають
між
лізингодавцем та продавцем (постачальником) у
зв'язку з набуттям лізингодавцем у власність
речі (об’єкта фінансового лізингу), з метою
передачі цієї речі лізингоодержувачу на підставі
договору фінансового лізингу, регулюються
положеннями Цивільного кодексу України про
купівлю-продаж, поставку, з урахуванням
особливостей, що встановлюються цим Законом.
Відносини, що виникають у разі набуття
права господарського відання на предмет
договору лізингу, регулюються за правилами,
встановленими для регулювання відносин, що
виникають у разі набуття права власності на
предмет договору лізингу, крім права
розпорядження предметом лізингу."
-67-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)

МАА 21.02.2020

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано частковоу
запропонованій
редакції

Враховано редакційно

2. Відносини, що виникають між лізингодавцем та
продавцем (постачальником) у зв'язку з набуттям
лізингодавцем у власність об’єкта фінансового
лізингу з метою подальшої передачі цього об’єкта
лізингоодержувачу на підставі договору фінансового
лізингу, регулюються положеннями Цивільного
кодексу України про купівлю-продаж, поставку, з
урахуванням особливостей, встановлених цим
Законом.
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23.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

у частині другій статті 3 слова "Законом
України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг"
замінити словами "законами, що регулюють
надання фінансових послуг в Україні".
Відхилено
-68-Н.д.Столар В.М. (Реєстр.картка №360)
Частину 2 статті 3 законопроекту частина необхідна для
внормування відносин
виключити.
з третіми особами
Враховано
3. Відносини, що виникають на підставі договору -69-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
частину третю статті 3 виключити
оперативного лізингу регулюються Податковим

кодексом України та загальними положеннями
Цивільного кодексу України про найм (оренду) з
урахуванням особливостей, встановлених параграфом
6 Глави 58 Цивільного кодексу України.

24.

-70-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Частину третю статті 3 виключити. У
зв’язку з цим частину четверту статті 3 вважати
частиною третьою статті 3.
-71-Н.д.Столар В.М. (Реєстр.картка №360)
Частину 3 статті 3 законопроекту
виключити.
-72-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка№210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка№208)
Пункт 3 статті 3 розділу І (щодо
регулювання правовідносин, що виникають на
підставі договору оперативного лізингу)
виключити.
У зв’язку з цим пункт 4 цієї статті
відповідно вважати пунктом 3.
-73-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
8. У частині третій статті 3 слова
"Податковим кодексом України та" виключити.
-74-Н.д.Бондарєв К.А.(Реєстр.картка№400)
У статті 3 пункт 3 виключити, пункт 4
вважати пунктом 3.
-75-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
6. Частину третю статті 3 виключити. У
зв’язку з цим частину четверту статті 3 вважати
частиною третьою статті 3.
4. У разі якщо міжнародним договором, згода на -76-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
обов’язковість якого надана Верховною Радою
України, встановлено інші правила, ніж цим Законом, 9. Частину четверту статті 3 виключити
-77-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
застосовуються правила міжнародного договору.
частину четверту статті 3 виключити..
-78-Народні депутати України – члени Комітету з

МАА 21.02.2020

Враховано

Враховано
Враховано

Враховано редакційно

Враховано
Враховано

Враховано

Враховано
Враховано

3. Положення інших нормативно-правових актів
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25.

Стаття 4. Державне регулювання та нагляд у сфері
фінансового лізингу

26.

1. Державне регулювання надання послуг
фінансового лізингу здійснюється відповідно до
Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» та інших
законів, які стосуються державного регулювання
ринків фінансових послуг.

27.

28.

2. Органи, що здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, координують свою
діяльність щодо державного регулювання та нагляду
у сфері фінансового лізинг у порядку та формах,
визначених законодавством про фінансові послуги та
про державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг.

Пропозиції та поправки до проекту

питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Статтю 3 доповнити частиною такого
змісту:
"3. Положення інших нормативно-правових
актів
регулюють відносини у сфері
фінансового лізингу в частині, що не
суперечить цьому Закону".
-79-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Назву та частину 1 статті 4 викласти у такій
редакції:
"Стаття 4. Державне регулювання та нагляд
на ринку фінансового лізингу
1. Державне регулювання та нагляд на
ринку
фінансового
лізингу
здійснює
Національний банк України відповідно до
Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових
послуг", цього Закону та інших законодавчих
актів України.
-80-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
9) в частині першій статті 4 слова "надання
послуг" замінити словами "та нагляд у сфері"
-81-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У статті 4 частину 1 викласти у такій редакції:
"1. Державне регулювання надання послуг
фінансового лізингу здійснюється відповідно до
законів, що регулюють надання фінансових
послуг в Україні".
-82-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
частину другу статті 4 виключити.
У зв’язку з цим частину третю вважати
частиною другою.

-83-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в частині 2 статті 4 слова "законодавством
про фінансові послуги та про державне
регулювання у сфері ринків фінансових
послуг" замінити словами "законодавством про
фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг".
3. Інші державні органи здійснюють контроль за -84-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
7. У частині третій статті 4 слово "законом"
діяльністю учасників ринку фінансового лізингу та
отримують від них інформацію у межах повноважень, замінити словами "чинним законодавством
України".
визначених законом.
-85-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)

МАА 21.02.2020

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

регулюють відносини у сфері фінансового лізингу в
частині, що не суперечить цьому Закону.

Враховано

Стаття 4. Державне регулювання та нагляд на
ринку фінансового лізингу

1. Державне регулювання та нагляд на ринку
фінансового лізингу здійснює Національний банк
України відповідно до Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», цього Закону та інших
законодавчих актів України.
Враховано частково
у запропонованій
редакції
Враховано редакційно

Враховано

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням абзацу

Відхилено
повноваження
державних органів
мають визначатись на
рівні закону
Відхилено

2. Інші державні органи здійснюють контроль за
діяльністю учасників ринку фінансового лізингу та
отримують від них інформацію у межах повноважень,
визначених законом.
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Висновки,
обґрунтування

У частині третій статті 4 слово "законом" повноваження
замінити словами "чинним законодавством державних органів
України".
мають визначатись на
рівні закону
Відхилено
-86-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка№210) згідно з правилами
нормопроектувальної
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
техніки
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка№208)
5) У пункті 3 статті 4 розділу 1
законопроекту слово "законом" замінити
словом "законами України".
-87-Народні депутати України – члени Комітету Враховано
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Пропонується,
уточнивши
нумерацію
статей, доповнити проект новою статтею 5
такого змісту:
"Стаття 5. Ознаки фінансового лізингу
1. Лізинг вважається фінансовим, якщо до
лізингоодержувача переходять усі ризики та
винагороди (вигоди) щодо користування та
володіння об’єктом фінансового лізингу та
виконується хоча б одна з таких ознак (умов) :
1) об'єкт фінансового лізингу передається на
строк, протягом якого амортизується не менш
як 75 відсотків його первісної вартості, а
лізингоодержувач зобов'язаний на підставі
договору фінансового лізингу, або іншого
договору, визначеного договором фінансового
лізингу, протягом строку дії договору
фінансового
лізингу
придбати
об'єкт
фінансового лізингу з подальшим переходом
права
власності
від
лізингодавця
до
лізингоодержувача за ціною та на умовах,
передбачених таким договором фінансового
лізингу або іншим договором, визначеним
договором фінансового лізингу;
2) сума лізингових платежів на момент
укладення договору фінансового лізингу
дорівнює
первісній
вартості
об’єкта
фінансового лізингу або перевищує її;
3) балансова (залишкова) вартість об'єкта
фінансового лізингу на момент закінчення
строку дії договору фінансового лізингу,
передбаченого таким договором, становить не
більш як 25 відсотків первісної вартості (ціни)
такого об'єкта фінансового лізингу станом на
початок строку дії договору фінансового
лізингу;
4) об’єкт фінансового лізингу виготовлений
на замовлення лізингоодержувача та, після
МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Стаття 5. Ознаки фінансового лізингу
1. Лізинг вважається фінансовим, якщо до
лізингоодержувача переходять усі ризики та
винагороди (вигоди) щодо користування та володіння
об’єктом фінансового лізингу та виконується хоча б
одна з таких ознак (умов):
1) об'єкт фінансового лізингу передається на

строк, протягом якого амортизується не менш як 75
відсотків
його
первісної
вартості,
а
лізингоодержувач
зобов'язаний
на
підставі
договору фінансового лізингу, або іншого
договору, визначеного договором фінансового
лізингу, протягом строку дії договору фінансового
лізингу придбати об'єкт фінансового лізингу з
подальшим переходом права власності від
лізингодавця до лізингоодержувача за ціною та на
умовах,
передбачених
таким
договором
фінансового лізингу або іншим договором,
визначеним договором фінансового лізингу;
2) сума лізингових платежів на момент укладення
договору фінансового лізингу дорівнює первісній
вартості об’єкта фінансового лізингу або перевищує
її;
3) балансова (залишкова) вартість об'єкта
фінансового лізингу на момент закінчення строку
дії договору фінансового лізингу, передбаченого
таким договором, становить не більш як 25
відсотків первісної вартості (ціни) такого об'єкта
фінансового лізингу станом на початок строку дії
договору фінансового лізингу;
4) об’єкт фінансового лізингу виготовлений на
замовлення лізингоодержувача та, після закінчення дії
договору фінансового лізингу, не може бути

стор. 17

21.01.2021 До проекту Закону України "Про фінансовий лізинг"

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки,
обґрунтування

закінчення дії договору фінансового лізингу, не
може бути використаний іншими особами, крім
лізингоодержувача,
виходячи
з
його
технологічних та якісних характеристик.
2. Строк, на який лізингоодержувачу
передається обʼєкт фінансового лізингу у
володіння та користування, не може становити
менше одного року".
29.

30.

Стаття 5. Об’єкт фінансового лізингу

-88-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка№210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка№208)
В назві статті 5 розділу 1 законопроекту
(щодо законодавчої техніки) та далі по тексту
закону слова "об’єкт фінансового лізингу" у
всіх числах та відмінках замінити словами
"предмет фінансового лізингу" у відповідних
числах та відмінках.
1. Об’єктом фінансового лізингу може бути -89-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
неспоживна річ, що визначена індивідуальними
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка№210)
ознаками та відповідає критеріям основних фондів
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
відповідно до законодавства.
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка№208)
7) Частини 1 та 2 статті 5 розділу 1
законопроекту викласти в такій редакції:
"1.Предметом договору фінансового лізингу
може бути майно, визначене індивідуальними
ознаками і таке, що відповідає критеріям
основних фондів відповідно до законодавства
та інше майно, що не заборонене законом до
вільного обігу на ринку, і щодо якого немає
обмежень про передачу його в лізинг.
2. Не можуть бути предметом договору
фінансового лізингу земельні ділянки та інші
природні об'єкти, єдині майнові комплекси
підприємств та їх відокремлені структурні
підрозділи (філії, цехи, дільниці)".
-90-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
12) в частині першій статті 5 слово "фондів"
замінити словом "засобів".
-91-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
8. У частині першій статті 5 слово "фондів"
замінити словом "засобів".
-92-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка№210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка№208)

МАА 21.02.2020

Відхилено
пропонується вживати
більш широке поняття
"обʼєкт", а не "предмет",
що більш притаманний
договору, а не загалом
системі правововідносин

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано
Враховано
Відхилено
пропонується вживати
більш широке поняття
"обʼєкт", а не "предмет",
що більш притаманний
договору, а не загалом

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

використаний
іншими
особами,
крім
лізингоодержувача, виходячи з його технологічних та
якісних характеристик.
2. Строк, на який лізингоодержувачу передається
обʼєкт фінансового лізингу у володіння та
користування, не може становити менше одного
року.
Стаття 6. Об’єкт фінансового лізингу

1. Об’єктом фінансового лізингу може бути майно,
визначене індивідуальними ознаками та відповідає
критеріям
основних
засобів
відповідно
до
законодавства, не заборонене законом до вільного
обігу на ринку і щодо якого законом не встановлено
обмежень про передачу його в лізинг.

стор. 18

21.01.2021 До проекту Закону України "Про фінансовий лізинг"

Редакція, прийнята в першому читанні

31.

Пропозиції та поправки до проекту

6) В назві статті 5 розділу 1 законопроекту
(щодо законодавчої техніки) та далі по тексту
закону слова "об’єкт фінансового лізингу" у
всіх числах та відмінках замінити словами
"предмет фінансового лізингу" у відповідних
числах та відмінках.
-93-Н.д.Бондарєв К.А.(Реєстр.картка№400)
У статті 5 у пункті 1 слова "основних
фондів" замінити словами "основних засобів"
-94-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У частині першій статті 5 слово "фондів"
замінити словом "засобів".
2. Не можуть бути об’єктом фінансового лізингу -95-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
частину 2 статті 5 доповнити новим
земельні ділянки та інші природні об'єкти.
абзацом:
"Не можуть бути об’єктом фінансового
лізингу також об’єкти, визначені частиною
другою статті 4 Закону України "Про оренду
державного та комунального майна".

Висновки,
обґрунтування

системі правововідносин

Враховано
Враховано
Враховано

-96-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка №337) Відхилено
оренда землі не є
Частину другу статті 5 виключити.
предметом
регулювання цього
Закону, окрім того не
можна залишати
можливість
фінансового лізингу
природних обʼєктів
Враховано частково
-97-Н.д.Столар В.М. (Реєстр.картка №360)
Частину 2 статті 5 законопроекту викласти в щодо державного та
комунального майна
наступній редакції:
"2. Не можуть бути об’єктами фінансового
лізингу:
а) земельні ділянки та інші природні об'єкти;
б) єдині майнові комплекси:
казенних підприємств;
підприємств
системи
створення
та
збереження золотовалютних резервів;
підприємств і установ, що забезпечують
випуск та зберігання грошових знаків і цінних
паперів;
підприємств, що забезпечують зв’язком
органи законодавчої та виконавчої влади, у
тому числі радіотелевізійні передавальні
центри;
Національної суспільної телерадіокомпанії
України (НСТУ);
державного підприємства "Мультимедійна
платформа іномовлення України" (МПІУ);
підприємств, що здійснюють виробництво
об’єктів космічної діяльності;
діючих закладів освіти, що фінансуються з
державного бюджету;
МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

2. Не можуть бути об’єктами фінансового лізингу
земельні ділянки та інші природні об'єкти.
3. Не можуть бути об’єктами фінансового лізингу
об’єкти, визначені частиною другою статті 3 Закону
України "Про оренду державного та комунального
майна".
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установ виконання покарань та слідчих
ізоляторів Державної кримінально-виконавчої
служби
України
(крім
тих,
що
не
використовуються для здійснення своїх
функцій);
атомних
електростанцій,
гідроелектростанцій з греблями, що виконують
функції захисту від техногенних катастроф;
метрополітену;
підрозділів пожежної охорони (пожежні
депо, пости, адміністративні приміщення);
об’єктів
спортивної
інфраструктури,
включених до переліку об’єктів права
державної власності, що не підлягають
приватизації;
в) об’єкти, які забезпечують виконання
державою
своїх
функцій,
забезпечують
обороноздатність держави, її економічну
незалежність, та об’єкти права власності
Українського народу, майно, що становить
матеріальну основу суверенітету України:
засоби урядового, фельд’єгерського та
спеціального зв’язку;
державні
реєстри,
що
створені
та
утримуються за рахунок коштів державного
бюджету;
Національний архівний фонд, архіви (архівні
установи), документи з них, архівні підрозділи,
архівні відділи та бібліотеки, об’єкти культури,
мистецтва, у тому числі виняткової історичної,
художньої, наукової чи іншої культурної
цінності, що занесені до Державного реєстру
національного культурного надбання, а також
об’єкти архітектури, меморіальні комплекси,
заповідники, парки загальнонаціонального
значення,
пам’ятки
державної
частини
Музейного фонду України (музейні предмети,
музейні колекції та музейні зібрання), пам’ятки
археології (крім пам’яток культурної спадщини,
нерухомих об’єктів, що знаходяться на
території історико-культурних заповідників);
документи Державного бібліотечного фонду
України;
вихідні матеріали та фільмокопії, що
зберігаються у державному фонді фільмів;
наукові об’єкти, включені до Державного
реєстру наукових об’єктів, що становлять
національне надбання;
ядерні матеріали, ядерні установки і об’єкти,
призначені для поводження з радіоактивними
відходами, які мають загальнодержавне
значення;
спеціально відведені місця чи об’єкти,
призначені для захоронення відходів (місця
розміщення відходів, сховища, полігони,
комплекси, споруди, ділянки надр тощо);
МАА 21.02.2020

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції
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майно
та
матеріали
Державного
інформаційного геологічного фонду України;
майно, матеріали та дані Державного
картографо-геодезичного
фонду
України,
топографо-геодезичні
і
картографічні
матеріали;
державні еталони, інші об’єкти, що
забезпечують
функціонування
Державної
метрологічної служби;
автомобільні дороги, крім тих, що належать
підприємствам (до першого розгалуження за
межами території таких підприємств);
магістральні залізничні лінії загального
користування та розміщені на них технологічні
споруди,
передавальні
пристрої
(які
функціонують),
що
безпосередньо
використовуються для забезпечення процесу
перевезень, а саме: залізничні станції та колії
загального користування, тягові підстанції,
контактна
мережа
та
інші
пристрої
технологічного електропостачання, системи
сигналізації, централізації, блокування та
управління рухом поїздів, об’єкти і майно,
призначені безпосередньо для виконання
аварійно-відновлювальних робіт;
майно, що забезпечує цілісність об’єднаної
енергетичної системи України та диспетчерське
(оперативно-технологічне)
управління,
магістральні та міждержавні електричні мережі;
магістральні нафто- і газопроводи та
магістральний трубопровідний транспорт, що
обслуговують потреби держави в цілому,
підземні нафто- та газосховища;
об’єкти інженерної інфраструктури та
благоустрою міст, інших населених пунктів,
включаючи мережі, споруди, устаткування, які
пов’язані з постачанням споживачам води, газу,
тепла, а також відведенням і очищенням
стічних вод, крім випадків, передбачених
законодавством;
акваторії морських портів, гідротехнічні
споруди, об’єкти портової інфраструктури
загального користування, засоби навігаційного
обладнання та інші об’єкти навігаційногідрографічного забезпечення морських шляхів,
системи управління рухом суден, інформаційні
системи, навчальний та гідрографічний флот,
майнові комплекси судноплавних інспекцій
(крім причалів морських та річкових портів,
залізничних та автомобільних під’їзних шляхів
(до першого розгалуження за межами території
порту), ліній зв’язку, засобів тепло, газо-, водота
електропостачання,
інженерних
комунікацій);
аеродроми та аеродромні об’єкти (злітнопосадкові смуги, руліжні доріжки, перони,
МАА 21.02.2020
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обґрунтування
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3. Об’єкт фінансового лізингу підлягає реєстрації у
випадках і в порядку, передбачених законом.

33.

У разі, якщо об’єктом фінансового лізингу є
рухоме майно, обтяження його лізингом може бути
зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень
рухомого
майна
в
порядку,
визначеному

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

системи посадки, наземні засоби зв’язку,
навігації, спостереження, інші елементи
аеродромів, що забезпечують безпеку польотів);
водосховища і водогосподарські канали
комплексного
призначення,
гідротехнічні
захисні
споруди,
об’єкти
інженерної
інфраструктури
загальнодержавних
та
міжгосподарських меліоративних систем;
місця поховання;
захисні споруди цивільного захисту:
в яких розташовані пункти управління;
призначені
для
укриття
працівників
підприємств, що мають об’єкти підвищеної
небезпеки;
розташовані у зонах спостереження атомних
електростанцій та призначені для укриття
населення під час радіаційних аварій;
транспортні
засоби
спеціального
призначення, що забезпечують виконання робіт,
пов’язаних з ліквідацією пожеж, наслідків
стихійного лиха."
-98-Н.д.Мамка Г.М. (Реєстр.картка №372)
Частину 2 статті 5 викласти у такій редакції:
"2. Не можуть бути об’єктом фінансового
лізингу земельні ділянки та інші природні
об'єкти, а також об’єкти визначені у частині 2
статті 3 Закону України "Про оренду
державного та комунального майна";
-99-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
У частині другій статті 5 після слів "та інші
природні об’єкти" доповнити словами ", а
також об’єкти, які визначені частиною другою
статті 3 Закону України "Про оренду
державного та комунального майна"."
-100-Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
Н.д.Констанкевич І.М.(Реєстр.картка№23)
Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
Частину другу статті 5 законопроекту
доповнити знаком і словами ", а також об’єкти,
що не можуть бути об’єктами оренди
відповідно до частини 2 статті 3 Закону
України
"Про
оренду
державного
та
комунального майна".
-101-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
У частині 3 статті 5 слово "законом"
замінити словом "законодавством".
-102-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Абзац другий частини третьої статті 5
викласти у редакції:
"Обтяження рухомого майна лізингом може

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Враховано

4. Об’єкт фінансового лізингу підлягає реєстрації у
випадках та в порядку, передбачених законодавством.

Враховано частково
у запропонованій
редакції з належним
техніко-юридичним
редагуванням

5. Обтяження рухомого майна лізингом
реєструється в Державному реєстрі обтяжень
рухомого майна у випадках та порядку, встановлених
законодавством.
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34.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки,
обґрунтування

бути зареєстроване в Державному реєстрі
Обтяження нерухомого майна лізингом підлягає
обтяжень рухомого майна в порядку,
державній реєстрації в порядку, встановленому
визначеному
законодавством.
Обтяження
законодавством.
нерухомого майна лізингом підлягає державній
реєстрації
в
порядку,
визначеному
законодавством.".
Враховано
-103-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка№210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка№208)
8) В абзаці другому частини 3 статті 5
розділу І слова "може бути зареєстроване"
замінити словом "реєструється".
-104-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Враховано редакційно
Абзац другий частини третьої статті 5
викласти у редакції:
"Обтяження рухомого майна лізингом може
бути зареєстроване в Державному реєстрі
обтяжень рухомого майна в порядку,
визначеному
законодавством.
Обтяження
нерухомого майна лізингом підлягає державній
реєстрації
в
порядку,
визначеному
законодавством.".
державній або -105-Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405) Враховано
Частину 4 статті 5 виключити.
якого відсутня

4. Майно, що перебуває в
комунальній власності та щодо
заборона передачі в користування та/або володіння,
може бути передано у фінансовий лізинг у порядку,
встановленому цим Законом.

-106-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Частину 4 статті 5 після слова "Законом"
доповнити словами ", з дотриманням вимог
законодавства щодо відчуження державного,
комунального майна".
-107-Н.д.Бондарєв К.А.(Реєстр.картка№400)
У статті 5 у пункті 4 після слів "та/або
володіння" доповнити словами "відповідно до
Закону України "Про оренду державного та
комунального майна".
-108-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину 4 статті 5 після слова "Законом"
доповнити словами ", з дотриманням вимог
законодавства щодо відчуження державного,
комунального майна".

35.
36.

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням частини
Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням частини
Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням частини

Стаття 6. Право власності на об’єкт фінансового
лізингу
Враховано частково
1. Порядок та умови набуття лізингоодержувачем -109-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
частину першу статті 6 викласти в наступній
права власності на об’єкт фінансового лізингу може
визначатися договором фінансового лізингу або редакції:
"1.

МАА 21.02.2020

Лізингоодержувач

вправі

набути

у

Стаття 7. Право власності на об’єкт фінансового
лізингу
1. Порядок та умови набуття лізингоодержувачем
об’єкта фінансового лізингу у власність визначаються
договором фінансового лізингу або зазначеним у
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окремим договором.

37.

В
будь-якому
випадку
передача
лізингоодержувачу права власності на об’єкт
фінансового лізингу можлива за умови належного,
повного
та
безумовного
виконання
лізингоодержувачем всіх умов договору фінансового
лізингу в тому числі за умови відсутності
заборгованості зі сплаті лізингових та інших
платежів, що виникають з договору фінансового
лізингу та/або закону, в тому числі зі сплати
неустойки (штрафу, пені).

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

власність об’єкт фінансового лізингу за умови
належного, повного та безумовного виконання
лізингоодержувачем своїх зобов’язань за
договором фінансового лізингу та законом, в
тому числі зі сплати лізингових та інших
платежів, зі сплати неустойки (штрафу, пені),
якщо інше не встановлено договором.
Порядок
та
умови
набуття
лізингоодержувачем
об’єкта
фінансового
лізингу у власність можуть визначатися
договором фінансового лізингу або окремим
договором, в тому числі договором купівліпродажу (викупу) об’єкта фінансового лізингу
або іншим договором.
Якщо сторони договору фінансового лізингу
уклали договір купівлі-продажу об’єкта
фінансового лізингу, то право власності на
об’єкт фінансового лізингу переходить до
лізингоодержувача в разі та з моменту сплати
ним визначеної таким договором ціни, якщо
інше не встановлено договором."
-110-Н.д.Мамка Г.М. (Реєстр.картка №372)
Частину 1 статті 6 викласти у такій редакції:
"1.
Порядок
та
умови
набуття
лізингоодержувачем права власності на об’єкт
фінансового
лізингу
може
визначатися
договором фінансового лізингу або окремим
договором купівлі-продажу."
-111-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Абзац другий частини першої статті 6
викласти у редакції:
"У
будь-якому
випадку
передача
лізингоодержувачу права власності на об’єкт
фінансового лізингу можлива за умови
належного, повного та безумовного виконання
лізингоодержувачем всіх умов договору
фінансового лізингу, в тому числі за умови
відсутності заборгованості зі сплаті лізингових
та інших платежів, що виникають з договору
фінансового лізингу та/або законодавства
України, в тому числі зі сплати неустойки
(штрафу, пені).".
-112-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка№210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка№208)
9) Абзац другий частини 1 статті 6 розділу І
законопроекту (щодо передачі права власності
на
предмет
фінансового
лізингу
лізингоодержувачеві) викласти в такій редакції:
"Передача
лізингоодержувачу
права

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

такому договорі окремим договором купівлі-продажу
(викупу) об’єкта фінансового лізингу або іншим
договором, визначеним договором фінансового
лізингу.

Враховано частково

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано редакційно

2. Лізингоодержувач має право набути у власність
об’єкт фінансового лізингу за умови належного,
повного
та
безумовного
виконання
лізингоодержувачем своїх зобов’язань за договором
фінансового лізингу, у тому числі зі сплати
лізингових та інших платежів, зі сплати неустойки
(штрафу, пені), якщо інше не передбачено таким
договором.
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38.

39.

Якщо сторони договору фінансового лізингу
уклали договір купівлі-продажу об’єкта фінансового
лізингу, то право власності на об’єкт фінансового
лізингу переходить до лізингоодержувача в разі та з
моменту сплати ним визначеної договором ціни, якщо
договором не передбачено інше.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки,
обґрунтування

власності на предмет фінансового лізингу
можлива за умови належного, повного та
безумовного виконання лізингоодержувачем
всіх умов договору фінансового лізингу".
-113-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Враховано редакційно
Абзац другий частини першої статті 6
викласти у редакції:
"У
будь-якому
випадку
передача
лізингоодержувачу права власності на об’єкт
фінансового лізингу можлива за умови
належного, повного та безумовного виконання
лізингоодержувачем всіх умов договору
фінансового лізингу, в тому числі за умови
відсутності заборгованості зі сплаті лізингових
та інших платежів, що виникають з договору
фінансового лізингу та/або законодавства
України, в тому числі зі сплати неустойки
(штрафу, пені).".
-114-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано
Якщо сторони договору фінансового лізингу
Абзац третій частини 1 статті 6 після слів
уклали договір купівлі-продажу (викупу) об’єкта
"договір купівлі-продажу" доповнити словом
фінансового лізингу, то право власності на об’єкт
"(викупу)".
фінансового
лізингу
переходить
до

-115-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Враховано
Абзац третій частини 1 статті 6 після слів
"договір купівлі-продажу" доповнити словом
"(викупу)".
2. Лізингодавець має право повністю або частково -116-Народні депутати України – члени Комітету Враховано
відступити третій особі свої права за договором з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
фінансового лізингу.
Частину 2 статті 6 замінити двома частинами
такого змісту:
"3. Відступлення права вимоги за договором
фінансового лізингу здійснюється відповідно до
цивільного законодавства, з урахуванням
особливостей, встановлених цим Законом.
У разі якщо права вимоги за договором
фінансового лізингу відступаються лізингодавцем
особі, яка відповідно до закону має право
надавати послуги з фінансового лізингу, до такої
особи переходять права за договором фінансового
лізингу в обсязі та на умовах, що існували на
момент переходу цих прав, якщо інше не
встановлено договором або законом.
У разі якщо права вимоги за договором
фінансового лізингу відступаються лізингодавцем
особі, яка відповідно до закону не має права
надавати послуги з фінансового лізингу, до такої
особи переходять права за договором фінансового

МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

лізингоодержувача у разі та з моменту сплати ним
визначеної таким договором ціни, якщо інше не
передбачено таким договором.

3. Відступлення права вимоги за договором
фінансового лізингу здійснюється відповідно до
цивільного
законодавства,
з
урахуванням
особливостей, встановлених цим Законом.
У разі якщо права вимоги за договором
фінансового лізингу відступаються лізингодавцем
особі, яка відповідно до закону має право надавати
послуги з фінансового лізингу, до такої особи
переходять права за договором фінансового лізингу в
обсязі та на умовах, що існували на момент переходу
цих прав, якщо інше не встановлено договором або
законом.
У разі якщо права вимоги за договором
фінансового лізингу відступаються лізингодавцем
особі, яка відповідно до закону не має права надавати
послуги з фінансового лізингу, до такої особи
переходять права за договором фінансового лізингу
виключно
в
обсязі
суми
заборгованості
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Висновки,
обґрунтування

лізингу виключно в обсязі суми заборгованості
лізингоодержувача, що існувала на момент
переходу цих прав, без можливості збільшення
такої суми заборгованості.
4. Лізингодавець, який відступив право
вимоги за договором фінансового лізингу
новому кредитору, зобов’язаний у спосіб,
передбачений договором фінансового лізингу,
письмово повідомити лізингоодержувача про
факт такого відступлення. При цьому передача
персональних даних такого лізингоодержувача
здійснюється з дотриманням вимог Закону
України "Про захист персональних даних".

40.

У разі переходу права власності на об’єкт
фінансового лізингу від лізингодавця до іншої особи
відповідні права та обов'язки лізингодавця за
договором фінансового лізингу переходять до нового
власника об’єкту фінансового лізингу.

МАА 21.02.2020

-117-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину другу статті 6 викласти у редакції:
"2. Лізингодавець має право повністю або
частково відступити третій особі свої права за
договором
фінансового
лізингу.
Таке
відступлення прав оформлюється правочином,
вчиненим у тій самій формі, що й договір
фінансового лізингу, за яким передаються права.
У разі переходу права власності на об’єкт
фінансового лізингу від лізингодавця до іншої
особи
відповідні
права
та
обов'язки
лізингодавця за договором фінансового лізингу
переходять до нового власника об’єкта
фінансового лізингу".
-118-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Частину 2 статті 6 викласти у редакції:
"2. Лізингодавець має право повністю або
частково відступити третій особі свої права за
договором
фінансового
лізингу.
Таке
відступлення прав оформлюється правочином,
вчиненим у тій самій формі, що й договір
фінансового лізингу, за яким передаються права.
У разі переходу права власності на об’єкт
фінансового лізингу від лізингодавця до іншої
особи
відповідні
права
та
обов'язки
лізингодавця за договором фінансового лізингу
переходять до нового власника об’єкта
фінансового лізингу.".
-119-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Другий абзац частини другої статті 6
викласти в редакції частини такого змісту:
"5. У разі переходу права власності на
об’єкт фінансового лізингу від лізингодавця до
третіх осіб, до таких осіб також переходять
відповідні права та обов'язки лізингодавця за
договором фінансового лізингу з урахуванням

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

лізингоодержувача, що існувала на момент переходу
цих прав, без можливості збільшення такої суми
заборгованості.
4. Лізингодавець, який відступив право вимоги за
договором фінансового лізингу новому кредитору,
зобов’язаний у спосіб, передбачений договором
фінансового
лізингу,
письмово
повідомити
лізингоодержувача про факт такого відступлення.
При цьому передача персональних даних такого
лізингоодержувача здійснюється з дотриманням
вимог Закону України "Про захист персональних
даних".

Враховано частково

Враховано

5. У разі переходу права власності на об’єкт
фінансового лізингу від лізингодавця до третіх осіб,
до таких осіб також переходять відповідні права та
обов'язки лізингодавця за договором фінансового
лізингу з урахуванням обмежень, встановлених
частиною третьою цієї статті.
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Редакція, прийнята в першому читанні

41.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки,
обґрунтування

обмежень, встановлених частиною третьою цієї
статті".
Частину третю статті 6 вважати частиною
3. Об’єкт фінансового лізингу не може бути
конфісковано, на нього не може бути накладено шостою та доповнити словами "крім випадків,
арешт у зв'язку з будь-якими діями або бездіяльністю встановлених законом".

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

6. Об’єкт фінансового лізингу не може бути
конфісковано, на нього не може бути накладено
арешт третіми особами у зв'язку з будь-якими діями
або бездіяльністю лізингоодержувача, крім випадків,
встановлених законом.

лізингоодержувача.

-120-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано
Частину 3 статті 6 після слова "арешт"
доповнити словами "третіми особами".

42.

4. Об’єкт фінансового лізингу не може бути
включений до складу ліквідаційної маси у випадку
ліквідації лізингоодержувача.

43.

5.
Лізингодавець
зобов'язаний
попередити
лізингоодержувача про всі права третіх осіб на об’єкт
фінансового лізингу.

МАА 21.02.2020

-121-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
У частині 3 статті 6 після слів "або
бездіяльністю лізингоодержувача" доповнити
словами "(крім випадків арешту майна з метою
забезпечення збереження речових доказів в
рамках досудового розслідування щодо тяжких
або особливо тяжких злочинів проти прав і
свобод громадян України або інтересів
України)".
-122-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину третю статті 6 після слова "арешт"
доповнити словами "третіми особами".
-123-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Частини 4 і 5 статті 6 викласти у такій
редакції:
"7. Об’єкт фінансового лізингу не може бути
включений до складу ліквідаційної маси у разі
визнання лізингоодержувача банкрутом у
випадках та порядку, встановленими Кодексом
України з процедур банкрутства.
8. Лізингодавець до підписання договору
фінансового лізингу зобов'язаний попередити
лізингоодержувача про всі права третіх осіб на
об’єкт фінансового лізингу, а також повинен у
письмовій формі повідомляти лізингоодержувача
про виникнення та всі зміни таких прав протягом
строку дії договору фінансового лізингу".

Враховано по суті
у запропонованій
редакції

-124-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Статтю 6 доповнити частиною шостою у
редакції:
"6. У випадку невиконання умов договору
фінансовго лізингу, лізингодавець має право
накласти арешт на об’єкт фінансового лізингу".
-125-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Статтю 6 доповнити частиною 6 у редакції:

Відхилено
накладення арешту на
майно не є предметом
регулювання цього
Закону

Враховано
Враховано

7. Об’єкт фінансового лізингу не може бути
включений до складу ліквідаційної маси у разі
визнання лізингоодержувача банкрутом у випадках та
порядку, встановлених Кодексом України з процедур
банкрутства.

8. Лізингодавець до підписання договору
фінансового
лізингу
зобов'язаний
попередити
лізингоодержувача про всі права третіх осіб на об’єкт
фінансового лізингу, а також повинен у письмовій
формі
повідомляти
лізингоодержувача
про
виникнення та всі зміни таких прав протягом строку
дії договору фінансового лізингу.

Відхилено
накладення арешту на
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44.
45.

46.

47.

Стаття 7. Захист прав лізингоодержувача на об’єкт
фінансового лізингу
1. Протягом строку дії договору фінансового
лізингу, за умови виконання умов договору своєчасно
та
в
повному
обсязі,
лізингоодержувачу
забезпечується захист належних йому відповідно до
закону та/або договору фінансового лізингу прав
щодо об’єкту фінансового лізингу, дотримуючись при
цьому захисту прав лізингодавця, встановленим
законом та/або договором фінансовоого лізингу.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки,
обґрунтування

"6. У випадку невиконання умов договору майно не є предметом
фінансовго лізингу, лізингодавець має право регулювання цього
накласти арешт на об’єкт фінансового лізингу". Закону

-126-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
12) в частині першій статті 7 слова "за
умови виконання умов договору своєчасно та в
повному обсязі, " замінити словами "за умови
належного
виконання
умов
договору
фінансового лізингу";
13) в частині першій статті 7 слова "прав
лізингодавця, встановленим законом та/або
договором фінансовоого лізингу" замінити
словами
"встановлених
законом
та/або
договором
фінансового
лізингу
прав
лізингодавця".
-127-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину першу статті 7 викласти у редакції:
"1.
Протягом
строку
дії
договору
фінансового лізингу, за умови виконання умов
договору своєчасно та в повному обсязі,
лізингоодержувачу
забезпечується
захист
належних йому відповідно до законодавства
України та/або договору фінансового лізингу
прав щодо об’єкта фінансового лізингу,
дотримуючись при цьому захисту прав
лізингодавця, встановлених законодавством
України
та/або
договором
фінансового
лізингу."
-128-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в частині другій статті 7 після слова
"виконання умов договору своєчасно та в
повному обсязі" замінити словами "належного
виконання
умов
договору
фінансового
лізингу".

Враховано частково
у запропонованій
редакції

-129-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину другу статті 7 викласти у редакції:
"2.
Протягом
строку
дії
договору
фінансового лізингу, за умови виконання умов
договору своєчасно та в повному обсязі,
лізингоодержувач має право вимагати від осіб,
що
порушують
його
права,
як
лізингоодержувача (у тому числі й від
лізингодавця), усунення будь-яких порушень
його прав на об’єкт фінансового лізингу."
3. Якщо відповідно до договору фінансового -130-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Частини першу - четверту статті 7 викласти
лізингу вибір продавця (постачальника) предмета
договору фінансового лізингу був здійснений у редакції:

Враховано частково
у запропонованій
редакції

2. Протягом строку дії договору фінансового
лізингу, за умови виконання умов договору своєчасно
та в повному обсязі, лізингоодержувач має право
вимагати, у тому числі й від лізингодавця, усунення
будь-яких порушень його прав на об’єкт фінансового
лізингу.

МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Стаття 8. Захист прав лізингоодержувача на об’єкт
фінансового лізингу
1. Протягом строку дії договору фінансового
лізингу, за умови належного виконання умов такого
договору, лізингоодержувачу забезпечується захист
належних йому відповідно до закону та/або договору
фінансового лізингу прав щодо об’єкта фінансового
лізингу з дотриманням при цьому захисту
встановлених законом та/або договором фінансового
лізингу прав лізингодавця.

Враховано частково

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано частково

2. Протягом строку дії договору фінансового
лізингу, за умови належного виконання умов такого
договору, лізингоодержувач має право вимагати від
осіб,
які
порушують
його
права,
як
лізингоодержувача, у тому числі й від лізингодавця,
усунення будь-яких порушень його прав на об’єкт
фінансового лізингу.

3. Якщо відповідно до договору фінансового
лізингу вибір продавця (постачальника) предмета
договору
фінансового
лізингу
здійснений
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Пропозиції та поправки до проекту

лізингоодержувачем, продавець (постачальник) несе
відповідальність перед лізингоодержувачем за
порушення зобов'язання щодо строку, якості,
комплектності, справності предмета договору
фінансового лізингу, його доставки, заміни,
безоплатного усунення недоліків, монтажу та запуску
в експлуатацію тощо. Якщо вибір продавця
(постачальника) предмета договору фінансового
лізингу був здійснений лізингодавцем, продавець
(постачальник) та лізингодавець несуть перед
лізингоодержувачем солідарну відповідальність за
зобов'язанням щодо продажу (поставки) предмета
договору фінансового лізингу.

"1.
Протягом
строку
дії
договору
фінансового лізингу, за умови виконання умов
договору своєчасно та в повному обсязі,
лізингоодержувачу
забезпечується
захист
належних йому відповідно до законодавства
України та/або договору фінансового лізингу
прав щодо об’єкта фінансового лізингу,
дотримуючись при цьому захисту прав
лізингодавця, встановлених законодавством
України та/або договором фінансового лізингу.
2. Протягом строку дії договору фінансового
лізингу, за умови виконання умов договору
своєчасно
та
в
повному
обсязі,
лізингоодержувач має право вимагати від осіб,
що
порушують
його
права,
як
лізингоодержувача (у тому числі й від
лізингодавця), усунення будь-яких порушень
його прав на об’єкт фінансового лізингу.
3. Якщо відповідно до договору фінансового
лізингу вибір продавця (постачальника)
об’єкту фінансового лізингу згідно договору
фінансового
лізингу
був
здійснений
лізингоодержувачем, продавець (постачальник)
несе відповідальність перед лізингодавцем або
лізингоодержувачем
за
порушення
зобов'язання
щодо
строку,
якості,
комплектності, справності об’єкту фінансового
лізингу, його доставки, заміни, безоплатного
усунення недоліків, монтажу та запуску в
експлуатацію тощо. Якщо вибір продавця
(постачальника) об’єкту фінансового лізингу
був здійснений лізингодавцем, продавець
(постачальник) та лізингодавець несуть перед
лізингоодержувачем
солідарну
відповідальність за зобов'язанням щодо
продажу (поставки) предмета договору
фінансового лізингу.
4. З моменту прийняття лізингоодержувачем
об’єкту фінансового лізингу за договором
фінансового лізингу, згідно з яким вибір
продавця (постачальника) було здійснено
лізингоодержувачем, усі претензії та /або
вимоги, передбачені частиною третьою цієї
статті пред’являються лізингоодержувачем
безпосередньо продавцю (постачальнику)."
-131-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
частину 3 статті 7 розділити абзацом між
двома реченнями;
в частині третій статті 7 після слів "за
зобов'язанням щодо продажу (поставки)
предмета договору фінансового лізингу"
додати слова ", якщо інше не встановлено
договором фінансового лізингу".

МАА 21.02.2020

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

лізингоодержувачем, продавець (постачальник) несе
відповідальність перед лізингоодержувачем за
порушення зобов'язання щодо строку, якості,
комплектності, справності предмета договору
фінансового лізингу, його доставки, заміни,
безоплатного усунення недоліків, монтажу та запуску
в експлуатацію тощо. Якщо вибір продавця
(постачальника) предмета договору фінансового
лізингу
здійснений
лізингодавцем,
продавець
(постачальник) та лізингодавець несуть перед
лізингоодержувачем солідарну відповідальність за
зобов'язаннями щодо продажу (поставки) предмета
договору фінансового лізингу.

Відхилено
застереження щодо
солідарної
відповідальності
повинно бути
обовʼязковою
складовою відносин
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48.

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки,
обґрунтування

Відхилено
положення
дозволятиме
натомість чітко
визначати
відповідальність за
зобов’язаннями щодо
продажу (поставки)
предмета договору у
відповідних випадках
та передбачатиме
комплексність
регулювання усіх
можливих випадків

4. З моменту прийняття лізингоодержувачем
об’єкту
фінансового
лізингу
за
договором
фінансового лізингу згідно якого вибір продавця
(постачальника) було здійснено лізингоодержувачем,
усі претензії та /або вимоги, передбачені частиною
третьою
цієї
статті
пред’являються
лізингоодержувачем безпосередньо продавцю.

-132-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
У частині 3 статті 7 розділу І законопроекту
речення "Якщо вибір продавця (постачальника)
предмета договору фінансового лізингу був
здійснений
лізингодавцем,
продавець
(постачальник) та лізингодавець несуть перед
лізингоодержувачем
солідарну
відповідальність за зобов'язанням щодо
продажу (поставки) предмета договору
фінансового лізингу" виключити.
-133-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину третю статті 7 викласти у редакції:
"3.
Якщо
відповідно
до
договору
фінансового
лізингу
вибір
продавця
(постачальника) об’єкту фінансового лізингу
згідно договору фінансового лізингу був
здійснений лізингоодержувачем, продавець
(постачальник) несе відповідальність перед
лізингодавцем або лізингоодержувачем за
порушення зобов'язання щодо строку, якості,
комплектності, справності об’єкту фінансового
лізингу, його доставки, заміни, безоплатного
усунення недоліків, монтажу та запуску в
експлуатацію тощо. Якщо вибір продавця
(постачальника) об’єкту фінансового лізингу
був здійснений лізингодавцем, продавець
(постачальник) та лізингодавець несуть перед
лізингоодержувачем
солідарну
відповідальність за зобов'язанням щодо
продажу (поставки) предмета договору
фінансового лізингу."
-134-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в частині четвертій статті 7 слова "частиною
третьою" замінити словами "абзацом першим
частини третьої";
в частині четвертій статті 7 слово
"безпосередньо" виключити;
в частині четвертій статті 7 після слова
"продавцю" додати слово "(постачальнику)";

Враховано частково

Враховано частково

-135-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Враховано частково
Частину 4 статті 7 викласти у редакції:
"4.
З
моменту
прийняття
лізингоодержувачем
об’єкту
фінансового
лізингу за договором фінансового лізингу,
згідно з яким вибір продавця (постачальника)
МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

4. З моменту прийняття лізингоодержувачем
об’єкта
фінансового
лізингу
за
договором
фінансового лізингу, згідно з яким вибір продавця
(постачальника) здійснено лізингоодержувачем, усі
претензії та /або вимоги, передбачені частиною
третьою
цієї
статті,
пред’являються
лізингоодержувачем продавцю (постачальнику) в
порядку та строки, визначені договором, однією із
сторін якого є такий продавець (постачальник).
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49.

5. Ремонт і технічне обслуговування об’єкта
фінансового лізингу здійснюються продавцем
(постачальником) на підставі договору купівліпродажу за яким лізингодавець набув у власність
об’єкт фінансового лізингу, чи на підставі окремого
договору, укладеному між лізингоодержувачем та
продавцем (постачальником).

Пропозиції та поправки до проекту

було здійснено лізингоодержувачем, усі
претензії та /або вимоги, передбачені частиною
третьою
цієї
статті
пред’являються
лізингоодержувачем безпосередньо продавцю
(постачальнику)."

-136-Н.д.Колтунович О.С.(Реєстр.картка №371)
1. Статтю 7 доповнити п. 6
"Витрати
на
модернізацію
(інші
поліпшення,
що
збільшують
первісну
(переоцінену) вартість), що здійснюються з
об’єктом лізингу відносити до капітальних.
Критерії віднесення витрат до капітальних:
вартість може бути достовірно визначена; існує
ймовірність одержання економічних вигід у
майбутньому; підприємство може здійснювати
управління над активом; підприємство володіє
всіма вигодами і ризиками від активу;
продовження строку експлуатації активу; зміна
або оновлення основних частин; значне
поліпшення
техніко-економічних
характеристик об’єкта; збільшення балансової
вартості об’єкта більше ніж на 50%".
-137-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Доповнити новою статтею 9 такого змісту:
"Стаття 9. Захист прав споживачів
фінансових послуг фінансового лізингу.
1. Лізингодавцю забороняється пов’язувати
укладення договору про фінансовий лізинг із
споживачем фінансових послуг фінансового
лізингу з вимогою укладення договорів про
надання інших послуг (договорів страхування,
оцінки майна, про надання нотаріальних послуг
тощо) із конкретною третьою особою.
2. Лізингодавцю та/або повʼязаній з ним особі
забороняється без згоди лізингоодержувача –
споживача
послуг
фінансового
лізингу
розголошувати
відомості
щодо
такого
лізингоодержувача, що стали відомі такому
лізингодавцю (повʼязаній з ним особі) у зв’язку з
укладенням, виконанням та припиненням
договору фінансового лізингу з таким
лізингоодержувачем, крім випадків, встановлених
МАА 21.02.2020

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

5. Ремонт і технічне обслуговування об’єкта
фінансового лізингу здійснюються продавцем
(постачальником) на підставі договору купівліпродажу, за яким лізингодавець набув у власність
об’єкт фінансового лізингу, чи на підставі окремого
договору, укладеного між лізингоодержувачем та
продавцем (постачальником).
Відхилено
не належить до
предмета
регулювання цього
Закону

Враховано

Стаття 9. Захист прав споживачів фінансових
послуг фінансового лізингу.
1. Лізингодавцю забороняється пов’язувати
укладення договору про фінансовий лізинг із
споживачем фінансових послуг фінансового лізингу з
вимогою укладення договорів про надання інших
послуг (договорів страхування, оцінки майна, про
надання нотаріальних послуг тощо) із конкретною
третьою особою.
2. Лізингодавцю та/або повʼязаній з ним особі
забороняється без згоди лізингоодержувача –
споживача
послуг
фінансового
лізингу
розголошувати
відомості
щодо
такого
лізингоодержувача, що стали відомі такому
лізингодавцю (повʼязаній з ним особі) у зв’язку з
укладенням, виконанням та припиненням договору
фінансового лізингу з таким лізингоодержувачем,
крім випадків, встановлених законом. Зазначена
заборона є чинною після припинення права
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Висновки,
обґрунтування

законом. Зазначена заборона є чинною після
припинення права юридичної особи надавати
послуги з фінансового лізингу та/або втрати
фізичною особою статусу повʼязаної особи в
порядку, встановленому законом.
Для цілей цієї частини термін "повʼязана
особа" вживається у значенні, наведеному в
Законі України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових
послуг".
3. Лізингодавець зобов’язаний повідомляти
лізингоодержувача
–
споживача
послуг
фінансового
лізингу
про
відступлення
зобов’язання за договором фінансового лізингу в
порядку, визначеному таким договором та
згідно з внутрішніми правилами надання послуг
з фінансового лізингу такого лізингодавця,
затвердженими відповідно до законодавства.
4. Лізингодавець у своїй діяльності повинен
дотримуватись законодавства про захист прав
споживачів фінансових послуг".
50.
51.
52.
53.
54.

55.

Стаття 8. Суб'єкти фінансового лізингу
1. Суб'єктами фінансового лізингу є:
1) лізингодавець;
2) лізингоодержувач;
3) продавець (постачальник);

-138-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Пункт 3 частини 1 статті 8 розділу І
законопроекту виключити.
4) інші юридичні або фізичні особи, які є -139-Народні депутати України – члени Комітету
сторонами багатостороннього договору фінансового з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
лізингу.
У пункті 4 частини першої статті 8 слова
"юридичні або фізичні" виключити.
-140-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Пункт 4 частини 1 статті 8 розділу І
законопроекту виключити.
-141-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Доповнити законопроект новою статтею

МАА 21.02.2020

Відхилено
категорія продавців
(постачальників)
майна, яке є обʼєктом
фінансового лізингу, є
невідʼємною
складовою системи
фінансового лізінгу
Враховано

Відхилено
багатосторонні угоди
фінансового лізингу
можуть містити інші
супровідні правові
відносини, зокрема,
страхування, оцінка,
консультування тощо
Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

юридичної особи надавати послуги з фінансового
лізингу та/або втрати фізичною особою статусу
повʼязаної особи в порядку, встановленому законом.
Для цілей цієї частини термін "повʼязана особа"
вживається у значенні, наведеному в Законі України
"Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг".
3. Лізингодавець зобов’язаний повідомляти
лізингоодержувача – споживача послуг фінансового
лізингу про відступлення зобов’язання за договором
фінансового лізингу в порядку, визначеному таким
договором та згідно з внутрішніми правилами
надання послуг з фінансового лізингу такого
лізингодавця,
затвердженими
відповідно
до
законодавства.
4. Лізингодавець у своїй діяльності повинен
дотримуватись законодавства про захист прав
споживачів фінансових послуг.
Стаття 10. Суб'єкти фінансового лізингу
1. Суб'єктами фінансового лізингу є:
1) лізингодавець;
2) лізингоодержувач;
3) продавець (постачальник);

4) інші особи, які є сторонами багатостороннього
договору фінансового лізингу.

Стаття 11. Супровідні послуги на ринку
фінансового лізингу.
1. До супровідних послуг на ринку фінансового

стор. 32

21.01.2021 До проекту Закону України "Про фінансовий лізинг"

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
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лізингу належать:
1) посередницькі послуги на ринку фінансового
лізингу;
2) допоміжні послуги на ринку фінансового
лізингу.
2. До посередницьких послуг на ринку
фінансового лізингу належить діяльність агентів, які
від імені, за дорученням та в інтересах лізингодавця
здійснюють укладення договорів фінансового лізингу,
надають консультаційні чи експертно-інформаційні
послуги та/або проводять іншу роботу, пов’язану з
підготовкою,
укладенням,
виконанням
та/або
супроводом договорів фінансового лізингу.
3. До допоміжних послуг на ринку фінансового
лізингу належать послуги із:
1) страхування об’єкта фінансового лізингу та/або
ризиків, пов’язаних з виконанням договору
фінансового лізингу;
2) оцінки майна лізингоодержувача, що
використовується для забезпечення виконання ним
зобов‘язань за договором фінансового лізингу;
3) ремонту та обслуговування майна, яке є
предметом договору фінансового лізингу;
4) продажу майна, яке було предметом договору
фінансового лізингу і відповідно до договору та/або в
порядку, встановленому законом, було повернено
лізингодавцю;
5) надання майна в оренду;
6) консультування.
Національний банк України може встановлювати
інші види допоміжних послуг на ринку фінансового
лізингу.
4. Вимоги до осіб, які надають супровідні послуги
на ринку фінансового лізингу, та особливості надання
таких послуг встановлюються Національниим банком
України.
Розділ ІІ.
Договір фінансового лізингу
Стаття 12. Укладення договору фінансового
лізингу

щодо супровідних послуг такого змісту:
"Стаття. Супровідні послуги на ринку
фінансового лізингу.
1. До супровідних послуг на ринку
фінансового лізингу належать:
1) посередницькі послуги на ринку фінансового
лізингу;
2) допоміжні послуги на ринку фінансового
лізингу.
2. До посередницьких послуг на ринку
фінансового лізингу належить діяльність агентів,
які від імені, за дорученням та в інтересах
лізингодавця здійснюють укладення договорів
фінансового лізингу, надають консультаційні чи
експертно-інформаційні послуги та/або проводять
іншу роботу, пов’язану з підготовкою,
укладенням, виконанням та/або супроводом
договорів фінансового лізингу.
3. До допоміжних послуг на ринку
фінансового лізингу належать послуги із:
1) страхування об’єкта фінансового лізингу
та/або ризиків, пов’язаних з виконанням договору
фінансового лізингу;
2) оцінки майна лізингоодержувача, що
використовується для забезпечення виконання
ним зобов‘язань за договором фінансового
лізингу;
3) ремонту та обслуговування майна, яке є
предметом договору фінансового лізингу;
4) продажу майна, яке було предметом
договору фінансового лізингу і відповідно до
договору та/або в порядку, встановленому
законом, було повернено лізингодавцю;
5) надання майна в оренду;
6) консультування.
Національний
банк
України
може
встановлювати інші види допоміжних послуг на
ринку фінансового лізингу.
4. Вимоги до осіб, які надають супровідні
послуги на ринку фінансового лізингу, та
особливості
надання
таких
послуг
встановлюються Національниим банком Україн ".
56.
57.
58.

Розділ ІІ.
Договір фінансового лізингу
Стаття 9. Укладення договору фінансового лізингу
1. Договір фінансового лізингу укладається в -142-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
частину першу статті 9 виключити
порядку, визначеному законодавством України для
укладення договорів цивільного характеру, з
урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Враховано
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Пропозиції та поправки до проекту

-143-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
У частині першій статті 9 слова "договорів
цивільного характеру" замінити словами
"цивільно-правового договору".
-144-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
В частині 1 статті 9 розділу ІІ законопроекту
та далі по тексту слова "договір цивільного
характеру" в усіх числах та відмінках замінити
словами "цивільно-правовий договір" у
відповідних числах та відмінках.
-145-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У частині першій статті 9 слова "договорів
цивільного характеру" замінити словами
"цивільно-правового договору".

59.

60.

61.

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням абзацу
Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням абзацу

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням абзацу

2.
Визначення
лізингодавцем
можливості
укладення
договору
фінансового
лізингу
здійснюється на підставі відповідного запиту (заяви)
лізингоодержувача, у тому числі з використанням
засобів дистанційного зв’язку.
3. Лізингодавцю забороняється встановлювати -146-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Частину третю статті 9 виключити. У
плату за розгляд запиту (заяви) про укладення
зв’язку з цим частини четверту - восьму статті
договору фінансового лізингу.

1.
Визначення
лізингодавцем
можливості
укладення
договору
фінансового
лізингу
здійснюється на підставі відповідного запиту (заяви)
лізингоодержувача, у тому числі з використанням
засобів дистанційного зв’язку.
2. Лізингодавцю забороняється встановлювати
плату за розгляд запиту (заяви) про укладення
договору фінансового лізингу.

4. До укладення договору фінансового лізингу
лізингодавець має право, використовуючи свої
професійні
можливості,
оцінити
фінансову
спроможність
лізингоодержувача,
враховуючи,
зокрема, строк фінансового лізингу, вартість об'єкту
фінансового лізингу, а у разі потреби – доходи
лізингоодержувача та мету отримання фінансового
лізингу.
Оцінка
фінансової
спроможності
лізингоодержувача
здійснюється
на
підставі
достатньої
інформації,
отриманої
від
лізингоодержувача, та, у разі необхідності, на підставі
інформації, законно отриманої з інших джерел
відповідно до законодавства.

3. До укладення договору фінансового лізингу
лізингодавець має право, а у разі, якщо
лізингоодержувачем є фізична особа, - зобов’язаний,
використовуючи свої професійні можливості, оцінити
фінансову
спроможність
лізингоодержувача,
враховуючи, зокрема, строк фінансового лізингу,
вартість об'єкта фінансового лізингу, доходи
лізингоодержувача та мету отримання у володіння та
користування об'єкта фінансового лізингу. Оцінка
фінансової
спроможності
лізингоодержувача
здійснюється на підставі достатньої інформації,
отриманої від лізингоодержувача, та, за необхідності,
на підставі інформації, отриманої з інших джерел
відповідно до законодавства.

Відхилено
норма є важливою з
огляду на захист прав
споживачів послуг
9 вважати частинами третьою - сьомою.
фінансового лізингу
-147-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Відхилено
Частину третю статті 9 виключити. У норма є важливою з
зв’язку з цим частини четверту - восьму статті огляду на захист прав
споживачів послуг
9 вважати частинами третьою - сьомою.
фінансового лізингу
Враховано
-148-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в першому реченні частини 4 статті 9 після
слова "отримання" додати слово "об’єкту".
-149-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано
У частині третій статті 9 слово "об’єкту"
замінити словом "об’єкта".
-150-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка№337) Враховано
6. У частині четвертій статті 9 після слів
"має право" доповнити словами у дужках "(а у
разі, якщо лізингоодержувачем є фізична особа
- зобов’язаний)".
-151-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У частині третій статті 9 слово "об’єкту" Враховано
замінити словом "об’єкта".
-152-Н.д.Столар В.М. (Реєстр.картка №360) Враховано частково в
У частині 4 статті 9 законопроекту слова запропонованій

МАА 21.02.2020
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5. У разі ненадання лізингоодержувачем
документів чи відомостей про себе та свій фінансовий
стан, що вимагаються законодавством та/або
внутрішніми
документами
лізингодавця,
лізингодавець
має
право
відмовити
такому
лізингоодержувачу в укладенні договору фінансового
лізингу.

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки,
обґрунтування

"має право" замінити словом "зобов’язаний".
-153-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
13) Частину 4 статті 9 розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції:
"До укладення договору фінансового
лізингу лізингодавець має право оцінити
фінансову спроможність лізингоодержувача,
враховуючи, строк фінансового лізингу,
вартість предмета фінансового лізингу та
фінансову спроможність лізингоодержувача.
Оцінка
фінансової
спроможності
лізингоодержувача здійснюється на підставі
інформації, отриманої від лізингоодержувача,
та на підставі інформації, отриманої з інших
джерел відповідно до законодавства України".
-154-Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
У
частині
4
статті
9
проекту
словосполучення "має право" замінити словами
"зобов’язаний".
-155-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У першому реченні частини 4 статті 9 слова
"має право" замінити словом "зобов’язаний".
-156-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Частину 4 статті 9 викласти у редакції:
"4. У разі ненадання лізингоодержувачем
документів чи відомостей про себе та/або свій
фінансовий
стан,
що
вимагаються
законодавством
та/або
внутрішніми
документами лізингодавця, лізингодавець має
право відмовити такому лізингоодержувачу в
укладенні договору фінансового лізингу.
У разі порушення лізингоодержувачем
вимог законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню доходів,
одержаних
злочинним
шляхом
або
фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення,
лізингодавець має право відмовити такому
лізингоодержувачу в укладенні договору
фінансового лізингу."
-157-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину 4 статті 9 викласти у редакції:
"4. У разі ненадання лізингоодержувачем
документів чи відомостей про себе та/або свій
фінансовий
стан,
що
вимагаються
законодавством
та/або
внутрішніми
документами лізингодавця, лізингодавець має
право відмовити такому лізингоодержувачу в
укладенні договору фінансового лізингу.

редакції щодо фізосіб
Враховано частково
в запропонованій
редакції

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Враховано частково
в запропонованій
редакції щодо фізосіб
Враховано частково
в запропонованій
редакції щодо фізосіб
Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано частково
у запропонованій
редакції

4. У разі ненадання лізингоодержувачем
документів чи відомостей про себе та/або свій
фінансовий стан, що вимагаються згідно з
законодавством та/або внутрішніми документами
лізингодавця, лізингодавець відмовляє такому
лізингоодержувачу в укладенні договору фінансового
лізингу.
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6. Інформація про лізингоодержувача, отримана
лізингодавцем у зв’язку з укладенням, виконанням та
припиненням договору фінансового лізингу, може
бути
передана
третім
особам
без
згоди
лізингоодержувача лише у випадках і порядку,
передбачених законом.

Пропозиції та поправки до проекту

У разі порушення лізингоодержувачем
вимог законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню доходів,
одержаних
злочинним
шляхом
або
фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення,
лізингодавець має право відмовити такому
лізингоодержувачу в укладенні договору
фінансового лізингу."
-158-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
У частині 5 статті 9 слово "законом"
замінити словами "законами України, іншими
нормативно-правовими-актами
та/або
договором фінансового лізингу".
-159-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У частині 5 статті 9 слово "законом"
замінити словами "законами України, іншими
нормативно-правовими-актами
та/або
договором фінансового лізингу".

64.

65.

7. Лізингодавець несе відповідальність за -160-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
22. У частині шостій статті 9 слово
порушення прав лізингоодержувачів у сфері захисту
"законом" замінити словами "законодавством
персональних даних згідно із законом.

8. Лізингодавець вправі розірвати договір
фінансового лізингу в односторонньому порядку та
застосувати до лізингоодержувача обумовлені
договором фінансового лізингу штрафні санкції, у
разі встановлення факту подання лізингоодержувачем
недостовірної інформації, документів або подання
інформації, документів щодо фінансового стану
лізингоодержувача.

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Відхилено
встановлений на рівні
закону захист
інформації не може
змінюватись
підзаконними актами
або договором

5. Інформація про лізингоодержувача, отримана
лізингодавцем у зв’язку з укладенням, виконанням та
припиненням договору фінансового лізингу з таким
лізингоодержувачем, може бути передана третім
особам без згоди такого лізингоодержувача лише у
випадках і порядку, встановлених законом.

Відхилено
встановлений на рівні
закону захист
інформації не може
змінюватись
підзаконними актами
або договором
Відхилено
захист персональних
даних встановлено на
рівні закону
Відхилено
захист персональних
даних встановлено на
рівні закону
Враховано по суті
у запропонованій
редакції

6. Лізингодавець несе відповідальність за
порушення прав лізингоодержувачів у сфері захисту
персональних даних згідно із законом.

України".
-161-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
22. У частині шостій статті 9 слово
"законом" замінити словами "законодавством
України".
-162-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка№337)
У частині восьмій статті 9 перед словами
"подання інформації" доповнити словом "не".
-163-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
Враховано частково
в частині восьмій статті 9 слова "документів у запропонованій
або подання інформації" замінити словами редакції
"документів або подання недостовірної
інформації";
-164-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано частково
у запропонованій
Частину 7 статті 9 викласти у редакції:
"7. Лізингодавець вправі розірвати договір редакції
фінансового лізингу в односторонньому
порядку та застосувати до лізингоодержувача
обумовлені договором фінансового лізингу
штрафні санкції, у разі встановлення факту
подання лізингоодержувачем недостовірної
інформації, документів або не подання
інформації, документів щодо фінансового
стану лізингоодержувача та у разі порушення
лізингоодержувачем вимог законодавства у

МАА 21.02.2020

7. Лізингодавець має право розірвати договір
фінансового лізингу в односторонньому порядку та
застосувати до лізингоодержувача визначені таким
договором штрафні санкції у разі встановлення факту
надання
лізингоодержувачем
недостовірної
інформації та/або документів, необхідних для
здійснення оцінки його спроможності виконувати свої
зобов’язання за договором фінансового лізингу.
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66.

67.

Стаття 10. Особливості укладення договору
фінансового лізингу з фізичними особами (крім
фізичної особи-підприємця)
1. Лізингодавець розміщує на своєму офіційному
веб-сайті або доводить у інший доступний спосіб
інформацію щодо умов, на яких надаються послуги
фінансового лізингу для лізингоодержувача –
фізичної особи. Лізингоодержувач перед укладенням
договору фінансового лізингу для прийняття
відповідного рішення ознайомлюється із зазначеною
інформацією самостійно.

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

сфері
запобігання
та
протидії
легалізації(відмиванню доходів, одержаних
злочинним
шляхом
або
фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення."
-165-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Частину 8 статті 9 розділу ІІ законопроекту
викласти в такій редакції:
"Лізингодавець вправі розірвати договір
фінансового лізингу в односторонньому
порядку та застосувати до лізингоодержувача
обумовлені договором фінансового лізингу
штрафні санкції, у разі встановлення судом
факту
подання
лізингоодержувачем
недостовірної інформації, документів щодо
фінансового стану лізингоодержувача".
-166-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину сьому статті 9 викласти у редакції:
"7. Лізингодавець вправі розірвати договір
фінансового лізингу в односторонньому
порядку та застосувати до лізингоодержувача
обумовлені договором фінансового лізингу
штрафні санкції, у разі встановлення факту
подання лізингоодержувачем недостовірної
інформації, документів або не подання
інформації, документів щодо фінансового
стану лізингоодержувача та у разі порушення
лізингоодержувачем вимог законодавства у
сфері
запобігання
та
протидії
легалізації(відмиванню доходів, одержаних
злочинним
шляхом
або
фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення."

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Враховано редакційно

Враховано частково
у запропонованій
редакції

-167-Народні депутати України – члени Комітету Враховано
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
У першому реченні частини першої статті
10 слово "офіційному" замінити словом
"власному", а слова "або доводить у інший
доступний спосіб" виключити.
-168-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Враховано
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)

Стаття 13. Особливості укладення договору
фінансового лізингу з фізичною особою (крім
фізичної особи-підприємця)
1. Лізингодавець розміщує на своєму власному
веб-сайті інформацію про умови, на яких надаються
послуги з фінансового лізингу лізингоодержувачам –
фізичним особам.
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68.

69.

2. До укладення договору фінансового лізингу на
вимогу лізингоодержувача лізингодавець надає
лізингоодержувачу – фізичній особі:

1) інформацію, необхідну для порівняння різних
пропозицій лізингодавця з метою прийняття ним
рішення про укладення відповідного договору, в тому
числі з урахуванням обрання певного виду лізингу;

Пропозиції та поправки до проекту

Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
В частині 1 статті 10 розділу ІІ речення
"Лізингоодержувач перед укладенням договору
фінансового лізингу для прийняття відповідного
рішення
ознайомлюється
із
зазначеною
інформацією самостійно" виключити.
-169-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У статті 10 у частині першій виключити
друге речення;
-170-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Абзац перший частини 2 статті 10 викласти
у такій редакції:
"2. До укладення договору фінансового
лізингу
з
лізингоодержувачем-фізичною
особою лізингодавець повинен безоплатно
надати такому лізингоодержувачу в письмовій
формі (у паперовому вигляді або у вигляді
електронного документа) із зазначенням дати
надання та строку актуальності інформацію,
необхідну для порівняння різних пропозицій
цього лізингодавця з метою прийняття таким
лізингоодержувачем рішення про укладення
відповідного договору".
-171-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
в абзаці першому частини другої статті 10
виключити
слова
"на
вимогу
лізингоодержувача";
-172-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Частину 2 статті 10 розділу ІІ законопроекту
викласти в такій редакції:
"До укладення договору фінансового
лізингу
на
вимогу
лізингоодержувача
лізингодавець надає лізингоодержувачу фізичній особі інформацію, необхідну для
порівняння різних пропозицій лізингодавця з
метою прийняття ним рішення про укладення
відповідного договору".
-173-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Підпункт 1 частини другої статті 10 після
слів
"різних
пропозицій
лізингодавця"
доповнити словами "(при їх наявності)".

Висновки,
обґрунтування

Враховано
Враховано

Враховано редакційно

Враховано частково
у запропонованій
редакції щодо
лізингоодержувачів –
фізичних осіб

Враховано редакційно

-174-Н.д.Столар В.М. (Реєстр.картка №360) Враховано
У пункті 1) частини 2 статті 10
МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

2. До укладення договору фінансового лізингу з
лізингоодержувачем-фізичною особою, лізингодавець
повинен
безоплатно
надати
такому
лізингоодержувачу в письмовій формі (в електронній
формі або у формі паперового документа) із
зазначенням дати надання та строку актуальності
інформацію, необхідну для порівняння різних
пропозицій цього лізингодавця з метою прийняття
лізингоодержувачем рішення щодо укладення
відповідного договору.
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2) пояснення з метою забезпечення можливості
оцінити, чи змінити договір для адаптації до потреб
лізингоодержувача та його фінансового стану, у тому
числі, шляхом роз’яснення істотних характеристик
запропонованих
послуг
та
наслідків
для
лізингоодержувача – фізичної особи, зокрема, у разі
невиконання ним зобов’язань за таким договором.

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

законопроекту слова та знаки ", в тому числі з
урахуванням обрання певного виду лізингу"
виключити.
-175-Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
У пункті 1 частини другої статті 10 проекту
слова "в тому числі з урахуванням обрання
певного виду лізингу" виключити.
-176-Н.д.Мамка Г.М. (Реєстр.картка №372)
10. У пункті 1 частини 2 статті 10 кому та
слова ", в тому числі з урахуванням обрання
певного виду лізингу" виключити.
-177-Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
Пункт 1 частини 2 статті 10 проекту
викласти у наступній редакції:
"1) інформацію, необхідну для порівняння
різних пропозицій лізингодавця з метою
прийняття ним рішення про укладення
відповідного договору; "
-178-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 1 частини другої статті 10 після
слів
"різних
пропозицій
лізингодавця"
доповнити словами "(при їх наявності)".
-179-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Абзац третій частини 2 статті 10 викласти у
такій редакції:
"Крім передбаченої абзацом першим цієї
частини
інформації,
на
вимогу
лізингоодержувача
–
фізичної
особи
лізингодавець надає такому лізингоодержувачу
пояснення з метою забезпечення можливості
оцінити, чи адаптовано договір до потреб цього
лізингоодержувача та його фінансового стану, у
тому числі, шляхом роз’яснення істотних
характеристик запропонованих послуг та
наслідків для такого лізингоодержувача,
зокрема, у разі невиконання ним зобов’язань за
таким договором.".
-180-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
У підпункті 2 частини другої статті 10 слова
", чи змінити договір для адаптації" замінити
словами "з метою забезпечення можливості
оцінити, чи адаптовано договір".
-181-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У підпункті 2 частини другої статті 10 слова
", чи змінити договір для адаптації" замінити
словами "з метою забезпечення можливості
оцінити, чи адаптовано договір".
-182-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка№337)
Абзац перший частини третьої статті 10

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Враховано

Враховано

Враховано

Враховано редакційно

Враховано

Враховано

Враховано

Враховано редакційно
в абазці першому
частини другої

Крім передбаченої абзацом першим цієї частини
інформації, на вимогу лізингоодержувача – фізичної
особи лізингодавець надає такому лізингоодержувачу
пояснення з метою забезпечення можливості оцінити,
чи
адаптовано
договір
до
потреб
цього
лізингоодержувача та його фінансового стану, у тому
числі, шляхом роз’яснення істотних характеристик
запропонованих послуг та наслідків для такого
лізингоодержувача, зокрема, у разі невиконання ним
зобов’язань за таким договором.
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71.

72.

73.

74.

3. Зазначена у частині другій
інформацію може, зокрема, включати:

цієї

Пропозиції та поправки до проекту

статті

1) кількість та розмір лізингових платежів на дату
надання
інформації,
виходячи
з
обраних
лізингоодержувачем умов, розмір, строки та кількість
таких платежів. Інформація про лізингові платежі
може бути надана лізингоодержувачу лізингодавцем у
формі графіка лізингових платежів;

викласти у такій редакції:
"До укладення договору фінансового
лізингу
з
лізингоодержувачем-фізичною
особою, лізингодавець повинен безоплатно
надати лізингоодержувачу в письмовій формі
(у паперовому вигляді або у вигляді
електронного документа) наступну інформацію
із зазначенням дати надання такої інформації
та терміну її актуальності".
-183-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
У першому реченні абзацу першого частини
третьої статті 10 розділу ІІ законопроекту слова
"може, зокрема, включати" замінити словами
"повинна містити".
-184-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
абзац перший частини третьої статті 10
викласти у такій редакції:
"3. Зазначені у частині другій цієї статті
інформація та пояснення включають: "
-185-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Підпункт 1 частини третьої статті 10
викласти у редакції:
"1) кількість, строки та розмір лізингових
платежів на дату надання інформації, виходячи
з обраних лізингоодержувачем умов, розмір,
строки та кількість таких платежів. Інформація
про лізингові платежі може бути надана
лізингоодержувачу лізингодавцем у формі
графіка лізингових платежів; ".
-186-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 1 частини третьої статті 10
викласти у редакції:
"1) кількість, строки та розмір лізингових
платежів на дату надання інформації, виходячи
з обраних лізингоодержувачем умов, розмір,
строки та кількість таких платежів. Інформація
про лізингові платежі може бути надана
лізингоодержувачу лізингодавцем у формі
графіка лізингових платежів".

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Враховано редакційно

3. Зазначена в абзаці першому частини другої цієї
статті інформація повинна включати:

Враховано
з техніко-юридичним
уточненням
Враховано редакційно

Враховано редакційно

2) розмір та умови сплати додаткових платежів та
комісій,
які
пов'язані
з
укладанням,
обслуговуванням
договору
та
достроковим викупом об’єкту фінансового лізингу;
3) розмір та умови сплати платежів за додаткові -187-Народні депутати України – члени Комітету Враховано
послуги, які надаються лізингодавцем та є з питань фінансів, податкової та митної
обов’язковими для укладання договору фінансового політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші

МАА 21.02.2020

1) кількість, строки сплати та розмір лізингових
платежів на дату надання інформації, виходячи з
обраних лізингоодержувачем умов. Інформація про
лізингові платежі може бути надана у формі графіка
лізингових платежів;

2) розмір та умови сплати додаткових платежів та
комісій, пов'язаних з укладенням, обслуговуванням
договору
та
достроковим
викупом
об’єкта
фінансового лізингу;
3) розмір та умови сплати платежів за супровідні
послуги, які надаються лізингодавцем та/або іншими
особами та є обов’язковими для укладення договору
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Висновки,
обґрунтування

У частині третій статті 10:
лізингу чи можуть надаватися протягом строку дії
у підпункті 3 слово "додаткові" замінити
договору (платежі зі страхування, з реєстрації об’єкта
фінансового лізингу, (за умови якщо вони не словом "супровідні";
підпункт 4 викласти у такій редакції:
включені до складу лізингових платежів, тарифи з
4) строк, на який лізингоодержувачу
інших послуг, тощо);
надається право володіння та користування
75.

4) строк фінансового лізингу;

76.

5) інформацію про необхідність укладення
договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх
осіб, які є обов’язковими для отримання лізингу,
перелік осіб, яких лізингодавець визначив для
надання відповідних послуг (за наявності);

77.

6) попередження про можливі валютні ризики, що
впливатимуть на договір фінансового лізингу,
зобов’язання якого виражені в іноземній валюті або
умовами договору фінансового лізингу передбачена
зміна вартості об`єкту фінансового лізингу, та про
розмір лізингових платежів в залежності від
офіційного курсу гривні до іноземної валюти у
випадку зміни офіційного курсу гривні до іноземної
валюти з наданням наочних прикладів зміни
щомісячного платежу;

фінансового лізингу чи можуть надаватися протягом
строку дії договору фінансового лізингу, за умови
якщо такі платежі не включені до складу платежів,
передбачених пунктами 1 і 2 цієї частини;

обʼєктом фінансового лізингу;

-188-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
В пункті 5 першого абзацу частини 3 статті
10 розділу ІІ законопроекту слова "додаткових
чи супутніх" виключити.
-189-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 6 частини третьої статті 10
виключити;
-190-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Підпункти 6 - 9 частини третьої статті 10
викласти у редакції:
"6) попередження про можливі валютні
ризики, що впливатимуть на договір
фінансового лізингу, якщо умовами договору
фінансового
лізингу
передбачена
зміна
вартості об`єкту фінансового лізингу та
розміру лізингових платежів у випадку зміни
курсу гривні до іноземної валюти, з наданням
наочних
прикладів
зміни
щомісячного
платежу;
7) умови переходу об`єкта фінансового
лізингу у власність лізингоодержувача, якщо
такий перехід передбачений договором
фінансового лізингу;
8) порядок та умови повернення об`єкту
фінансового лізингу лізингодавцю;
9) проект договору фінансового лізингу".
-191-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка №337)
Пункт 6 частини третьої 3 статті 10 у двох
випадках після слів "офіційного курсу"
доповнити словами "(або іншого курсу").

Враховано

Враховано

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Відхилено
у звʼязку із
виключенням пункту
та забороною
повʼязувати лізингові
платежі до валютного
еквіваленту у разі
укладення договору з
фізособою
-192-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Відхилено
Підпункт 6 частини 3 статті 10 викласти у у звʼязку із

МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

4) строк, на який лізингоодержувачу передається
обʼєкт фінансового лізингу у володіння та
користування;
5) інформацію про необхідність укладення з
третіми особами договорів щодо послуг, які є
обов’язковими для укладення договору фінансового
лізингу, перелік осіб, яких лізингодавець визначив
для надання відповідних послуг (за наявності);
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78.

7) умови переходу об`єкту фінансового лізингу у
власність лізингоодержувача, якщо такий перехід
передбачений договором;

79.

8) порядок та умови дострокового повернення
об`єкту фінансового лізингу;

80.

9) копію проекту договору фінансового лізингу.

81.

82.

Передбачений цією частиною перелік відомостей
та даних не є вичерпним та не є обов'язковим.

4. Інформація, зазначена в частинах другій та
третій цієї статті, безоплатно надається лізингодавцем

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки,
обґрунтування

редакції:
"6) попередження про можливі валютні
ризики, що впливатимуть на договір
фінансового лізингу, якщо умовами договору
фінансового
лізингу
передбачена
зміна
вартості об`єкту фінансового лізингу та
розміру лізингових платежів у випадку зміни
курсу гривні до іноземної валюти, з наданням
наочних
прикладів
зміни
щомісячного
платежу".
-193-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 7 частини третьої статті 10
викласти у редакції:
"7) умови переходу об`єкта фінансового
лізингу у власність лізингоодержувача, якщо
такий перехід передбачений договором
фінансового лізингу".
-194-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 8 частини третьої статті 10
викласти у редакції:
"8) порядок та умови повернення об`єкту
фінансового лізингу лізингодавцю".
-195-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 9 частини третьої статті 10
викласти у редакції:
"9) проект договору фінансового лізингу".
-196-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Пункт 9 першого абзацу частини 3 статті 10
законопроекту викласти в такій редакції:
"проект договору фінансового лізингу".
-197-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка №337)
Абзац одинадцятий частини третьої статті
10 виключити.
-198-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
20) Абзац другий частини 3 статті 10
розділу ІІ законопроекту виключити.
-199-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
у абзаці одинадцятому частини третьої
статті 10 виключити слова "та не є
обов’язковим".
-200-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка №337)
Частину четверту статті 10 виключити.

виключенням пункту
та забороною
повʼязувати лізингові
платежі до валютного
еквіваленту у разі
укладення договору з
фізособою

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Враховано

6) умови переходу об`єкта фінансового лізингу у
власність лізингоодержувача, якщо такий перехід
передбачений договором фінансового лізингу;

Враховано

7) порядок та умови повернення
фінансового лізингу лізингодавцю;

Враховано

об`єкта

8) проект договору фінансового лізингу.

Враховано

Враховано
Враховано

Враховано редакційно

Враховано

3. Для укладення договору фінансового лізингу з
лізингоодержувачем-фізичною особою, яка перебуває
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лізингоодержувачу – фізичній особі у спосіб, формі та
вигляді, які є зручні для обох сторін за їх
домовленістю. Така інформація має виключно
консультативних
характер
та
не
зумовлює
виникнення прав та/або обовʼязків сторін.

83.

84.

85.

Пропозиції та поправки до проекту

-201-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Статтю 10 доповнити абзацем такого змісту:
"Для укладення договору фінансового
лізингу
з
лізингоодержувачем-фізичною
особою, яка перебуває у шлюбі, лізингодавець
повинен отримати від такої особи письмову
згоду її подружжя на укладення такого
договору".
Стаття 11. Умови договору фінансового лізингу
-202-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
назву статті 11 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Договір фінансового лізингу".
-203-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в статтю 11 додати частину такого змісту:
"1. Договір фінансового лізингу повинен
відповідати вимогам статті 6 Закону України
“Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг”,
статей 11 і 18 Закону України “Про захист прав
споживачів”, статті 1056-1 Цивільного кодексу
України.".
Частини другу-шосту вважати відповідно
частинами третю-сьому.
1. Істотними умовами договору фінансового -204-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
абзац перший частини другої статті 11
лізингу є:
викласти в такій редакції:
"2. Крім вимог, зазначених в пункті 1 цієї
статті, договір фінансового лізингу повинен
містити: "
-205-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Абзац перший та підпункти 1, 2 частини
першої статті 11 викласти у редакції:
"1. У договорі фінансового лізингу
зазначається:
1) найменування, місцезнаходження та
реквізити
юридичної
особи
лізингоодержувача, якщо лізингоодержувач є
юридичною особою;
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
- лізингоодержувача та її адресу, якщо
лізингоодержувач є фізичною особою; ".
1) найменування, місцезнаходження та реквізити -206-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
пункт 1) частини другої статті 11
юридичної особи - лізингоодержувача;
виключити.
-207-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Абзац перший та підпункти 1, 2 частини
першої статті 11 викласти у редакції:
"1. У договорі фінансового лізингу
зазначається:
1) найменування, місцезнаходження та
реквізити
юридичної
особи
-

МАА 21.02.2020

Висновки,
обґрунтування

Враховано

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

у шлюбі, лізингодавець повинен отримати від такої
особи письмову згоду її подружжя на укладення
такого договору.

Стаття 14. Договір фінансового лізингу

Враховано частково

1. Договір фінансового лізингу повинен
відповідати вимогам статті 6 Закону України “Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг”, статті 18 Закону України “Про
захист прав споживачів” та цього Закону.

Враховано

2. Крім вимог, зазначених у частині першій цієї
статті, договір фінансового лізингу повинен містити:

Враховано частково

Враховано
Враховано частково
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86.

87.

88.

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи лізингоодержувача та її адресу;

3) найменування, місцезнаходження та реквізити
лізингодавця;

4) об`єкт фінансового лізингу з зазначенням
індивідуальних ознак, які дозволяють його чітко
ідентифікувати;

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

лізингоодержувача, якщо лізингоодержувач є
юридичною особою;
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
- лізингоодержувача та її адресу, якщо
лізингоодержувач є фізичною особою; ".
-208-Н.д.Столар В.М. (Реєстр.картка №360)
Пункт 1) частини 1 статті 11 законопроекту
виключити.
-209-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
Пункт 1 частини першої статті 11
виключити.
-210-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
пункт 2) частини другої статті 11
виключити.
-211-Н.д.Столар В.М. (Реєстр.картка №360)
Пункт 2) частини 1 статті 11 законопроекту
виключити.
-212-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
Пункт 2 частини першої статті 11
виключити.
-213-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
пункт 3) частини другої статті 11
виключити.
-214-Н.д.Столар В.М. (Реєстр.картка №360)
Пункт 3) частини 1 статті 11 законопроекту
виключити.
-215-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
Пункт 3 частини першої статті 11
виключити.
-216-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Підпункт 4 частини 1 статті 11 викласти у
такій редакції:
"1) найменування та опис об`єкта
фінансового
лізингу
з
зазначенням
індивідуальних ознак, що дають змогу його
чітко ідентифікувати. У разі якщо на день
підписання договору фінансового лізингу
виробництво обʼєкту фінансового лізингу, що
буде предметом цього договору, не завершено
та/або його індивідуальні ознаки невідомі,
такий договір має містити посилання на
документ та/або додаткову угоду, де будуть
зазначені індивідуальні ознаки такого обʼєкта".
-217-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Враховано
Враховано

Враховано
Враховано
Враховано

Враховано
Враховано
Враховано

Враховано

Враховано частково
у запропонованій
редакції

1) найменування та опис об`єкта фінансового
лізингу з зазначенням індивідуальних ознак, що
дають змогу його чітко ідентифікувати. У разі якщо
на день підписання договору фінансового лізингу
виробництво обʼєкту фінансового лізингу, що буде
предметом цього договору, не завершено та/або його
індивідуальні ознаки невідомі, такий договір має
містити посилання на документ та/або додаткову
угоду, де будуть зазначені індивідуальні ознаки
такого обʼєкта;
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Висновки,
обґрунтування

Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Частину 1 статті 11 розділу ІІ законопроекту
викласти в такій редакції:
"Істотними умовами договору фінансового
лізингу є:
1) предмет договору фінансового лізингу з
зазначенням
індивідуальних
ознак,
які
дозволяють його чітко ідентифікувати;
2) строк, на який лізингоодержувачу
надається право володіння та користування
об`єктом фінансового лізингу (строк лізингу);
3) термін передачі предмета фінансового
лізингу лізингоодержувачу;
4)
порядок
та
графік
сплати
лізингоодержувачем лізингових платежів, який
містить загальну суму, що підлягає сплаті,
розмір, строки та кількість таких платежів (в
тому числі авансового платежу), інших
платежів, що безпосередньо пов'язані з
виконанням договору фінансового лізингу;
5) розмір та умови сплати додаткових
платежів та комісій, які пов'язані з укладанням,
обслуговуванням договору та достроковим
викупом предмета фінансового лізингу, а також
порядок їх зміни та/або індексації;
9) необхідність укладення договорів щодо
послуг третіх осіб (за наявності) в т.ч.
страхування об`єкту лізингу та/або ризиків,
пов'язаних із виконанням договору лізингу та
визначення особи, зобов’язаної здійснити
страхування;
10) порядок зміни умов і припинення дії
договору фінансового лізингу.
Істотними умовами договору фінансового
лізингу також інші умови щодо яких за заявою
хоча б однієї із сторін має бути досягнуто
згоди".
Враховано
5) строк, на який лізингоодержувачу надається -218-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в пункті 5) частини другої статті 11 слова
право
володіння
та
користування
об`єктом
"(строк лізингу)" виключити.
фінансового лізингу (строк лізингу);

6) строки передачі об’єкта фінансового лізингу
лізингоодержувачу;
7) порядок та графік сплати лізингоодержувачем
лізингових платежів, який містить загальну суму, що
підлягає сплаті, розмір, строки та кількість таких
платежів (в тому числі авансового платежу), інших
платежів, що безпосередньо пов'язані з виконанням
договору фінансового лізингу;

МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

2) строк, на який лізингоодержувачу надається
право
володіння
та
користування
об`єктом
фінансового лізингу;
3) строк передачі об’єкта фінансового лізингу
лізингоодержувачу;
4) порядок та графік сплати лізингоодержувачем
лізингових платежів, який містить загальну суму, що
підлягає сплаті, розмір, строки та кількість таких
платежів (в тому числі авансового платежу), інших
платежів, що безпосередньо пов'язані з виконанням
договору фінансового лізингу;
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8) розмір та умови сплати додаткових платежів та
комісій,
які
пов'язані
з
укладанням,
обслуговуванням
договору
та
достроковим викупом об’єкту фінансового лізингу, а
також порядок їх зміни та/або індексації;

-219-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
24) пункт 8) частини другої статті 11
викласти в наступній редакції:
"8) розмір, порядок розрахунку та умови
сплати додаткових платежів та комісій, які
пов'язані з укладенням, виконанням, зміною та
розірванням договору фінансового лізингу,
достроковим викупом об’єкту фінансового
лізингу, а також порядок зміни та/або
індексації таких платежів".
-220-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Підпункт 8 частини першої статті 11 після
слова "комісій" доповнити словами "(за
наявності)".
-221-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 8 частини першої статті 11 після
слова "комісій" доповнити словами "(за
наявності)".
-222-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Пункти 9 і 10 частини третьої статті 10
замінити одним пунктом такого змісту:
"положення щодо необхідності укладення
договорів щодо послуг третіх осіб (за
наявності), у тому числі страхування об`єкта
фінансового лізингу та/або ризиків, пов'язаних
із виконанням договору фінансового лізингу та
визначення особи, зобов’язаної здійснити
страхування".
-223-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в пункті 9) частини другої статті 11 слова
"об`єкту лізингу" замінити словами "об`єкту
фінансового лізингу";
-224-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
пункт 10) частини другої статті 11 викласти
в наступній редакції: "10) інші умови, щодо
яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути
досягнуто згоди".
-225-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
пункт 11) частини 2 статті 11 виключити.

9) необхідність укладення договорів щодо
додаткових чи супутніх послуг третіх осіб (за
наявності) в т.ч. страхування об`єкту лізингу та/або
ризиків, пов'язаних із виконанням договору лізингу та
визначення
особи,
зобов’язаної
здійснити
страхування;

94.

10) порядок зміни умов і припинення дії договору
фінансового лізингу (в тому числі відмови від
договору фінансового лізингу та дострокового його
розірвання);

95.

11) відповідальність сторін за невиконання або
неналежне виконання умов договору;

Висновки,
обґрунтування

Враховано частково

5) розмір, порядок розрахунку та умови сплати
додаткових платежів і комісій (за наявності),
пов'язаних з укладенням, виконанням, зміною та
розірванням
договору
фінансового
лізингу,
достроковим викупом об’єкту фінансового лізингу, а
також порядок зміни та/або індексації таких платежів;

Враховано

Враховано

Враховано

Враховано редакційно

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням пункту
Враховано

-226-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано по суті
Підпункт 11 частини першої статті 11
доповнити словами " фінансового лізингу ".
Враховано
-227-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
Пункт 12 частини першої статті 11
виключити.
-228-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Враховано по суті
Підпункт 11 частини першої статті 11
доповнити словами " фінансового лізингу ".
МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

6) положення щодо необхідності укладення
договорів щодо послуг третіх осіб (за наявності), у
тому числі страхування об`єкта фінансового лізингу
та/або ризиків, пов'язаних із виконанням договору
фінансового
лізингу
та
визначення
особи,
зобов’язаної здійснити страхування;

стор. 46

21.01.2021 До проекту Закону України "Про фінансовий лізинг"

Редакція, прийнята в першому читанні

96.

97.
98.

12) підписи та печатки (за наявності) сторін.

2. У договорі фінансового лізингу можуть бути
зазначені інші умови за домовленістю сторін.
3. Грошове зобов'язання за договором фінансового
лізингу має бути виконане у гривнях. Якщо у
зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в
іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях,
визначається за офіційним курсом відповідної
валюти, встановленим Національним банком України
на день платежу або за курсом банку за домовленістю
сторін, якщо інший порядок визначення такої суми не
встановлений договором або законодавством.

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

-229-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
пункт 12) частини другої статті 11
виключити.
-230-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
У підпункті 12 частини першої статті 11
слова "та печатки (за наявності)" виключити.
-231-Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
Статтю 11 п. 1 доповнити наступними
пунктами:
"13) метод нарахування амортизації об’єкта
лізингу;
14) умови здійснення поточних та
капітальних ремонтів об’єкта лізингу".
-232-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У підпункті 12 частини першої статті 11
слова "та печатки (за наявності)" виключити.

-233-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Частину 3 статті 11 викласти у такій редакції:
"3. Грошове зобов'язання за договором
фінансового
лізингу,
у
разі
якщо
лізингоодержувачем є фізична особа, повинно
бути виражене виключно у гривні, без
зазначення грошового еквівалента такого
зобовʼязання в іноземній валюті.
У випадках, коли лізингоодержувачем є
юридична особа або фізична особа –
підприємець,
грошове
зобов'язання
за
договором фінансового лізингу має бути
виражене у гривні, при цьому сторони такого
договору фінансового лізингу мають право
визначити грошовий еквівалент зобов’язання в
іноземній валюті, а сума, що підлягає сплаті у
гривнях, визначається за офіційним курсом
відповідної
валюти,
встановленим
Національним банком України на день платежу,
або за курсом банку за домовленістю сторін,
якщо інший порядок визначення такої суми не
встановлений договором або законодавством".
-234-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
частину 3 статті 11 викласти в такій
редакції:
"3. Грошове зобов'язання за договором
фінансового лізингу має бути виконане у
національній валюті України - гривні. Сторони
договору фінансового лізингу мають право
додатково до визначення зобов’язання у гривні
визначити
зобов’язання
у
грошовому

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Враховано
Враховано
Відхилено
методи нарахування
амортизації не є
предметом
регулювання цього
закону, а умови
ремонту недоцільно
відносити до істотних
Враховано

Враховано

Враховано частково
у запропонованій
редакції

2. У договорі фінансового лізингу можуть бути
зазначені інші умови за домовленістю сторін.
3. Грошове зобов'язання за договором фінансового
лізингу, у разі якщо лізингоодержувачем є фізична
особа, повинно бути виражене виключно у гривні, без
зазначення
грошового
еквівалента
такого
зобовʼязання в іноземній валюті.
У випадках, коли лізингоодержувачем є юридична
особа або фізична особа – підприємець, грошове
зобов'язання за договором фінансового лізингу має
бути виражене у гривні, при цьому сторони такого
договору фінансового лізингу мають право визначити
грошовий еквівалент зобов’язання в
іноземній
валюті, а сума, що підлягає сплаті у гривнях,
визначається за офіційним курсом відповідної
валюти, встановленим Національним банком України
на день платежу, або за курсом банку за
домовленістю
сторін,
якщо
інший
порядок
визначення такої суми не встановлений договором
або законодавством.
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4. Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати
прочитання лізингоодержувачем розміру лізингових
платежів та інших виплат, зазначених у договорі
фінансового лізингу або в додатку до такого
договору, у тому числі шляхом друкування його
шрифтом меншого розміру, ніж основний текст,
злиття кольору шрифту з кольором фону.

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

еквіваленті іноземної валюти, та сума, що
підлягає сплаті у гривнях, визначається за
офіційним
курсом
відповідної
валюти,
встановленим Національним банком України на
день платежу, якщо інший порядок визначення
такої суми не встановлений договором
фінансового лізингу або законодавством."
-235-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Частину 3 статті 11 після слова "договором"
доповнити словами " фінансового лізингу".
-236-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка №337)
У частині третій статі 11:
слова ", якщо інший порядок визначення
такої суми не встановлений договором або
законодавством" видалити;
частину третю доповнити такими реченнями:
"У договорі фінансового лізингу, укладеному з
лізингоодержувачем-фізичною особою, сторони
можуть домовитися використовувати курс
продажу гривні до певної валюти, встановлений
визначеним сторонами банком. Такий курс
валют має оприлюднюватися банком на своєму
вебсайті та має бути доступним для
лізингоодержувача в будь-який момент часу (у
разі невстановлення курсу на визначену дату,
використовується офіційний курс, встановлений
Національним банком України)".
-237-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Друге речення частини 3 статті 11 викласти
у такій редакції:
"Якщо лізингоодержувачем є юридична
особа або фізична особа-підприємець, у
зобов'язанні може бути визначено грошовий
еквівалент в іноземній валюті, в такому
випадку сума, що підлягає сплаті у гривнях,
визначається за офіційним курсом відповідної
валюти, встановленим Національним банком
України на день платежу, якщо інший порядок
визначення такої суми не встановлений
договором або законодавством".
-238-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину третю статті 11 після слова
"договором" доповнити словами " фінансового
лізингу".
-239-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
У частині четвертій статті 11 після слів
"злиття кольору шрифту з кольором фону"
доповнити словами "застосування меншого
розміру міжрядкового та міжсимвольного
інтервалів, ніж основний текст".

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Враховано редакційно
Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано редакційно

Враховано
з належним технікоюридичним
корегуванням

4. Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати
прочитання лізингоодержувачем інформації щодо
розміру лізингових та інших платежів, зазначених у
договорі фінансового лізингу або в додатку до такого
договору, у тому числі шляхом друкування такої
інформації шрифтом меншого розміру, ніж основний
текст, злиття кольору шрифту з кольором фону,
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застосування меншого розміру міжрядкових та
міжсимвольних інтервалів, ніж в основному тексті.

100.

5. Договором фінансового лізингу має бути
передбачено порядок зміни розміру та /або індексації
лізингових та будь-яких інших платежів за договором.

101.

Умова договору фінансового лізингу щодо права
лізингодавця змінювати розмір лізингових платежів в
односторонньому порядку є нікчемною.

МАА 21.02.2020

-240-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
абзац перший частини п’ятої статті 11
викласти в такій редакції:
"5. Якщо договором фінансового лізингу
передбачено зміну розміру та /або індексація
лізингових та будь-яких інших платежів,
договором фінансового лізингу має бути
передбачено порядок такої зміни та /або
індексації."
-241-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Частину 5 статті 11 замінити двома
частинами такого змісту:
"5. У разі якщо договором фінансового
лізингу передбачено зміну розміру та/або
індексацію передбачених таким договором
платежів, цей договір повинен визначати
порядок проведення такої зміни та/або
індексації.
При
цьому,
проведення
лізингодавцем зміни зазначеного порядку
зміни та/або індексації платежів, передбачених
договором
фінансового
лізингу,
в
односторонньому порядку забороняється.
6. У разі якщо договором фінансового
лізингу не передбачені зміни розміру та/або
індексація лізингових і будь-яких інших
платежів, проведення лізингодавцем таких змін
та/або індексації в односторонньому порядку
забороняється.
-242-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину 5 статті 11 викласти у редакції:
"5. Договором фінансового лізингу може
бути передбачено порядок зміни розміру та
/або індексації лізингових та будь-яких інших
платежів за договором фінансового лізингу.
Умова договору фінансового лізингу щодо
права лізингодавця змінювати порядок зміни
розміру та /або індексації лізингових та будьяких інших платежів в односторонньому
порядку є нікчемною."
-243-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Частину п’яту статті 11 викласти у редакції:
"5. Договором фінансового лізингу може
бути передбачено порядок зміни розміру та
/або індексації лізингових та будь-яких інших
платежів за договором фінансового лізингу.
Умова договору фінансового лізингу щодо
права лізингодавця змінювати порядок зміни

Враховано редакційно

Враховано

5. У разі якщо договором фінансового лізингу
передбачено зміну розміру та/або індексацію
передбачених таким договором платежів, цей договір
повинен визначати порядок проведення такої зміни
та/або
індексації.
При
цьому,
проведення
лізингодавцем зміни зазначеного порядку зміни
та/або індексації платежів, передбачених договором
фінансового лізингу, в односторонньому порядку
забороняється.

6. У разі якщо договором фінансового лізингу не
передбачені зміни розміру та/або індексація
лізингових і будь-яких інших платежів, проведення
лізингодавцем таких змін та/або індексації в
односторонньому порядку забороняється.
Враховано редакційно

Враховано редакційно
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розміру та /або індексації лізингових та будьяких інших платежів в односторонньому
порядку є нікчемною."
Враховано редакційно
102.
6. Лізингодавець має право проводити за -244-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
погодженням
із
лізингоодержувачем Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
реструктуризацію
зобов’язань
за
договором Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
фінансового лізингу.
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
В частині 6 статті 11 розділу ІІ
законопроекту слова "за погодженням із
лізингоодержувач" замінити словами "за
письмовою згодою лізингоодержувача".
Враховано редакційно
-245-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
статтю 11 додати частиною сьомою такого
змісту:
"7. Кожна сторона договору фінансового
лізингу отримує по одному примірнику
договору з додатками до нього, якщо інше не
встановлено в договорі фінансового лізингу за
згодою сторін. Примірник договору, що
належить лізингоодержувачу - фізичній особі,
має бути переданий йому невідкладно після
підписання договору сторонами. Примірник
укладеного в електронному вигляді договору
фінансового лізингу та додатків до нього
надаються лізингоодержувачу - фізичній особі
у спосіб, що дозволяє встановити особу, яка
отримала примірник договору та додатків до
нього, зокрема шляхом направлення на
електронну адресу або іншим шляхом з
використанням контактних даних, зазначених
лізингоодержувачем
під
час
укладення
договору фінансового лізингу.";
-246-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
статтю 11 додати частиною 8 такого змісту: Враховано редакційно
"8. У разі укладання договору фінансового
лізингу з фізичною особою, обов'язок
доведення того, що один з оригіналів договору
фінансового лізингу (змін до договору) був
переданий лізингоодержувачу - фізичній особі,
покладається на лізингодавця.
У випадку, якщо один з оригіналів договору
фінансового
лізингу
було
надіслано
лізингодавцем поштою/кур’єром, доказом
направлення буде поштова квитанція (чек) про
відправку та опис вкладення чи повідомлення
про вручення (у разі відправки кур’єром)."
Враховано
-247-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
17. Статтю 11 доповнити новою частиною
МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

7. Лізингодавець за письмовою заявою та/або
письмовою згодою лізингоодержувача має право
проводити
реструктуризацію
зобов’язань
за
договором фінансового лізингу.

8. Кожна сторона договору фінансового лізингу
отримує по одному примірнику договору з додатками
до нього, якщо інше не встановлено таким договором.
У разі укладення договору фінансового лізингу з
фізичною особою, обов'язок доведення того, що один
з оригіналів такого договору був переданий
лізингоодержувачу - фізичній особі, покладається на
лізингодавця.
Примірник договору фінансового лізингу, що
належить лізингоодержувачу - фізичній особі, має
бути переданий йому невідкладно після підписання
договору
сторонами.
Примірник
договору
фінансового лізингу, укладеного в електронному
вигляді,
та
додатків
до
нього
надаються
лізингоодержувачу - фізичній особі у спосіб, що дає
змогу встановити особу, яка отримала примірник
договору та додатків до нього, зокрема шляхом
направлення на електронну адресу або в інший спосіб
з використанням контактних даних, зазначених
лізингоодержувачем під час укладення договору
фінансового лізингу.
У разі якщо один з оригіналів договору
фінансового лізингу надіслано лізингодавцем поштою
або кур’єром, доказом направлення є поштова
квитанція (чек) про відправку та опис вкладення або
повідомлення про вручення (у разі надіслання
кур’єром).
Положення цієї частини поширюються також і на
угоди, якими вносяться зміни та/або доповнення до
договору фінансового лізингу.
9. Умови договору фінансового лізингу, що
суперечать положенням цього Закону або обмежують
права лізингоодержувача порівняно з правами,
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Стаття 12. Форма договору фінансового лізингу
104.
1. Договір фінансового лізингу (в тому числі
лізинг транспортного засобу за участю фізичної
особи) укладається в письмовій формі (у паперовому
або електронному вигляді з накладенням електронних
підписів, електронних цифрових підписів, інших
аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у
порядку, визначеному законодавством).

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки,
обґрунтування

наступного змісту:
"7. Умови договору фінансового лізингу, які
суперечать положенням цього Закону або
обмежують
права
лізингоодержувача
з
правами, встановленими законодавством про
захист прав споживачів, є нікчемними".

встановленими законодавством про захист прав
споживачів, є нікчемними.

103.

-248-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в частині 1 статті 12 слово "лізинг" замінити
словами "договір фінансового лізингу"
-249-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Частину 1 статті 12 викласти у редакції:
"1. Договір фінансового лізингу (в тому
числі лізингу транспортного засобу за участю
фізичної особи) укладається в письмовій
формі."
-250-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
Частину 1 статті 12 викласти в такій
редакції:
"1. Договір фінансового лізингу (в тому
числі лізинг транспортного засобу за участю
фізичної особи) укладається в письмовій формі
(у паперовому вигляді або в електронній формі
з
накладенням
електронних
підписів,
електронних цифрових підписів, інших
аналогів власноручних підписів сторін у
порядку, визначеному законодавством)".
-251-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У статті 12 частину 1 викласти у такій
редакції:
"1. Договір фінансового лізингу (в тому
числі лізингу транспортного засобу за участю
фізичної особи) укладається у письмовій формі
(у паперовому вигляді або у вигляді
електронного документа, створеного згідно з
вимогами, визначеними Законом України "Про
електронні
документи
та
електронний
документообіг".
Кожна сторона договору отримує по одному
примірнику договору з додатками до нього".
-252-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину 1 статті 12 викласти у редакції:
"1. Договір фінансового лізингу (в тому
числі лізингу транспортного засобу за участю
фізичної особи) укладається в письмовій
формі."
105.
2. Договір фінансового лізингу не підлягає -253-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в частині другій статті 12 після слів "згоди
нотаріальному посвідченню, якщо про інше не
сторін" додати слова ", крім випадку,
досягнуто згоди сторін.
зазначеному в абзаці другому цієї частини";
МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Враховано редакційно

Стаття 15. Форма договору фінансового лізингу
1. Договір фінансового лізингу укладається в
письмовій формі.

Враховано частково
(без деталізації щодо
лізингу транспортного
засобу)
Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано частково
(без деталізації щодо
лізингу транспортного
засобу)
Враховано по суті
у запропонованій
редакції

2. Договір фінансового лізингу не підлягає
нотаріальному
посвідченню,
крім
випадків,
встановлених законом або домовленістю сторін.
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-254-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Статтю 12 після частини 2 доповнити новою
частиною такого змісту:
"3.
Договір
фінансового
лізингу
транспортного засобу за участю фізичної особи
підлягає нотаріальному посвідченню на вимогу
однієї із сторін договору".
-255-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
частину другу статті 12 доповнити новим
абзацом:
"Договір фінансового лізингу транспортного
засобу за участю фізичної особи підлягає
нотаріальному посвідченню."
-256-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
В частині 2 статті 12 розділу ІІ
законопроекту слова "якщо про інше не
досягнуто згоди сторін" замінити словами
"якщо інше не передбачено законодавством".
-257-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
Частину другу статті 12 доповнити новим
абзацом наступного змісту:
"У разі укладення договору фінансового
лізингу транспортного засобу його нотаріальне
посвідчення є обов’язковим".
-258-Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
Частину другу статті 12 проекту викласти у
наступній редакції:
"Договір фінансового лізингу не підлягає
нотаріальному посвідченню, якщо про інше не
досягнуто згоди сторін, за винятком договорів
фінансового лізингу транспортних засобів за
участю фізичної особи."
-259-Н.д.Бондарєв К.А.(Реєстр.картка№400)
У Розділі ІІ У статті 12 пункт 2 викласти у
такій редакції:
"2. Договір фінансового лізингу підлягає
нотаріальному посвідченню, якщо інше прямо
не передбачено законом."
-260-Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
2. Частину 2 статті 12 викласти у наступній
редакції:
"2. Договір фінансового лізингу за участі
фізичної
особи
підлягає
нотаріальному
посвідченню.
МАА 21.02.2020

Висновки,
обґрунтування

Враховано

Відхилено
може зумовити
подорожчання послуг
фінансового лізингу
для споживачів
Враховано частково
у запропонованій
редакції

Відхилено
може зумовити
подорожчання послуг
фінансового лізингу
для споживачів

Відхилено
може зумовити
подорожчання послуг
фінансового лізингу
для споживачів

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Відхилено
може зумовити
подорожчання послуг
фінансового лізингу
для споживачів

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

3. Договір фінансового лізингу транспортного
засобу за участю фізичної особи підлягає
нотаріальному посвідченню на вимогу однієї із сторін
договору.
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Висновки,
обґрунтування

-261-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
у частині другій статті 12 слова "досягнуто
згоди сторін" замінити словами "встановлено
договором або законом"
106.
3. Кожна сторона договору фінансового лізингу -262-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
34) частину третю статті 12 виключити
отримує по одному примірнику договору з додатками

Враховано частково
у запропонованій
редакції

-263-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
В частині 3 статті 12 розділу ІІ
законопроекту речення "Примірник укладеного
в електронному вигляді договору фінансового
лізингу та додатків до нього надаються
лізингоодержувачу - фізичній особі у спосіб,
що дозволяє встановити особу, яка отримала
примірник договору та додатків до нього,
зокрема шляхом направлення на електронну
адресу або іншим шляхом з використанням
контактних
даних,
зазначених
лізингоодержувачем
під
час
укладення
договору фінансового лізингу." виключити.
-264-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
Частину 3 статті 12 викласти в такій
редакції:
"3. Кожна сторона договору фінансового
лізингу отримує по одному примірнику
договору з додатками до нього. Примірник
договору, що належить лізингоодержувачу фізичній особі, має бути переданий йому
невідкладно після підписання договору
сторонами.
Примірник
укладеного
в
електронному вигляді договору фінансового
лізингу та додатків до нього надаються
лізингоодержувачу - фізичній особі у спосіб,

Враховано частково
в редакції частини 8
статті 15

Враховано

до нього. Примірник договору, що належить
лізингоодержувачу – фізичній особі, має бути
переданий йому невідкладно після підписання
договору сторонами. Примірник укладеного в
електронному вигляді договору фінансового лізингу
та додатків до нього надаються лізингоодержувачу –
фізичній особі у спосіб, що дозволяє встановити
особу, яка отримала примірник договору та додатків
до нього, зокрема шляхом направлення на електронну
адресу або іншим шляхом з використанням
контактних даних, зазначених лізингоодержувачем
під час укладення договору фінансового лізингу.

МАА 21.02.2020

Враховано частково
в редакції частини 8
статті 15

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

стор. 53

21.01.2021 До проекту Закону України "Про фінансовий лізинг"

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

визначений умовами електронного договору, з
урахуванням вимог Закону України "Про
електронну комерцію".".
-265-Н.д.Ніколаєнко А.І.(Реєстр.картка №405)
Частину 3 статті 12 викласти у наступній
редакції:
"3. Кожна сторона договору фінансового
лізингу отримує по одному примірнику
договору з додатками до нього."
107.
4. У разі укладання договору фінансового лізингу з -266-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
частину четверту статті 12 виключити;
фізичною особою, обов'язок доведення того, що один

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Враховано частково
в редакції частини 8
статті 15

Враховано

з оригіналів договору фінансового лізингу (змін до
договору) був переданий лізингоодержувачу –
фізичній особі, покладається на лізингодавця.

108.

109.
110.

У випадку, якщо один з оригіналів договору
фінансового лізингу було надіслано лізингодавцем
поштою/кур’єром,
доказом
направлення
буде
поштова квитанція (чек) про відправку та опис
вкладення чи повідомлення про вручення (у разі
відправки кур’єром).

-267-Н.д.Ніколаєнко А.І.(Реєстр.картка №405)
Частину 4 статті 12 виключити.
-268-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Абзац другий частини 4 статті 12 розділу ІІ
законопроекту виключити.
-269-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
Абзац другий частини четвертої статті 12
викласти в такій редакції:
"У випадку, якщо один з оригіналів
договору фінансового лізингу було надіслано
лізингодавцем шляхом кур’єрського або
поштового відправлення, належним доказом
направлення буде квитанція або касовий чек, в
якому зазначено найменування оператора та
суб’єкта
господарювання,
який
надає
відповідні послуги, дата та вид послуги, її
вартість, опис вкладення, повідомлення про
вручення.".

Враховано
Враховано

Враховано частково
в редакції частини 8
статті 15

Стаття 13. Лізингові платежі
Враховано
1. Лізингові платежі є платою за користування -270-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
частину першу статті 13 викласти в
об’єктом фінансового лізингу. Сплата лізингових
платежів здійснюється в порядку, встановленому наступній редакції:
"1. Лізингові платежі, належні до сплати за
договором фінансового лізингу.

договором фінансового лізингу, здійснюються
в
порядку,
встановленому
договором
фінансового лізингу."
Враховано частково
111.
2. При визначенні розміру лізингових платежів -271-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
в запропонованій
лізингодавець на власний розсуд може долучити до їх Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
редакції
складу будь-які складові, зокрема, але не виключно:
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
МАА 21.02.2020

Стаття 16. Лізингові платежі
1. Лізингові платежі, належні до сплати за
договором фінансового лізингу, здійснюються в
порядку, встановленому договором фінансового
лізингу.
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Висновки,
обґрунтування

Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Частину 2 статті 13 розділу ІІ законопроекту
викласти в такій редакції:
"При визначенні розміру лізингових
платежів лізингодавець за погодженням з
лізингоотримувачем може включити до їх
складу інші платежі.
Протягом строку дії договору фінансового
лізингу розмір лізингових платежів може бути
змінено за погодженням сторін".
-272-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Враховано
У частині другій статті 13 абзац перший
викласти у такій редакції:
"2. До складу лізингових платежів
включається: "

а) суму, яка відшкодовує частину вартості об`єкта
фінансового лізингу;
Враховано
113.
б) платіж, як винагороду лізингодавцю за -273-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
пункт б) частини другої статті 13 викласти в
отримане у фінансовий лізинг майно;
112.

наступній редакції:
"б) платіж, як винагороду лізингодавцю за
отриманий у фінансовий лізинг об’єкт
фінансового лізингу; ".
-274-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Частину другу статті 13 доповнити новим
підпунктом "в" у такій редакції:
"в) проценти на суму, що відповідає
залишковій вартості об’єкту лізингу; "
-275-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину другу статті 13 доповнити новим
підпунктом "в" у такій редакції:
"в) проценти на суму, що відповідає
залишковій вартості об’єкту лізингу; "
114.
г) інші складові в т.ч. платежі та/або витрати, що -276-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
38) пункт г) частини другої статті 13
безпосередньо пов'язані з виконанням договору
вважати пунктом в);
фінансового лізингу та передбачені договором.
39) пункт в) частини другої статті 13 додати
словами "фінансового лізингу";
Обґрунтування: 38) пункт г) частини другої
статті 13 пропонуємо вважати пунктом в) для
дотримання алфавітного порядку нумерації
пунктів;
Обґрунтування: 39) пункт в) частини другої
статті 13 пропонуємо додати словами
"фінансового
лізингу"
для
уникнення
неоднозначного трактування та уніфікації
термінології в проекті закону;
-277-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
36. У підпункт "г" частини другої статті 13
слово "договором" замінити слово "ним".
-278-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
МАА 21.02.2020

Відхилено
додаткові платежі
порушуватимуть
права
лізингоодержувача
Відхилено
додаткові платежі
порушуватимуть
права
лізингоодержувача
Враховано частково

Враховано по суті
Враховано по суті

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

2. До складу лізингових платежів включаються:

1) сума, що відшкодовує частину вартості об`єкта
фінансового лізингу;
2) винагорода лізингодавцю за отриманий у
фінансовий лізинг об’єкт фінансового лізингу;

3) інші складові, зокрема платежі та/або витрати,
що безпосередньо пов'язані з виконанням договору
фінансового лізингу та передбачені таким договором.
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у частині другій статті 13 пункт "г"
доповнити словами "про фінансовий лізинг".
-279-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Враховано по суті
У підпункт "г" частини другої статті 13
слово "договором" замінити слово "ним".
Враховано
115.
Протягом строку дії договору фінансового лізингу -280-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
абзац п’ятий частини другої статті 13 додати
розмір лізингових платежів може бути змінено у
словами "фінансового лізингу".
випадку та порядку, передбаченому договором.

116.

3. З метою виконання лізингодавцем своїх
зобов’язань за договором фінансового лізингу щодо
оплати товарів, виконання робіт, тощо, лізингодавець
має право отримувати від лізингоодержувача
авансовий платіж, що підлягає сплаті відповідно до
умов договору фінансового лізингу. Авансовий
платіж не є залученими коштами лізингодавця, а є
складовою частиною лізингових платежів за
договором фінансового лізингу, що відшкодовують
вартість об`єкта фінансового лізингу.

117.

Стаття 14. Відмова від договору фінансового
лізингу
та
дострокове
розірвання
договору
фінансового лізингу

118.

1. Лізингоодержувач має право відмовитися від
договору фінансового лізингу в односторонньому
порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця,

МАА 21.02.2020

-281-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано
Абзац п’ятий частини другої статті 13
доповнити словами "фінансового лізингу".
-282-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Враховано
Абзац п’ятий частини другої статті 13
доповнити словами "фінансового лізингу".
-283-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано по суті
38. У частині третій статті 13 слова
"відшкодовують вартість" замінити словами ",
в тому числі, включає часткове відшкодування
вартості".

-284-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
В частині 3 статті 13 розділу ІІ
законопроекту речення "Авансовий платіж не є
залученими коштами лізингодавця, а є
складовою частиною лізингових платежів за
договором
фінансового
лізингу,
що
відшкодовують вартість об`єкта фінансового
лізингу" виключити.
-285-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У частині 3 статті 13 слова "відшкодовують
вартість" замінити словами ", в тому числі,
включає часткове відшкодування вартості".
-286-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Частини першу та другу статті 14 викласти у
такій редакції:
"1. У разі якщо прострочення передачі
об`єкта фінансового лізингу становить більше
30 календарних днів, та за умови, що

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Протягом строку дії договору фінансового лізингу
розмір лізингових платежів може бути змінено у
випадках та порядку, передбачених таким договором.

3. З метою виконання лізингодавцем своїх
зобов’язань за договором фінансового лізингу щодо
оплати товарів, виконання робіт тощо, лізингодавець
має право отримати від лізингоодержувача авансовий
платіж, що підлягає сплаті відповідно до умов
договору фінансового лізингу. Авансовий платіж не є
залученими коштами лізингодавця, а є складовою
лізингових платежів за договором фінансового
лізингу, що відшкодовує частину вартості об`єкта
фінансового лізингу.

Відхилено
з метою уникнення
можливого
неоднозначного
тлумачення статусу
даних коштів

Враховано редакційно

Враховано

Стаття 17. Відмова від договору фінансового
лізингу
та
дострокове
розірвання
договору
фінансового лізингу
1. У разі якщо прострочення передачі
лізингоодержувачу об`єкта фінансового лізингу
становить більше 30 календарних днів та за умови, що
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у разі якщо прострочення передачі об`єкта
фінансового лізингу не з вини лізингоодержувача
становить більше 30 календарних днів, за умови, що
договором фінансового лізингу не передбачено
іншого строку.

договором фінансового лізингу не передбачено
іншого
строку,
до
моменту
передачі
лізингоодержувачу об'єкта фінансового лізингу
лізингоодержувач має право відмовитися від
договору
фінансового
лізингу
в
односторонньому
порядку,
письмово
повідомивши про це лізингодавця. Для
обрахунку строку зазначеного прострочення не
включаються дні, коли лізингоодержувач
порушував свої обов’язки за договором
фінансового лізингу, що призвело до такого
прострочення, а також строк повідомлення
лізингодавця
лізингоодержувачем
про
односторонню відмову.
У разі якщо лізингоодержувач скористався
своїм правом односторонньої відмови від
договору фінансового лізингу з підстав,
визначених абзацом першим цієї частини,
такий договір вважається розірваним з дати,
зазначеної лізингоодержувачем у повідомленні
про таку відмову, але не раніше дня отримання
повідомлення лізингодавцем.
Сторони звільняються від будь-яких
зобов’язань за таким договором, в тому числі
зобов’язань щодо сплати будь-яких платежів у
зв’язку з відмовою від договору фінансового
лізингу, а усі кошти (зокрема, авансовий
платіж), сплачені таким лізингоодержувачем за
договором фінансового лізингу, підлягають
поверненню лізингодавцем не пізніше ніж
протягом трьох робочих днів з дня отримання
ним від лізингоодержувача повідомлення про
відмову від договору. У разі якщо об’єкт
фінансового лізингу не передано лізингодавцю
продавцем (постачальником), а лізингодавець
використав кошти (зокрема, авансовий платіж),
отримані від лізингоодержувача, для сплати
продавцю (постачальнику) за цей об’єкт
фінансового
лізингу
до
того,
як
лізингоодержувач скористався своїм правом
односторонньої
відмови
від
договору
фінансового лізингу, такий лізингодавець
повинен письмово повідомити такого продавця
(постачальника)
про
зазначену
відмову
протягом трьох робочих днів з дня отримання
повідомлення від лізингоодержувача про
односторонню
відмову
від
договору
фінансового
лізингу,
повернути
лізингоодержувачу кошти (зокрема, авансовий
платіж) не пізніше третього робочого дня з дня
повернення коштів лізингодавцю від продавця
(постачальника),
який
має
повернути
лізингодавцю кошти, отримані від такого
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договором фінансового лізингу не передбачено
іншого строку, лізингоодержувач до моменту
передачі йому об'єкта фінансового лізингу має право
відмовитися від договору фінансового лізингу в
односторонньому порядку, письмово повідомивши
про це лізингодавця. Для обрахунку строку
прострочення
не
включаються
дні,
коли
лізингоодержувач порушував свої обов’язки за
договором фінансового лізингу, що призвело до
такого прострочення, а також строк повідомлення
лізингодавця лізингоодержувачем про односторонню
відмову.
У разі якщо лізингоодержувач скористався своїм
правом односторонньої відмови від договору
фінансового лізингу з підстав, визначених абзацом
першим цієї частини, такий договір вважається
розірваним з дати, зазначеної лізингоодержувачем у
повідомленні про таку відмову, але не раніше дня
отримання повідомлення лізингодавцем.
У такому разі сторони звільняються від будь-яких
зобов’язань за таким договором, у тому числі
зобов’язань щодо сплати будь-яких платежів у зв’язку
з відмовою від договору фінансового лізингу, а усі
кошти (зокрема, авансовий платіж), сплачені
лізингоодержувачем за договором фінансового
лізингу, підлягають поверненню лізингодавцем не
пізніше трьох робочих днів, починаючи з робочого
дня, наступного за днем отримання ним повідомлення
лізингоодержувача про відмову від договору
фінансового лізингу.
У разі якщо об’єкт фінансового лізингу не
передано лізингодавцю продавцем (постачальником),
а лізингодавець використав кошти (зокрема,
авансовий платіж), отримані від лізингоодержувача,
для сплати продавцю (постачальнику) за цей об’єкт
фінансового лізингу до того, як лізингоодержувач
скористався своїм правом односторонньої відмови від
договору фінансового лізингу, лізингодавець повинен
письмово повідомити продавця (постачальника) про
таку відмову протягом трьох робочих днів з дня
отримання повідомлення від лізингоодержувача про
односторонню відмову від договору фінансового
лізингу,
повернути
лізингоодержувачу
кошти
(зокрема, авансовий платіж) не пізніше третього
робочого дня з дня повернення коштів лізингодавцю
від продавця (постачальника), який зобов’язаний
повернути лізингодавцю кошти, отримані від такого
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Висновки,
обґрунтування

лізингодавця, протягом трьох робочих днів з
дня отримання повідомлення від лізингодавця.
119.

2. У разі, якщо лізингоодержувач скористався
своїм правом односторонньої відмови від договору
фінансового лізингу, такий договір вважається
розірваним з дати, зазначеної лізингоодержувачем у
повідомленні про таку відмову, але не раніше
отримання повідомлення лізингодавцем, і сторони
звільняються від будь-яких зобов’язань за таким
договором, а усі грошові кошти (зокрема, авансовий
платіж), сплачені таким лізингоодержувачем за
договором
фінансового
лізингу,
підлягають
поверненню лізингодавцем не пізніше ніж протягом
трьох робочих днів з дня відмови лізингоодержувача
від договору або у разі перерахування лізингодавцем
авансового платежу на продавця (постачальника) протягом трьох робочих днів з дати повернення
коштів лізингодавцю від постачальника, за
вирахуванням штрафних санкцій, стягнутих останнім,
що має бути підтверджено документально та
передбачено договором фінансового лізингу.

2. У разі якщо прострочення передачі
об`єкта фінансового лізингу від продавця
(постачальника)
становить
більше
30
календарних днів, за умови, що договором
поставки не передбачено іншого строку,
лізингодавець має право відмовитися від
договору поставки та договору фінансового
лізингу в односторонньому порядку, письмово
повідомивши про це продавця (постачальника)
та лізингоодержувача.
У разі якщо лізингодавець скористався
своїм правом односторонньої відмови від
договору поставки та договору фінансового
лізингу, такі договори вважаються розірваним з
дати, зазначеної лізингодавцем у повідомленні
про таку відмову, але не раніше дня отримання
повідомлення продавцем (постачальником) та
лізингоодержувачем відповідно.
Сторони звільняються від будь-яких
зобов’язань за такими договорами, в тому числі
зобов’язань щодо сплати будь-яких платежів у
зв’язку з відмовою від договору фінансового
лізингу, а усі кошти (зокрема, авансовий
платіж), сплачені лізингоодержувачем за
договором фінансового лізингу, підлягають
поверненню лізингодавцем не пізніше ніж
протягом трьох робочих днів з дня надсилання
повідомлення про відмову від договору. У разі
якщо лізингодавець використав кошти,
отримані від лізингоодержувача, для сплати
продавцю (постачальнику), цей лізингодавець
повинен повернути лізингоодержувачу такі
кошти протягом трьох робочих днів з дня
отримання
коштів
від
продавця
(постачальника), який має повернути кошти
лізингодавцю протягом трьох робочих днів з
дня відмови лізингодавця від договору".

-287-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Враховано редакційно
у статті 14 у абзаці першому частини другої
виключити слова "за вирахуванням штрафних
санкцій, стягнутих останнім, що має бути
підтверджено документально та передбачено
договором фінансового лізингу".
-288-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
у частині другій статті 14 після слів "відмови Враховано редакційно
від договору фінансового лізингу" додати слова
"з підстав, визначених частиною першою цієї
МАА 21.02.2020
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лізингодавця, протягом трьох робочих днів з дня
отримання повідомлення лізингодавця.
2. У разі якщо прострочення передачі об`єкта
фінансового лізингу від продавця (постачальника)
лізингодавцю становить більше 30 календарних днів,
за умови, що договором купівлі-продажу (поставки)
не передбачено іншого строку, лізингодавець має
право відмовитися від договору поставки та договору
фінансового лізингу в односторонньому порядку,
письмово
повідомивши
про
це
продавця
(постачальника) та лізингоодержувача.
У разі якщо лізингодавець скористався своїм
правом односторонньої відмови від договору купівліпродажу (поставки) та договору фінансового лізингу,
такі договори вважаються розірваними з дати,
зазначеної лізингодавцем у повідомленні про таку
відмову, але не раніше дня отримання повідомлення
продавцем (постачальником) та лізингоодержувачем.
У такому разі сторони звільняються від будь-яких
зобов’язань за такими договорами, у тому числі
зобов’язань щодо сплати будь-яких платежів у зв’язку
з відмовою від договору фінансового лізингу, а всі
кошти (зокрема, авансовий платіж), сплачені
лізингоодержувачем за договором фінансового
лізингу, підлягають поверненню лізингодавцем не
пізніше трьох робочих днів з дня надсилання
повідомлення про відмову від договору.
У разі якщо лізингодавець використав кошти,
отримані від лізингоодержувача, для сплати
продавцю (постачальнику) за об’єкт фінансового
лізингу, такий лізингодавець повинен повернути
лізингоодержувачу зазначені кошти протягом трьох
робочих днів з дня отримання ним коштів від
продавця
(постачальника),
який
зобов’язаний
повернути кошти лізингодавцю протягом трьох
робочих днів з дня отримання повідомлення про
відмову лізингодавця від договору.
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статті, ";
у частині другій статті 14 після слів
"протягом трьох" додати слово "банківських";
у частині другій статті 14 після слів
"авансового платежу" додати слова "продавцю
(постачальнику), ";
у частині другій статті 14 після слів "коштів
лізингодавцю
від"
замість
слова
"постачальника" додати слова "продавця
(постачальника)".
-289-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину 2 статті 14 викласти у редакції:
"2. У разі, якщо лізингоодержувач
скористався своїм правом односторонньої
відмови від договору фінансового лізингу,
такий договір вважається розірваним з дати,
зазначеної лізингоодержувачем у повідомленні
про таку відмову, але не раніше отримання
повідомлення лізингодавцем, і сторони
звільняються від будь-яких зобов’язань за
таким договором, а усі грошові кошти
(зокрема, авансовий платіж), сплачені таким
лізингоодержувачем за договором фінансового
лізингу, підлягають поверненню лізингодавцем
не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з
дня отримання ним повідомлення про відмову
від договору або у разі перерахування
лізингодавцем авансового платежу на продавця
(постачальника) - протягом трьох робочих днів
з дати повернення коштів лізингодавцю від
продавця (постачальника), за вирахуванням
штрафних санкцій, стягнутих останнім, що має
бути
підтверджено
документально
та
передбачено договором фінансового лізингу.
За кожний день прострочення повернення
лізингоодержувачу коштів, сплачених ним
згідно з договором фінансового лізингу,
лізингоодержувачу виплачується пеня в розмірі
подвійної облікової ставки Національного
банку
України,
що
діяла
в
період
прострочення, від суми заборгованості за
кожен день прострочення.".
-290-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Частину другу статті 14 викласти у редакції:
"2. У разі, якщо лізингоодержувач
скористався своїм правом односторонньої
відмови від договору фінансового лізингу,
такий договір вважається розірваним з дати,
зазначеної лізингоодержувачем у повідомленні
про таку відмову, але не раніше отримання
повідомлення лізингодавцем, і сторони
звільняються від будь-яких зобов’язань за
МАА 21.02.2020

Висновки,
обґрунтування

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції
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таким договором, а усі грошові кошти
(зокрема, авансовий платіж), сплачені таким
лізингоодержувачем за договором фінансового
лізингу, підлягають поверненню лізингодавцем
не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з
дня отримання ним повідомлення про відмову
від договору або у разі перерахування
лізингодавцем авансового платежу на продавця
(постачальника) - протягом трьох робочих днів
з дати повернення коштів лізингодавцю від
продавця (постачальника), за вирахуванням
штрафних санкцій, стягнутих останнім, що має
бути
підтверджено
документально
та
передбачено договором фінансового лізингу.
За кожний день прострочення повернення
лізингоодержувачу коштів, сплачених ним
згідно з договором фінансового лізингу,
лізингоодержувачу виплачується пеня в розмірі
подвійної облікової ставки Національного
банку
України,
що
діяла
в
період
прострочення, від суми заборгованості за
кожен день прострочення.".
-291-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка№337)
У абзаці першому частини другої статті 14
слова "за вирахуванням штрафних санкцій,
стягнутих останнім, що має бути підтверджено
документально та передбачено договором
фінансового лізингу." замінити словами "який
має повернути такий авансовий платіж
лізингодавцю протягом трьох робочих днів з
дня відмови лізингоодержувача від договору.
-292-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Частину 2 статті 14 розділу ІІ законопроекту
викласти в такій редакції:
"У разі, якщо лізингоодержувач скористався
своїм правом односторонньої відмови від
договору фінансового лізингу, такий договір
вважається розірваним з дати, зазначеної
лізингоодержувачем у повідомленні про таку
відмову, але не раніше дня отримання
повідомлення лізингодавцем або дня, коли він
повинен був отримати таке повідомлення, і
сторони
звільняються
від
будь-яких
зобов’язань за таким договором, а усі грошові
кошти, сплачені таким лізингоодержувачем за
договором фінансового лізингу, підлягають
поверненню лізингодавцем не пізніше ніж
протягом трьох робочих днів з дня відмови
МАА 21.02.2020

Висновки,
обґрунтування

Враховано редакційно

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції
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120.

121.

За
кожний
день
затримки
повернення
лізингоодержувачу коштів, сплачених ним згідно з
договором фінансового лізингу понад установлений
строк (три робочих дні), лізингоодержувачу
виплачується пеня в розмірі подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в
період прострочення, від суми заборгованості за
кожен день прострочення;.

3. У разі прострочення передачі об’єкта
фінансового лізингу не з вини лізингоодержувача, він
не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі у
зв'язку з відмовою від договору фінансового лізингу.

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

лізингоодержувача від договору або у разі
перерахування
лізингодавцем
авансового
платежу на продавця (постачальника) протягом трьох робочих днів з дати повернення
коштів лізингодавцю від постачальника, за
вирахуванням штрафних санкцій, стягнутих
останнім, що має бути підтверджено
документально та передбачено договором
фінансового лізингу".
-293-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
частину другу статті 14 доповнити новим
абзацом:
"Якщо лізингодавець не виконує обов'язку
щодо
повернення
авансового
платежу,
лізингоодержувач має право вимагати від
лізингодавця сплати неустойки в розмірі
подвійної облікової ставки Національного
банку
України,
що
діяла
в
період
прострочення, від суми заборгованості за
кожен день прострочення."
-294-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка №337)
14. У абзаці другому частини другої статті
14 слова "За кожний день затримки" замінити
словами
"За
кожен
день
затримки
лізингодавцем або постачальником", а слова
"лізингоодержувачу
виплачується
пеня"
замінити
словами
"відповідна
сторона
виплачує лізингоодержувачу пеню".
-295-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
22. Частину другу статті 14 доповнити
новим абзацом наступного змісту:
"У разі надсилання лізингоодержувачем
письмового повідомлення про відмову від
договору лізингу в односторонньому порядку
шляхом
кур’єрського
або
поштового
відправлення, належним доказом направлення
такого повідомлення будуть документи,
визначені абзацом другим частини четвертої
статті 12 цього Закону."
-296-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка№337)
У частині 3 статті 14 слово "інші"
виключити.
-297-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Частину 3 статті 14 розділу ІІ законопроекту
викласти в такій редакції:
"3. У разі прострочення передачі предмета

Висновки,
обґрунтування

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Відхилено

Враховано

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції
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122.

4. Відмова від договору фінансового лізингу є
підставою для припинення договорів щодо
додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як
обов’язкові для отримання об`єкту фінансового
лізингу,
укладених
лізингодавцем
або
лізингоодержувачем. Лізингодавець або третя сторона
зобов’язані повернути лізингоодержувачу кошти,
сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не
пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання
письмового повідомлення про відмову від договору
фінансового лізингу, якщо такі послуги не були
фактично надані до дня відмови лізингоодержувача
від договору фінансового лізингу у порядку,
визначеному законодавством.

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

фінансового лізингу якщо лізингоодержувач
доведе, що прострочення не є наслідком його
вини, він не зобов'язаний сплачувати будь-які
інші платежі у зв'язку з відмовою від договору
фінансового лізингу".
-298-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
У частині третій статті 14 слово "інші"
замінити словом "додаткові".
-299-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У частині третій статті 14 слово "інші"
замінити словом "додаткові".
-300-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Частини 3 та 4 статті 14 замінити однією
частиною та викласти у такій редакції:
"3. Якщо лізингодавець та/або постачальник
не виконує обов'язку щодо повернення
авансового платежу у встановлені законом
строки, лізингоодержувач має право вимагати
від відповідної сторони сплати неустойки (пені)
в
розмірі
подвійної
облікової
ставки
Національного банку України, що діяла в період
прострочення, від суми заборгованості за кожен
день прострочення. Якщо вибір продавця
(постачальника) предмета договору фінансового
лізингу
був
здійснений
лізингодавцем,
продавець (постачальник) та лізингодавець
несуть перед лізингоодержувачем солідарну
відповідальність за повернення авансового
платежу, в тому числі за сплату неустойки у
визначеному законом розмірі".
-301-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Частину 4 статті 14 розділу ІІ законопроекту
викласти в такій редакції:
"4. Відмова від договору фінансового лізингу
є підставою для припинення договорів щодо
послуг, що були визначені як обов’язкові для
отримання
об`єкту
фінансового
лізингу,
укладених
лізингодавцем
або
лізингоодержувачем.
Лізингодавець
зобов’язаний повернути лізингоодержувачу
кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні
послуги, не пізніш як протягом 14 календарних
днів з дня подання письмового повідомлення про
відмову від договору фінансового лізингу, якщо
такі послуги не були фактично надані до дня
відмови лізингоодержувача від договору

Висновки,
обґрунтування

Враховано по суті
в запропонованій
редакції
Враховано по суті
в запропонованій
редакцї
Враховано

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

3. Якщо лізингодавець та/або продавець
(постачальник)
не
виконує
обов'язку
щодо
повернення коштів (зокрема авансового платежу) у
встановлені частинами першою та другою цієї статті
строки, лізингоодержувач має право вимагати від
відповідної сторони сплати неустойки (пені) у розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку
України, що діяла у періоді прострочення, від суми
заборгованості за кожен день прострочення. Якщо
вибір продавця (постачальника) предмета договору
фінансового лізингу був здійснений лізингодавцем,
продавець (постачальник) та лізингодавець несуть
перед лізингоодержувачем солідарну відповідальність
за повернення коштів (зокрема, авансового платежу),
у тому числі за сплату неустойки у визначеному цією
частиною розмірі.
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123.

5. Лізингодавець має право відмовитися від
договору фінансового лізингу та/або вимагати
повернення об`єкта фінансового лізингу, в тому числі
у безспірному порядку на підставі виконавчого
напису нотаріуса:

124.

1) у разі, якщо лізингоодержувач не сплатив за
договором фінансового лізингу будь-який лізинговий
платіж частково або у повному обсязі та
прострочення
сплати
становить
більше
30
календарних днів,

125.

2) за наявності інших підстав, встановлених
договором або законом.

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

фінансового лізингу у порядку, визначеному
законодавством".
-302-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
В частині 5 статті 14 розділу ІІ
законопроекту слова "в тому числі у
безспірному порядку на підставі виконавчого
напису нотаріуса" вилучити.
-303-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Частини 5 та 6 статті 14 замінити однією
частиною та викласти у такій редакції:
"4. Після отримання лізингоодержувачем
об'єкта фінансового лізингу лізингодавець має
право відмовитися від договору фінансового
лізингу в односторонньому порядку, письмово
повідомивши про це лізингоодержувача, та/або
вимагати повернення об`єкта фінансового
лізингу, в тому числі у безспірному порядку, на
підставі виконавчого напису нотаріуса:
1) у разі, якщо лізингоодержувач не сплатив
за договором фінансового лізингу лізинговий
платіж частково або у повному обсязі та
прострочення сплати становить більше 60
календарних днів,
2) за наявності інших підстав, встановлених
договором фінансового лізингу або законом.
Повернення предмета договору фінансового
лізингу за виконавчим написом нотаріуса
здійснюється в порядку, встановленому
Законом України "Про виконавче провадження".
Вчинення виконавчого напису про повернення
предмета договору фінансового лізингу на
договорах фінансового лізингу здійснюється
нотаріусом за умови надання документів, перелік
яких визначається Кабінетом Міністрів України".
-304-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в пункті 2 частини п’ятої статті 14 після
слова "договором" додати слова "фінансового
лізингу".
-305-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Підпункт 2 частини п’ятої статті 14
викласти у редакції:
"2) за наявності інших підстав, встановлених
договором
фінансового
лізингу
або
законодавством України.".
-306-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Відхилено
безспірний порядок
повернення об’єкта на
підставі виконавчого
напису нотаріуса
передбачений чинним
Законом, є важливим
інструментом роботи
із проблемною
заборгованістю.

4. Після отримання лізингоодержувачем об'єкта
фінансового лізингу лізингодавець має право
відмовитися від договору фінансового лізингу в
односторонньому порядку, письмово повідомивши
про це лізингоодержувача, та/або вимагати
повернення об`єкта фінансового лізингу, у тому числі
у безспірному порядку, на підставі виконавчого
напису нотаріуса:

Враховано

1) у разі, якщо лізингоодержувач не сплатив за
договором фінансового лізингу лізинговий платіж
частково або в повному обсязі та прострочення
сплати становить більше 60 календарних днів;
2) за наявності інших підстав, встановлених
договором фінансового лізингу або законом.
Повернення предмета договору фінансового
лізингу
за
виконавчим
написом
нотаріуса
здійснюється в порядку, встановленому Законом
України "Про виконавче провадження". Вчинення
виконавчого напису про повернення предмета
договору фінансового лізингу на договорах
фінансового лізингу здійснюється нотаріусом за
умови надання документів, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України.

Враховано
у запропонованій
редакції
Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано частково
у запропонованій
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126.

127.

128.

129.

6. Стягнення за виконавчим написом нотаріуса
провадиться в порядку, встановленому Законом
України "Про виконавче провадження". Вчинення
виконавчого напису про повернення об’єкту лізингу
на договорах фінансового лізингу здійснюється
нотаріусом за умови надання:

1) оригіналу договору лізингу;

2)
довідки
лізингодавця
про
наявність
простроченої заборгованості зі сплати лізингових
платежів строком більше ніж 30 календарних днів.

7. Договір фінансового лізингу може бути
достроково розірваний з інших підстав, встановлених

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

Підпункт 2 частини п’ятої статті 14
викласти у редакції:
"2) за наявності інших підстав, встановлених
договором
фінансового
лізингу
або
законодавством України.".
-307-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в першому реченні частини шостої статті 14
слово
"стягнення"
замінити
словами
"повернення предмета договору фінансового
лізингу";
в другому реченні частини шостої статті 14
слово "об’єкту" замінити словами "предмета
договору фінансового".
-308-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину 6 статті 14 викласти у редакції:
"6. Стягнення за виконавчим написом
нотаріуса
провадиться
в
порядку,
встановленому
Законом
України
"Про
виконавче
провадження".
Вчинення
виконавчого напису про повернення об’єкту
лізингу на договорах фінансового лізингу
здійснюється нотаріусом за умови надання
документів,
перелік
яких
визначається
Кабінетом Міністрів України".
-309-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
пункт 1) частини шостої статті 14 викласти в
такій редакції:
"1) оригіналу договору фінансового лізингу,
складеному в паперовому вигляді".
-310-Н.д.Бондарєв К.А.(Реєстр.картка№400)
У статті 14 підпункт 2 пункту 6 викласти у
такій редакції:
"2) засвідченої лізингодавцем копії рахунка,
направленого лізингоодержувачу з відміткою
про несплату платежів після вручення
письмового повідомлення лізингоодержувачу".
-311-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Частину 10 статті 14 перенести після
частини 4 та викласти у такій редакції:
"5. Для цілей цієї статті сторона вважається
повідомленою про відмову від договору та його
розірвання, якщо минуло шість робочих днів (у
разі якщо договором не передбачено більший
строк) з дня, наступного за днем відправлення
іншою стороною відповідного повідомлення на
поштову адресу та/або адресу електронної
пошти, зазначену в договорі, що розривається".
-312-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину 7 статті 14 викласти у редакції:
"7. Договір фінансового лізингу може бути

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

редакції

Враховано
у запропонованій
редакції

Враховано частково
в запропонованій
редакції

Відхилено
запропоновано, щоб
перелік документів
затверджував Кабінет
Міністрів
Відхилено
запропоновано, щоб
перелік документів
затверджував Кабінет
Міністрів
Враховано

5. Для цілей цієї статті сторона вважається
повідомленою про відмову від договору та його
розірвання, якщо минуло шість робочих днів (у разі
якщо договором не передбачено більший строк) з дня,
наступного за днем відправлення іншою стороною
відповідного повідомлення на поштову адресу та/або
адресу електронної пошти, зазначену в договорі, що
розривається.

Враховано частково

6. Договір фінансового лізингу може бути
достроково розірваний з інших підстав, встановлених
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законом або договором.
130.

8. Лізингові платежі, сплачені лізингоодержувачем
та /або нараховані останньому до дати відмови
(розірвання) за договором фінансового лізингу не
підлягають поверненню лізингоодержувачу та є
платою за користування об`єктом фінансового
лізингу. Лізингодавець має право стягнути з
лізингоодержувача
заборгованість
зі
сплати
лізингових платежів на дату розірвання договору, а
також збитки, неустойку (штраф, пеню), інші витрати,
в тому числі понесені лізингодавцем на вчинення
виконавчого напису.

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

достроково розірваний з інших підстав,
встановлених договором фінансового лізингу
або законодавством України".
-313-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Частину 8 статті 14 викласти у такій
редакції:
"7.
Лізингові
платежі,
сплачені
лізингоодержувачем за договором фінансового
лізингу до дати односторонньої відмови
лізингодавця від договору фінансового лізингу
або його розірвання, не підлягають поверненню
лізингоодержувачу, крім випадків, коли
одностороння відмова від договору фінансового
лізингу або його розірвання здійснюються до
моменту передачі об’єкта фінансового лізингу
лізингоодержувачу. Лізингодавець має право
стягнути з лізингоодержувача заборгованість із
сплати лізингових платежів на дату розірвання
договору, а також збитки, неустойку (штраф,
пеню), інші витрати, у тому числі понесені
лізингодавцем у зв’язку із
вчиненням
виконавчого напису нотаріусом."
-314-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
частину восьму статті 14 додати словом
"нотаріусом".
-315-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка№337)
Частину восьму статті 14 доповнити новим
реченням "Положення цієї частини не
розповсюджується на випадки передбачені
частиною першою цієї статті".
-316-Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403)
12. Частину восьму статті 14 доповнити
новим реченням "Положення цієї частини не
розповсюджується на випадки передбачені
частиною першою цієї статті.".
-317-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину 8 статті 14 викласти у редакції:
"8.
Лізингові
платежі,
сплачені
лізингоодержувачем
до
дати
відмови
(розірвання) за договором фінансового лізингу
не підлягають поверненню лізингоодержувачу
(окрім випадку відмови лізингоодержувача від
договору
фінансового
лізингу
в
односторонньому порядку, у разі, якщо
прострочення передачі предмету договору
фінансового лізингу з вини лізингодавця
становить більше 30 календарних днів) та є
платою за користування об`єктом фінансового
лізингу. Лізингодавець має право стягнути з
лізингоодержувача заборгованість зі сплати

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

законом або таким договором.
Враховано

Враховано редакційно
Враховано редакційно

Враховано редакційно

Враховано частково
у запропонованій
редакції

7. Лізингові платежі, сплачені лізингоодержувачем
за договором фінансового лізингу до дати
односторонньої відмови лізингодавця від договору
фінансового лізингу або його розірвання, не
підлягають поверненню лізингоодержувачу, крім
випадків, коли одностороння відмова від договору
фінансового
лізингу
або
його
розірвання
здійснюються до моменту передачі об’єкта
фінансового
лізингу
лізингоодержувачу.
Лізингодавець
має
право
стягнути
з
лізингоодержувача
заборгованість
із
сплати
лізингових платежів на дату розірвання договору, а
також збитки, неустойку (штраф, пеню), інші витрати,
у тому числі понесені лізингодавцем у зв’язку із
вчиненням виконавчого напису нотаріусом.
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Висновки,
обґрунтування

лізингових платежів на дату розірвання
договору, а також збитки, неустойку (штраф,
пеню), інші витрати, в тому числі понесені
лізингодавцем на вчинення виконавчого
напису".
-318-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано частково
Частини шосту – десяту статті 14 викласти у у запропонованій
редакції
редакції:
"6. Стягнення за виконавчим написом
нотаріуса
провадиться
в
порядку,
встановленому
Законом
України
"Про
виконавче
провадження".
Вчинення
виконавчого напису про повернення об’єкту
лізингу на договорах фінансового лізингу
здійснюється нотаріусом за умови надання
документів,
перелік
яких
визначається
Кабінетом Міністрів України.
7. Договір фінансового лізингу може бути
достроково розірваний з інших підстав,
встановлених договором фінансового лізингу
або законодавством України.
8.
Лізингові
платежі,
сплачені
лізингоодержувачем
до
дати
відмови
(розірвання) за договором фінансового лізингу
не підлягають поверненню лізингоодержувачу
(окрім випадку відмови лізингоодержувача від
договору
фінансового
лізингу
в
односторонньому порядку, у разі, якщо
прострочення передачі предмету договору
фінансового лізингу з вини лізингодавця
становить більше 30 календарних днів) та є
платою за користування об`єктом фінансового
лізингу. Лізингодавець має право стягнути з
лізингоодержувача заборгованість зі сплати
лізингових платежів на дату розірвання
договору, а також збитки, неустойку (штраф,
пеню), інші витрати, в тому числі понесені
лізингодавцем на вчинення виконавчого
напису.
9. У разі дострокового розірвання договору
фінансового лізингу та/або повернення об'єкту
фінансового
лізингу
лізингодавцю
без
придбання такого об'єкта у власність,
повернення об'єкта фінансового лізингу
лізингодавцю здійснюється за вартістю, яка
визначається на рівні суми лізингових платежів
у частині компенсації вартості об'єкта
фінансового лізингу, що є несплаченими за
такий об'єкт фінансового лізингу на дату
такого повернення. При цьому у лізингодавця
не виникає зобов’язання сплатити чи
компенсувати іншим чином лізингоодержувачу
вартість
об’єкта
фінансового
лізингу,
МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції
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131.

9. У разі дострокового розірвання договору
фінансового лізингу та/або повернення об'єкту
фінансового лізингу лізингодавцю без придбання
такого об'єкта у власність, повернення здійснюється
за вартістю, яка визначається на рівні суми лізингових
платежів у частині компенсації вартості об'єкта
фінансового лізингу, що є несплаченими за такий
об'єкт фінансового лізингу на дату такого повернення.

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

визначену відповідно до цієї частини.
10. Відмова від договору фінансового
лізингу є вчиненою з моменту, коли інша
сторона отримала повідомлення про таку
відмову".
-319-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Частину 9 статті 14 викласти у такій
редакції:
"8. Відмова від договору фінансового
лізингу та його розірвання є підставою для
припинення договорів про надання послуг, що
були визначені договором фінансового лізингу
як обов’язкові для отримання об’єкта
фінансового лізингу та укладені лізингодавцем
або лізингоодержувачем. Лізингодавець або
третя
сторона
зобов’язані
повернути
лізингоодержувачу кошти, сплачені ним за такі
послуги, не пізніше 14 календарних днів з дня
надсилання письмового повідомлення про
відмову від договору фінансового лізингу,
якщо такі послуги не були фактично надані до
дня відмови лізингоодержувача від договору
фінансового лізингу у порядку, визначеному
законодавством".
-320-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
частину дев’яту статті 14 видалити. Частину
десяту статті 14 вважати відповідно частиною
дев’ятою.
-321-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
31) В частині 9 статті 14 розділу ІІ
законопроекту слова "що є несплаченими за
такий об'єкт фінансового лізингу на дату
такого повернення" замінити словами "що є
несплаченою за предмет фінансового лізингу
на дату такого повернення".
-322-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину 9 статті 14 викласти у редакції:
"9. У разі дострокового розірвання договору
фінансового лізингу та/або повернення об'єкту
фінансового
лізингу
лізингодавцю
без
придбання такого об'єкта у власність,
повернення об'єкта фінансового лізингу
лізингодавцю здійснюється за вартістю, яка
визначається на рівні суми лізингових платежів
у частині компенсації вартості об'єкта

Висновки,
обґрунтування

Враховано

Враховано редакційно

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням частини

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням частини

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

8. Відмова від договору фінансового лізингу та
його розірвання є підставою для припинення
договорів про надання послуг, що були визначені
договором фінансового лізингу як обов’язкові для
отримання об’єкта фінансового лізингу та укладені
лізингодавцем
або
лізингоодержувачем.
Лізингодавець або третя сторона зобов’язані
повернути лізингоодержувачу кошти, сплачені ним за
такі послуги, не пізніше 14 календарних днів з дня
надсилання письмового повідомлення про відмову від
договору фінансового лізингу, якщо такі послуги не
були
фактично
надані
до
дня
відмови
лізингоодержувача від договору фінансового лізингу
у порядку, визначеному законодавством.
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132.

10. Відмова від договору фінансового лізингу є
вчиненою з моменту, коли інша сторона довідалася
або могла довідатися про таку відмову.

133.

Стаття 15. Повернення об’єкта фінансового
лізингу при відмові від договору фінансового лізингу
або його достроковому розірванні

134.

1. Не виконання лізингоодержувачем обов'язку
щодо повернення об’єкта фінансового лізингу та/або
щодо сплати лізингових платежів в повному обсязі,
відповідно до умов договору фінансового лізингу,
веде до нарахування неустойки у розмірі подвійної
плати за користування об’єктом фінансового лізингу
за час прострочення, якщо інший розмір неустойки не
визначений умовами договору фінансового лізингу,
сплату якої лізингодавець має право вимагати від
лізингоодержувача.

Пропозиції та поправки до проекту

фінансового лізингу, що є несплаченими за
такий об'єкт фінансового лізингу на дату
такого повернення. При цьому у лізингодавця
не виникає зобов’язання сплатити чи
компенсувати іншим чином лізингоодержувачу
вартість
об’єкта
фінансового
лізингу,
визначену відповідно до цієї частини".
-323-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
частину дев’яту статті 14 додати роздільним
знаком та словами ", якщо інше не передбачено
договором фінансового лізингу або законом".
-324-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Частину 10 статті 14 розділу ІІ
законопроекту вилучити.
-325-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
частину десяту статті 14 виключити.
-326-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину 10 статті 14 викласти у редакції:
"10. Відмова від договору фінансового
лізингу є вчиненою з моменту, коли інша
сторона отримала повідомлення про таку
відмову".
-327-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
назву статті 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Повернення об’єкта фінансового
лізингу у разі відмови або розірвання договору
фінансового лізингу".
-328-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Частину першу статті 15 перенести до
статті, якою передбачене регулювання прав та
обовʼязків лізингоодержувача.

-329-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
27) в частині першій статті 15 слова "плати
за користування об’єктом фінансового лізингу"
замінити
словами
"облікової
ставки
Національного банку України, що діяла в
період прострочення, від суми заборгованості
за кожен день прострочення".
-330-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
МАА 21.02.2020

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням частини
Враховано

Враховано
Враховано частково у
запропонованій
редакції частин 1,2,3,4

Враховано
з належним технікоюридичним
корегуванням
Враховано
перенесено з
уточненням редакції
до частини 4 статті 21

Відхилено
зменшення суми
штрафних санкцій
може призвести до
зловживань з боку
недоброчесних
учасників договірних
відносин
Враховано редакційно

Стаття 18. Повернення об’єкта фінансового
лізингу у разі відмови від договору фінансового
лізингу або його розірвання
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Пропозиції та поправки до проекту

Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
33) В абзаці першому частини 1 статті 15
розділу ІІ законопроекту слова "веде до"
замінити словами "є підставою для".
-331-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка№337)
У частині першій статті 15 видалити слова
"та/або щодо сплати лізингових платежів в
повному обсязі".
135.
При цьому, для розрахунку приймається останній -332-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
абзац другий частини першої статті 15
(тобто такий, який передує факту порушення
зобов’язання лізингоодержувача щодо повернення виключити.

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

у частині 4 статті 21

Враховано редакційно
у частині 4 статті 21
Враховано

об’єкту фінансового лізингу), повний лізинговий
платіж, згідно з графіком лізингових платежів

136.

2. У разі повернення лізингоодержувачем об`єкта
фінансового лізингу, в тому числі з підстав
дострокового припинення договору фінансового
лізингу та в інших випадках, визначених договором
фінансового
лізингу
та
цим
законом,
лізингоодержувач зобов’язаний повернути об`єкт
фінансового лізингу лізингодавцю у стані, в якому
його було прийнято у володіння, з урахуванням
нормального зносу, або у стані, обумовленому
договором фінансового лізингу та супровідною
документацію на об`єкт фінансового лізингу.

МАА 21.02.2020

-333-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
В абзаці другому частини 1 статті 15 розділу
ІІ законопроекту слова та розділові знаки
"(тобто такий, який передує факту порушення
зобов’язання
лізингоодержувача
щодо
повернення об’єкту фінансового лізингу),
повний" вилучити.
-334-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
У частині першій статті 15 слово "об’єкту"
замінити словом "об’єкта".
-335-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У частині першій статті 15 слово "об’єкту"
замінити словом "об’єкта".
-336-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
У частині другій статті 15:
слово "законом" замінити словом "Законом".
-337-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У частині другій статті 15:
1) слово "законом" замінити словом
"Законом";
2) слово "об’єкту" замінити словом "об’єкта";
3) слова "на лізингоодержувача" замінити
словами словами "за лізингоодержувачем";
4) слово "постійні" виключити.

Враховано редакційно
у частині 4 статті 21

-338-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в абзаці першому частини другої статті 15
після слова "володіння" додати слова "та
користування".

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням слова

Враховано редакційно
у частині 4 статті 21
Враховано редакційно
у частині 4 статті 21
Враховано

Враховано

2. У разі повернення лізингоодержувачем об`єкта
фінансового лізингу, в тому числі з підстав
дострокового розірвання договору фінансового
лізингу та в інших випадках, визначених договором
фінансового
лізингу
та
цим
Законом,
лізингоодержувач зобов’язаний повернути об`єкт
фінансового лізингу лізингодавцю у стані, в якому
такий об`єкт було отримано від нього, з урахуванням
нормального зносу, або у стані, визначеному
договором фінансового лізингу та супровідною
документацію на об`єкт фінансового лізингу.
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137.

138.

139.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки,
обґрунтування

Якщо об’єкт фінансового лізингу повертається -339-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано
У частині другій статті 15:
лізингодавцю в неналежному стані, лізингоодержувач
слово "об’єкту" замінити словом "об’єкта";
зобов’язаний, на вимогу лізингодавця, в повному
обсязі оплатити ремонт об’єкту фінансового лізингу
або відшкодувати лізингодавцю витрати на ремонт.

У разі тимчасової державної реєстрації об`єкту
фінансового лізингу на лізингоодержувача, останній
повинен зняти його з такого обліку та передати
лізингодавцю постійні реєстраційні документи на
об`єкт фінансового лізингу.
Стаття 16. Сублізинг

Якщо об’єкт фінансового лізингу повертається
лізингодавцю в неналежному стані, лізингоодержувач
зобов’язаний, на вимогу лізингодавця, в повному
обсязі оплатити ремонт об’єкта фінансового лізингу
або відшкодувати лізингодавцю витрати на ремонт.

У разі тимчасової державної реєстрації об`єкта
фінансового лізингу за лізингоодержувачем, він
повинен зняти такий об’єкт з обліку та передати
лізингодавцю реєстраційні документи на об`єкт
фінансового лізингу.
Стаття 19. Передача лізингоодержувачем об’єкта
фінансового лізингу третім особам.

1. Лізингоодержувач відповідно до закону може
передавати об’єкт фінансового лізингу третій особі на
підставі
окремого
договору
з
урахуванням
особливостей, визначених цією статтею. При цьому у
разі якщо об’єкт фінансового лізингу передається
лізингоодержувачем третій особі на умовах
фінансового
лізингу,
такий
лізингоодержувач
повинен
відповідати
вимогам
законодавства,
встановленим для лізингодавця.
Враховано редакційно
141.
2.
Передача
лізингоодержувачем
об`єкту -343-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
2.
Передача
лізингоодержувачем
об`єкта
частину другу статті 16 викласти в
фінансового лізингу у користування третій особі
фінансового лізингу третій особі можлива лише за
можливе лише за згодою лізингодавця, що надається наступній редакції:
письмовою згодою лізингодавця.
"Передача лізингоодержувачем об`єкту
в письмовій формі.
140.

1. До договору сублізингу застосовуються загальні
положення про найм (оренду) з урахуванням
особливостей, визначених цією статтею.

Враховано по суті
-340-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
35) Абзац другий частини 2 статті 15
розділу ІІ законопроекту викласти в такій
редакції:
"Якщо
предмет
фінансового
лізингу
повертається лізингодавцю з погіршенням,
лізингоодержувач зобов’язаний, на вимогу
лізингодавця, усунути таке погіршення або
відшкодувати лізингодавцю витрати на
ремонт.".
-341-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано
У частині другій статті 15:
слово "об’єкту" замінити словом "об’єкта";
слова "на лізингоодержувача" замінити
словами словами "за лізингоодержувачем";
слово "постійні" виключити.
-342-Народні депутати України – члени Комітету Враховано
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Назву та частину першу статті 16 викласти у
такій редакції:
"Передача лізингоодержувачем об’єкта
фінансового лізингу третім особам
"1. Лізингоодержувач відповідно до закону
може передавати об’єкт фінансового лізингу
третій особі на підставі окремого договору з
урахуванням особливостей, визначених цією
статтею. При цьому у разі якщо об’єкт
фінансового
лізингу
передається
лізингоодержувачем третій особі на умовах
фінансового лізингу, такий лізингоодержувач
повинен відповідати вимогам законодавства,
встановленим для лізингодавця ".

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

фінансового лізингу у сублізинг можливе лише
за письмовою згодою лізингодавця."
Враховано частково
-344-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
в запропонованій

МАА 21.02.2020
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3. Обов’язкові умови договору сублізингу:

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
В частині 2 статті 16 розділу ІІ
законопроекту слова "що надається в
письмовій формі" вилучити.
-345-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
частину третю статті 16 розбити на частини
третю-восьму та викласти в наступній редакції:
"3. Строк договору сублізингу не може
перевищувати строку договору фінансового
лізингу.
4. Лізингодавець має право здійснювати
контроль
за
використанням
об`єкту
фінансового лізингу субнаймачем.
5. В разі невиконання чи неналежного
виконання
грошових
зобов'язань
лізингоодержувачем за договором фінансового
лізингу, лізингодавець має право вимагати
повернення об`єкта фінансового лізингу та
виконання грошових зобов'язань субнаймачем
за договором сублізингу безпосередньо
лізингодавцю.
6. Субнаймач зобов'язаний користуватися
об`єктом фінансового лізингу, переданим у
користування за договором сублізингу,
відповідно до його призначення та умов,
визначених договором фінансового лізингу.
7. Лізингоодержувач та субнаймач несуть
перед
лізингодавцем
солідарну
відповідальність за зобов’язанням щодо
належного використання об`єкту фінансового
лізингу, передбаченого відповідним договором
фінансового лізингу, повернення об`єкту
фінансового лізингу та оплати (відшкодування)
ремонту об`єкту фінансового лізингу.
8. Дострокове припинення або розірвання
договору фінансового лізингу у випадках,
встановлених договором та цим Законом, є
підставою для розірвання договору сублізингу
та
повернення
субнаймачем
об`єкту
фінансового лізингу."

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

редакції

Враховано частково
з належним
редакційним
корегуванням згідно з
правилами
нормопроектування, а
також з урахуванням
запропонованого
підходу щодо
виключення терміну
"сублізинг".

3. Строк договору, відповідно до якого
здійснюється передача лізингоодержувачем об`єкта
фінансового лізингу третій особі, не може
перевищувати строку договору фінансового лізингу.
4. Лізингодавець має право здійснювати контроль
за використанням обʼєкту фінансового лізингу
третьою особою.
5. В разі невиконання чи неналежного виконання
зобов'язань лізингоодержувачем за договором
фінансового лізингу, лізингодавець має право
вимагати безпосередньо від третьої особи, якій був
переданий
об’єкт
фінансового
лізингу
лізингоодержувачем, повернення об`єкта фінансового
лізингу та/або виконання грошових зобов'язань
відповідно до договору, на підставі якого був
переданий лізингоодержувачем об`єкт фінансового
лізингу третім особам.
6. Особа, яка отримала об’єкт фінансового лізингу
від лізингоодержувача, зобов'язана користуватися
об`єктом фінансового лізингу відповідно до його
призначення та умов, визначених договором
фінансового лізингу.
7. Лізингоодержувач та особа, яка отримала об’єкт
фінансового лізингу від лізингоодержувача, несуть
перед лізингодавцем солідарну відповідальність за
зобов’язанням щодо належного використання об`єкта
фінансового лізингу, передбаченого відповідним
договором фінансового лізингу, повернення об`єкта
фінансового лізингу та оплати ремонту об`єкта
фінансового лізингу або відшкодування витрат на
його ремонт.
8. Дострокове припинення або розірвання
договору
фінансового
лізингу
у
випадках,
встановлених договором та цим Законом, є підставою
для розірвання договору, на підставі якого об`єкт
фінансового
лізингу
був
переданий
лізингоодержувачем третій особі, та повернення
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такою особою об`єкта фінансового лізингу.
143.

1) строк договору сублізингу не може -346-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано частково
Частину третю статті 16 викласти у редакції: у запропонованій
перевищувати строку договору фінансового лізингу;

144.

2) лізингодавець має право здійснювати контроль
за використанням об`єкту фінансового лізингу
субнаймачем;

145.

3) лізингодавець має право вимагати повернення
об`єкта фінансового лізингу та виконання грошових
зобов'язань субнаймачем за договором сублізингу
безпосередньо йому в разі невиконання чи

МАА 21.02.2020

"3. Обов’язкові умови договору сублізингу:
1) строк договору сублізингу не може
перевищувати строку договору фінансового
лізингу;
2) лізингодавець має право здійснювати
контроль за використанням об`єкту фінансового
лізингу сублізингоодержувачем;
3) лізингодавець має право вимагати
повернення об`єкта фінансового лізингу та
виконання
грошових
зобов'язань
сублізингоодержувачем за договором сублізингу
безпосередньо йому в разі невиконання чи
прострочення виконання грошових зобов'язань
лізингоодержувачем за договором фінансового
лізингу;
4)
сублізингоодержувач
зобов'язаний
користуватися
майном,
переданим
у
користування
за
договором
сублізингу,
відповідно до його призначення та умов,
визначених договором фінансового лізингу;
5) лізингоодержувач та сублізингоодержувач
несуть
перед
лізингодавцем
солідарну
відповідальність за зобов’язанням щодо
належного використання об`єкту фінансового
лізингу, передбаченого відповідним договором
фінансового лізингу, повернення об`єкту
фінансового лізингу та оплати (відшкодування)
ремонту об`єкту фінансового лізингу;
6) дострокове припинення або розірвання
договору фінансового лізингу у випадках,
встановлених договором та цим Законом, є
підставою для розірвання договору сублізингу
та повернення сублізингоодержувачем об`єкту
фінансового лізингу з врахуванням вимог статті
15 цього Закону".
-347-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Частину 3 статті 16 розділу ІІ законопроекту
викласти в такій редакції:
"Істотні умови договору фінансового
лізингу є істотними умовами договору
сублізингу".
-348-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину 3 статті 16 викласти у редакції:
"3. Обов’язкові умови договору сублізингу:
1) строк договору сублізингу не може
перевищувати строку договору фінансового

редакції

Враховано по суті в
частині першій цієї ж
статті

Враховано частково
у запропонованій
редакції
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прострочення виконання грошових зобов'язань лізингу;
2) лізингодавець має право здійснювати
лізингоодержувачем за договором фінансового
контроль за використанням об`єкту фінансового
лізингу;

4) субнаймач зобов'язаний користуватися майном,
переданим у користування за договором сублізингу,
відповідно до його призначення та умов, визначених
договором фінансового лізингу;
147.
5) лізингоодержувач та субнаймач несуть перед
лізингодавцем
солідарну
відповідальність
за
зобов’язанням щодо належного використання об`єкту
фінансового лізингу, передбаченого відповідним
договором фінансового лізингу, повернення об`єкту
фінансового лізингу та оплати (відшкодування)
ремонту об`єкту фінансового лізингу;
148.
6) дострокове припинення або розірвання
договору
фінансового
лізингу
у
випадках,
встановлених договором та цим Законом, є підставою
для розірвання договору сублізингу та повернення
субнаймачем об`єкту фінансового лізингу.
149.
Стаття 17. Права та обов'язки лізингодавця

лізингу сублізингоодержувачем;
3) лізингодавець має право вимагати
повернення об`єкта фінансового лізингу та
виконання
грошових
зобов'язань
сублізингоодержувачем за договором сублізингу
безпосередньо йому в разі невиконання чи
прострочення виконання грошових зобов'язань
лізингоодержувачем за договором фінансового
лізингу;
4)
сублізингоодержувач
зобов'язаний
користуватися
майном,
переданим
у
користування
за
договором
сублізингу,
відповідно до його призначення та умов,
визначених договором фінансового лізингу;
5) лізингоодержувач та сублізингоодержувач
несуть
перед
лізингодавцем
солідарну
відповідальність за зобов’язанням щодо
належного використання об`єкту фінансового
лізингу, передбаченого відповідним договором
фінансового лізингу, повернення об`єкту
фінансового лізингу та оплати (відшкодування)
ремонту об`єкту фінансового лізингу;
6) дострокове припинення або розірвання
договору фінансового лізингу у випадках,
встановлених договором та цим Законом, є
підставою для розірвання договору сублізингу
та повернення сублізингоодержувачем об`єкту
фінансового лізингу з врахуванням вимог статті
15 цього Закону".

146.

МАА 21.02.2020

Стаття 20. Права та обов'язки лізингодавця
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151.

1. Лізингодавець має право:
1) інвестувати на придбання об`єкта фінансового
лізингу як власні, так і залучені кошти, з урахуванням
вимог встановлених органами, що здійснюють
держане регулювання ринків фінансових послуг.
Авансовий платіж не є залученими коштами
лізингодавця, а є складовою частиною лізингових
платежів за договором фінансового лізингу, що
відшкодовують вартість об`єкта фінансового лізингу.

Пропозиції та поправки до проекту

-349-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в пункті 1) частини першої статті 17 слова
"вимог встановлених органами" замінити
словами та розділовим знаком "вимог,
встановлених законом та органами".
-350-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Пункт 1 частини 1 статті 17 розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції:
"1) інвестувати на придбання предмета
лізингу як власні, так і залучені та кошти".
152.
2)
здійснювати
перевірки
дотримання -351-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
пункт 2) частини першої статті 17
лізингоодержувачем умов користування об`єктом
доповнити словами "та експлуатації".
фінансового лізингу та його утримання;

Висновки,
обґрунтування

Враховано

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано редакційно

-352-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано частково
Підпункти 2 - 6 частини першої статті 17 у запропонованій
редакції
викласти у редакції:
"2) здійснювати перевірки дотримання
лізингоодержувачем
умов
володіння
та
користування об`єктом фінансового лізингу та
його утримання;
3) у випадках, передбачених законодавством
України та/або договором фінансового лізингу,
відмовитися від договору фінансового лізингу,
стягнути з лізингоодержувача всі несплачені
лізингові платежі, термін сплати яких настав на
дату такої відмови від договору фінансового
лізингу, вимагати повернення об`єкта фінансового
лізингу та сплати неустойки у розмірі,
встановленому законодавством України, за
користування об`єктом фінансового лізингу за час
прострочення повернення об`єкту фінансового
лізингу, якщо інший розмір неустойки не
зазначений в договорі фінансового лізингу;
4)
стягувати
з
лізингоодержувача
прострочену заборгованість відповідно до умов
договору фінансового лізингу та законодавства
України;
5)
вимагати
від
лізингоодержувача
відшкодування збитків, в т.ч. оплати ремонту,
та/або витрат на ремонт об’єкта фінансового
лізингу та/або сплати інших платежів, що
безпосередньо пов'язані з виконанням договору
фінансового лізингу, відповідно до умов
договору фінансового лізингу та законодавства
України;
6) вимагати повернення об’єкта фінансового
МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

1. Лізингодавець має право:
1) інвестувати у придбання об`єкта фінансового
лізингу власні та/або залучені кошти з урахуванням
вимог, встановлених законом та нормативноправовими актами органів, що здійснюють держане
регулювання ринків фінансових послуг;

2)
здійснювати
перевірки
дотримання
лізингоодержувачем умов володіння та користування
об`єктом фінансового лізингу, його утримання та
експлуатації;
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3) у випадках, передбачених законом та/або
договором фінансового лізингу, відмовитися від
договору
фінансового
лізингу,
стягнути
з
лізингоодержувача всі несплачені лізингові платежі,
термін сплати яких настав на дату такої відмови від
договору лізингу, вимагати повернення об`єкта
фінансового лізингу та сплати неустойки у розмірі,
встановленому законом, за користування об`єктом
фінансового лізингу за час прострочення повернення
об`єкту фінансового лізингу, якщо інший розмір
неустойки не зазначений в договорі фінансового
лізингу;

Пропозиції та поправки до проекту

лізингу в разі невиконання лізингоодержувачем
чи
сублізингоодержувачем
(субнаймачем)
обов’язку щодо належного використання об’єкта
фінансового лізингу за договором фінансового
лізингу".
-353-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Пункт 2 частини 1 статті 17 розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції:
"2) здійснювати перевірки дотримання
лізингоодержувач
умов
користування
предметом фінансового лізингу".
-354-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 2 частини першої статті 17
викласти у редакції:
"2) здійснювати перевірки дотримання
лізингоодержувачем умов володіння та
користування об`єктом фінансового лізингу та
його утримання".
-355-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
54) пункт 3) частини першої статті 17 після
слів "сплати неустойки" доповнити словами "у
випадку невиконання лізингоодержувачем
обов'язку
щодо
повернення
об’єкту
фінансового лізингу".

Висновки,
обґрунтування

Враховано частково

Враховано частково

Враховано
з належним ехнікоюридичним
редагуванням

Враховано частково
-356-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
у запропонованій
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
редакції
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Пункт 3 частини 1 статті 17 розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції:
"3) у випадках, передбачених законом та/або
договором фінансового лізингу, відмовитися
від договору фінансового лізингу, стягнути з
лізингоодержувача
несплачені
лізингові
платежі, термін сплати яких настав на дату
такої відмови від договору лізингу, вимагати
повернення предмета фінансового лізингу та
сплати неустойки у розмірі, встановленому
МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

3) у випадках, передбачених законом та/або
договором фінансового лізингу, відмовитися від
договору
фінансового
лізингу,
стягнути
з
лізингоодержувача несплачені лізингові платежі,
термін сплати яких настав на дату такої відмови,
вимагати повернення об`єкта фінансового лізингу та,
у разі невиконання лізингоодержувачем обов'язку
щодо повернення об’єкту фінансового лізингу, сплати
неустойки у розмірі, встановленому цим Законом, за
володіння та користування об`єктом фінансового
лізингу за час прострочення повернення об`єкта
фінансового лізингу, якщо інший розмір неустойки не
визначений договором фінансового лізингу;
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154.

4) стягувати з лізингоодержувача прострочену
заборгованість відповідно до умов договору
фінансового лізингу та закону;

155.

5) вимагати від лізингоодержувача відшкодування
збитків, в т.ч. оплати ремонту, та/або витрат на
ремонт об’єкту фінансового лізингу та/або сплати
інших платежів, що безпосередньо пов'язані з
виконанням договору фінансового лізингу, відповідно
до умов договору фінансового лізингу та закону;

156.

6) вимагати повернення об’єкту фінансового
лізингу в разі невиконання лізингоодержувачем чи
сублізингоодержувачем (субнаймачем) обов’язку
щодо належного використання об’єкту фінансового
лізингу за договором фінансового лізингу;

157.

7) вимагати усунення будь-яких порушень, що
призвели до обмеження права власності лізингодавця

законом,
за
користування
предметом
фінансового лізингу за час прострочення
повернення предмета фінансового лізингу,
якщо інший розмір неустойки не зазначений в
договорі фінансового лізингу".
-357-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 3 частини першої статті 17
викласти у редакції:
"3)
у
випадках,
передбачених
законодавством України та/або договором
фінансового лізингу, відмовитися від договору
фінансового
лізингу,
стягнути
з
лізингоодержувача всі несплачені лізингові
платежі, термін сплати яких настав на дату
такої відмови від договору фінансового
лізингу,
вимагати
повернення
об`єкта
фінансового лізингу та сплати неустойки у
розмірі,
встановленому
законодавством
України, за користування об`єктом фінансового
лізингу за час прострочення повернення
об`єкту фінансового лізингу, якщо інший
розмір неустойки не зазначений в договорі
фінансового лізингу".
-358-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Пп. 4 частини 1 ст. 17 викласти у редакції:
"4)
стягувати
з
лізингоодержувача
прострочену заборгованість відповідно до умов
договору фінансового лізингу та законодавства
України".
-359-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 5 частини першої статті 17
викласти у редакції:
"5)
вимагати
від
лізингоодержувача
відшкодування збитків, в т.ч. оплати ремонту,
та/або витрат на ремонт об’єкта фінансового
лізингу та/або сплати інших платежів, що
безпосередньо пов'язані з виконанням договору
фінансового лізингу, відповідно до умов
договору фінансового лізингу та законодавства
України".
-360-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 6 частини першої статті 17
викласти у редакції:
"6)
вимагати
повернення
об’єкта
фінансового лізингу в разі невиконання
лізингоодержувачем
чи
сублізингоодержувачем
(субнаймачем)
обов’язку щодо належного використання
об’єкта фінансового лізингу за договором
фінансового лізингу".

МАА 21.02.2020

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано частково

4) стягувати з лізингоодержувача прострочену
заборгованість відповідно до умов договору
фінансового лізингу та законодавства;

Враховано частково

5) вимагати від лізингоодержувача відшкодування
збитків, у тому числі оплати ремонту, відшкодування
витрат на ремонт об’єкта фінансового лізингу та/або
сплати інших платежів, безпосередньо пов'язаних з
виконанням договору фінансового лізингу, відповідно
до умов такого договору та законодавства;

Враховано частково
у запропонованій
редакції

6) вимагати повернення об’єкта фінансового
лізингу у разі невиконання лізингоодержувачем чи
особою, яка отримала об’єкт фінансового лізингу від
лізингоодержувача відповідно до цього Закону,
обов’язку щодо належного використання об’єкта
фінансового лізингу за договором фінансового
лізингу;
7) вимагати усунення будь-яких порушень, що
призвели до обмеження права власності лізингодавця
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Пропозиції та поправки до проекту

на об’єкт фінансового лізингу;
Враховано
8) у випадку відмови лізингодавця від договору -361-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в пункті 8) частини першої статті 17 слово
фінансового
лізингу
та
неповернення
лізингоодержувачем об’єкту фінансового лізингу на "оплати" замінити словом "сплати";
пункт 8) частини першої статті 17 додати
вимогу лізингодавця в терміни передбачені
словами "фінансового лізингу".
договором фінансового лізингу, вимагати дострокової
сплати розміру всіх майбутніх лізингових платежів в
частині оплати вартості об’єкта фінансового лізингу,
якщо інше не передбачено договором.
-362-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Підпункт 8 частини першої статті 17
викласти у редакції:
"8) у випадку відмови лізингодавця від
договору фінансового лізингу та неповернення
лізингоодержувачем
об’єкта
фінансового
лізингу на вимогу лізингодавця в терміни
передбачені договором фінансового лізингу,
вимагати дострокової сплати розміру всіх
майбутніх лізингових платежів в частині оплати
вартості об’єкта фінансового лізингу, якщо інше
не передбачено договором фінансового лізингу".
-363-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
В пункті 8 частини 1 статті 17 розділу ІІ
законопроекту слово "договором" замінити
словами "законодавством України".
-364-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 8 частини першої статті 17
викласти у редакції:
"8) у випадку відмови лізингодавця від
договору фінансового лізингу та неповернення
лізингоодержувачем
об’єкта
фінансового
лізингу на вимогу лізингодавця в терміни
передбачені договором фінансового лізингу,
вимагати дострокової сплати розміру всіх
майбутніх лізингових платежів в частині
оплати вартості об’єкта фінансового лізингу,
якщо інше не передбачено договором
фінансового лізингу".

159.
160.

Висновки,
обґрунтування

на об’єкт фінансового лізингу;
8) у разі відмови лізингодавця від договору
фінансового
лізингу
та
неповернення
лізингоодержувачем об’єкта фінансового лізингу на
вимогу лізингодавця в терміни, передбачені
договором фінансового лізингу, вимагати дострокової
сплати розміру всіх майбутніх лізингових платежів у
частині оплати вартості об’єкта фінансового лізингу,
якщо інше не передбачено договором фінансового
лізингу та/або законодавством.

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано частково
пропонується
залишити обидві
підстави для
можливих виключень
з загального правила

Враховано редакційно

2. Лізингодавець зобов'язаний:
Враховано
1) у передбачені договором фінансового лізингу -365-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
пункт 1) частини другої статті 17 додати
строки надати лізингоодержувачу об’єкт фінансового
лізингу у стані, що відповідає його призначенню та словами "фінансового лізингу".
умовам договору;

МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

2. Лізингодавець зобов'язаний:
1) у передбачені договором фінансового лізингу
строки
передати
лізингоодержувачу
об’єкт
фінансового лізингу у стані, що відповідає
призначенню такого об’єкта та умовам договору
фінансового лізингу;
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Висновки,
обґрунтування

-366-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано
Підпункт 1 частини другої статті 17
доповнити словами "фінансового лізингу".
-367-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Враховано
Підпункт 1 частини другої статті 17
доповнити словами "фінансового лізингу".
-368-Народні депутати України – члени Комітету Враховано
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Пункт 3 частини 2 статті 17 після слів "під
час" доповнити словами "володіння та/або".

2) попередити лізингоодержувача про всі права
третіх осіб на об`єкт фінансового лізингу, всі відомі
йому особливі властивості та недоліки об’єкта
фінансового лізингу, що можуть становити небезпеку
для життя, здоров'я, майна лізингоодержувача чи
інших осіб або призводити до пошкодження самого
об’єкта фінансового лізингу під час користування
ним;
162.
3) відповідно до умов договору фінансового -369-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано
Підпункт 3 частини другої статті 17 після
лізингу своєчасно та у повному обсязі виконувати
передбачені
договором
фінансового
лізингу слів "якщо договором" доповнити словами
зобов'язання щодо утримання об’єкта фінансового "фінансового лізингу".
лізингу, якщо договором не передбачено інше;
161.

163.

4) відшкодовувати лізингоодержувачу витрати на
поліпшення об’єкту фінансового лізингу, що
здійсненні за письмовою згодою лізингодавця та не
можуть бути відокремлені від об’єкту фінансового
лізингу без нанесення шкоди, на його утримання або
усунення недоліків у порядку та випадках,
передбачених законом та/або договором;

МАА 21.02.2020

-370-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 3 частини другої статті 17 після
слів "якщо договором" доповнити словами
"фінансового лізингу".
-371-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Підпункт 4 частини другої статті 17
викласти у редакції:
"4) відшкодовувати лізингоодержувачу
витрати на поліпшення об’єкта фінансового
лізингу, що здійсненні за письмовою згодою
лізингодавця та не можуть бути відокремлені
від об’єкта фінансового лізингу без нанесення
шкоди, на його утримання або усунення
недоліків у порядку та випадках, передбачених
законодавством України та/або договором
фінансового лізингу; ".
-372-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
В пункті 4 частини 2 статті 17 розділу ІІ
законопроекту слово "нанесення" замінити
словом "завдання".
-373-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 4 частини другої статті 17
викласти у редакції:
"4) відшкодовувати лізингоодержувачу
витрати на поліпшення об’єкта фінансового

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

2) попередити лізингоодержувача про всі права
третіх осіб на об`єкт фінансового лізингу, всі відомі
йому особливі властивості та недоліки об’єкта
фінансового лізингу, що можуть становити небезпеку
для життя, здоров'я, майна лізингоодержувача чи
інших осіб або призводити до пошкодження самого
об’єкта фінансового лізингу під час володіння та/або
користування ним;
3) відповідно до умов договору фінансового
лізингу своєчасно та в повному обсязі виконувати
передбачені таким договором зобов'язання щодо
утримання об’єкта фінансового лізингу, якщо інше не
передбачено договором фінансового лізингу;

Враховано

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано

Враховано частково
у запропонованій
редакції

4) відшкодовувати лізингоодержувачу витрати на
поліпшення об’єкта фінансового лізингу, що
здійсненні за письмовою згодою лізингодавця та не
можуть бути відокремлені від об’єкта фінансового
лізингу без заподіяння йому шкоди, на утримання або
усунення недоліків такого об’єкта у порядку та
випадках, передбачених законом та/або договором
фінансового лізингу;
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лізингу, що здійсненні за письмовою згодою
лізингодавця та не можуть бути відокремлені
від об’єкта фінансового лізингу без нанесення
шкоди, на його утримання або усунення
недоліків у порядку та випадках, передбачених
законодавством України та/або договором
фінансового лізингу; ".
-374-Народні депутати України – члени Комітету Враховано
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
У пункті 5 частини 2 статті 17 слова
"користування об’єктом" виключити.

164.

5) прийняти об’єкт фінансового лізингу в разі
дострокового розірвання договору фінансового
лізингу або в разі закінчення строку користування
об’єктом фінансового лізингу, якщо інше не
передбачено договором фінансового лізингу.

165.

3. Лізингодавець може мати інші права та -375-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
обов'язки відповідно до умов договору фінансового Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
лізингу та законів України.
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)

Стаття 18. Права та обов'язки лізингоодержувача
1. Лізингоодержувач має право:
168.
1) обирати об’єкт фінансового лізингу, що
належить лізингодавцю на праві власності і був
набутий ним без попередньої домовленості із
лізингоодержувачем та/або встановити специфікацію
об’єкту фінансового лізингу і доручити вибір
лізингодавцю;
166.
167.

Висновки,
обґрунтування

Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
В частині 3 статті 17 розділу ІІ
законопроекту слова "законів України"
замінити словами "законодавства України".

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

5) прийняти об’єкт фінансового лізингу у разі
дострокового розірвання договору фінансового
лізингу або у разі закінчення строку, на який
лізингоодержувачу надавалось право володіння та
користування об`єктом фінансового лізингу, якщо
інше не передбачено договором фінансового лізингу.
3. Лізингодавець може мати також інші права та
обов'язки відповідно до умов договору фінансового
лізингу та законодавства.

Стаття 21. Права та обов'язки лізингоодержувача
1. Лізингоодержувач має право:
1) вибрати об’єкт фінансового лізингу, що
належить лізингодавцю на праві власності і був
набутий ним без попередньої домовленості із
лізингоодержувачем та/або встановити специфікацію
об’єкта фінансового лізингу і доручити вибір такого
об’єкта лізингодавцю;

Враховано
-376-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
58) в пункті 1) частини першої статті 18
після слів "доручити вибір" додати слова
"об’єкта фінансового лізингу";
Обґрунтування: 58) в пункті 1) частини
першої статті 18 пропонуємо після слів
"доручити вибір" додати слова "об’єкта
фінансового
лізингу"
для
уникнення
неоднозначності трактування;
Враховано редакційно
169.
2) відмовитися від прийняття об’єкту фінансового -377-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
2) відмовитися від прийняття об’єкта фінансового
пункт 2) частини першої статті 18 викласти
лізингу, який не відповідає його призначенню та/або
лізингу, що не відповідає встановленим договором
в наступній редакції:
умовам договору, специфікаціям;
фінансового лізингу умовам, специфікаціям;
"2) відмовитися від прийняття об’єкту
фінансового лізингу, який не відповідає
встановленим договором фінансового лізингу
умовам, специфікаціям".
-378-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано частково
Підпункти 2 – 4 частини першої статті 18
викласти у редакції:
"2) відмовитися від прийняття об’єкта
фінансового лізингу, який не відповідає
технічним характеристикам (специфікаціям);
3)
вимагати
розірвання
договору
фінансового лізингу або відмовитися від нього
у передбачених законодавством України та
договором фінансового лізингу випадках;
МАА 21.02.2020
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4) вимагати від лізингодавця відшкодування
реальних збитків, завданих з вини лізингодавця
внаслідок невиконання або неналежного
виконання умов договору фінансового лізингу
лізингодавцем."
-379-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Враховано частково
Підпункт 2 частини першої статті 18
викласти у редакції:
"2) відмовитися від прийняття об’єкта
фінансового лізингу, який не відповідає
технічним характеристикам (специфікаціям)."
Враховано
170.
3) вимагати розірвання договору фінансового -380-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в пункті 3) частини першої статті 18 слово
лізингу або відмовитися від нього у передбачених
"договором" замінити словами "договором
законом та договором випадках;
фінансового лізингу".
-381-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Враховано частково
Підпункт 3 частини першої статті 18
викласти у редакції:
"3)
вимагати
розірвання
договору
фінансового лізингу або відмовитися від нього
у передбачених законодавством України та
договором фінансового лізингу випадках."
Враховано
171.
4) вимагати від лізингодавця відшкодування -382-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в пункті 4) частини першої статті 18 слово
реальних збитків, завданих невиконанням або
неналежним виконанням умов договору фінансового "реальних" виключити.

лізингу лізингодавцем.

-383-Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка№371)
Стаття 18 част. 1 доповнити п. 5:
"5) за погодженням з лізингодавачем
здійснювати капітальний ремонт об’єкта
лізингу з подальшим збільшенням його
первісної вартості".

Відхилено
первісна вартість
обʼєкта лізингу існує
лише на початку
строку фінансового
лізингу, а потім
поступово
амортизується, відтак
врахування поправки
може призвести до
неоднозначного
тлумачення норми
Враховано редакційно

-384-Н.д.Бондарєв К.А.(Реєстр.картка№400)
У статті 18 доповнити пункт 1 підпунктом 5
такого змісту:
"5) лізингоодержувач має право оскаржити у
суді одностороннє розірвання договору
лізингодавцем, в тому числі на підставі
виконавчого напису нотаріуса, та вимагати
повернення предмета лізингу і відшкодування
збитків, спричинених його вилученням".
-385-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Враховано редакційно
Підпункт 4 частини першої статті 18
викласти у редакції:
"4)
вимагати
від
лізингодавця
МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

3) вимагати розірвання договору фінансового
лізингу або відмовитися від такого договору у
випадках, передбачених законодавством та договором
фінансового лізингу;

4) вимагати від лізингодавця відшкодування
збитків, завданих невиконанням або неналежним
виконанням
договору
фінансового
лізингу
лізингодавцем;

5) оскаржити в суді одностороннє розірвання
договору фінансового лізингу лізингодавцем та
повернення об’єкта фінансового лізингу на підставі
виконавчого напису нотаріуса, вимагати повернення
об’єкта фінансового лізингу і відшкодування збитків,
спричинених вилученням такого об’єкта.
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відшкодування реальних збитків, завданих з
вини лізингодавця внаслідок невиконання або
неналежного виконання умов договору
фінансового лізингу лізингодавцем."

2. Лізингоодержувач зобов'язаний:
173.
1) прийняти об’єкт фінансового лізингу та -386-Народні депутати України – члени Комітету Враховано
користуватися ним відповідно до його призначення та з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
умов договору фінансового лізингу;
172.

Пункт 1 частини 2 статті 18 викласти у такій
редакції:
"1) у разі якщо обʼєкт фінансового лізингу
відповідає
встановленим
договором
фінансового лізингу специфікаціям та умовам,
прийняти
такий
об’єкт,
володіти
та
користуватися ним відповідно до його
призначення та умов договору фінансового
лізингу".
Враховано
174.
2) відповідно до умов договору фінансового -387-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
62)
в
пункті
2)
частини
другої
статті
18
після
лізингу своєчасно та у повному обсязі виконувати
зобов'язання щодо утримання об’єкта фінансового слова "утримання" додати слова "та
експлуатації".
лізингу, підтримувати його у справному стані;
175.

Враховано
3) дбайливо ставитись до об’єкта фінансового -388-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
пункт третій частини другої статті 18
лізингу та додаткового обладнання, встановленого на
виключити, відповідно пункти 4)-11) вважати
об’єкт фінансового лізингу;

176.

Враховано
4) своєчасно сплачувати лізингові та інші платежі, -389-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
пункт 4) частини другої статті 18 викласти в
передбачені договором фінансового лізингу;

пунктами 3)-10).

наступній редакції: "4) своєчасно сплачувати
передбачені договором фінансового лізингу
лізингові та інші платежі".
Враховано
177.
5) надавати лізингодавцю доступ до об’єкта -390-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в пункті 5) частини другої статті 18 слова
фінансового лізингу і забезпечувати можливість
здійснення перевірки умов його використання та "використання та утримання" замінити словами
"використання, експлуатації та утримання".
утримання;
Враховано частково
-391-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
42) Пункт 5 частини 2 статті 18 розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції:
"надавати лізингодавцю доступ до предмета
фінансового
лізингу
і
забезпечувати
можливість здійснення перевірки умов його
використання та утримання у порядку та на
умовах передбачених договором".
МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

2. Лізингоодержувач зобов'язаний:
1) у разі якщо обʼєкт фінансового лізингу
відповідає встановленим договором фінансового
лізингу умовам та специфікаціям, прийняти такий
об’єкт, володіти та користуватися ним відповідно до
його призначення та умов договору фінансового
лізингу;

2) відповідно до умов договору фінансового
лізингу своєчасно та в повному обсязі виконувати
зобов'язання щодо утримання та експлуатації об’єкта
фінансового лізингу, підтримувати його у справному
стані;

3) своєчасно сплачувати передбачені договором
фінансового лізингу лізингові та інші платежі;

4) надавати лізингодавцю доступ до об’єкта
фінансового лізингу і забезпечувати можливість
здійснення перевірки умов його використання,
експлуатації та утримання у порядку та на умовах,
передбачених договором фінансового лізингу;
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6) письмово повідомляти лізингодавця, а в
гарантійний строк і продавця об`єкта фінансового
лізингу, про всі випадки виявлення несправностей
об`єкта фінансового лізингу, його поломок або збоїв у
роботі;

-392-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 6 частини другої статті 18
викласти у редакції:
"6) письмово повідомляти лізингодавця
(протягом строку дії договору фінансового
лізингу) і продавця об`єкта фінансового
лізингу (в гарантійний строк), про всі випадки
виявлення несправностей об`єкта фінансового
лізингу, його поломок або збоїв у роботі".
-393-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Підпункти 6 - 11 частини другої статті 18
викласти у редакції:
"6) письмово повідомляти лізингодавця
(протягом строку дії договору фінансового
лізингу) і продавця об`єкта фінансового
лізингу (в гарантійний строк), про всі випадки
виявлення несправностей об`єкта фінансового
лізингу, його поломок або збоїв у роботі;
7) письмово повідомляти про порушення
строків проведення або не проведення
поточного
чи
сезонного
технічного
обслуговування та про будь-які інші обставини,
що можуть негативно позначитися на стані
об`єкта фінансового лізингу, - негайно, але у
будь-якому разі не пізніше другого робочого
дня після дня настання вищезазначених подій
чи фактів, якщо інше не встановлено
договором фінансового лізингу;
8) у разі закінчення строку фінансового
лізингу (якщо до лізингоодержувача не
переходить право власності на об'єкт
фінансового лізингу), а також у разі
дострокового
припинення
договору
фінансового лізингу та в інших випадках
дострокового повернення об`єкта фінансового
лізингу - повернути об`єкт фінансового лізингу
у стані, в якому його було прийнято у
володіння, з урахуванням нормального зносу,
або у стані, обумовленому договором
фінансового
лізингу
та
супровідною
документацію на об`єкт фінансового лізингу
9)
дотримуватися
умов
договорів
страхування об`єкта фінансового лізингу;
10) надати лізингодавцю усю необхідну
інформацію, запитувану ним, у тому числі
документи щодо свого фінансового стану та
змісту діяльності;
11) у випадку тимчасової державної
реєстрації об`єкта фінансового лізингу за
лізингоодержувачем при закінченні строку
договору фінансового лізингу (якщо до
лізингоодержувача не переходить право
власності на об'єкт фінансового лізингу) та/або
у разі дострокового розірвання договору,
лізингоодержувач повинен зняти його з такого

МАА 21.02.2020

Висновки,
обґрунтування

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

5) письмово повідомляти лізингодавця про всі
випадки
виявлення
несправностей
об`єкта
фінансового лізингу, його поломок або збоїв у роботі
протягом строку дії договору фінансового лізингу, а у
випадках та строки, передбачені договором, також і
продавця (постачальника) такого об`єкта;
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179.

7) письмово повідомляти про порушення строків
проведення або не проведення поточного чи
сезонного технічного обслуговування та про будь-які
інші обставини, що можуть негативно позначитися на
стані об`єкта фінансового лізингу, - негайно, але у
будь-якому разі не пізніше другого робочого дня
після дня настання вищезазначених подій чи фактів,
якщо інше не встановлено договором;

180.

8) у разі закінчення строку фінансового лізингу, а
також у разі дострокового припинення договору
фінансового лізингу та в інших випадках
дострокового повернення об`єкта фінансового лізингу
- повернути об`єкт фінансового лізингу у стані, в
якому його було прийнято у володіння, з урахуванням
нормального зносу, або у стані, обумовленому
договором фінансового лізингу та супровідною
документацію на об`єкт фінансового лізингу;

181.

9) дотримуватися умов договорів страхування
об`єкта лізингу;

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

обліку та передати лізингодавцю реєстраційні
документи на об`єкт фінансового лізингу.".
Враховано редакційно
-394-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в пункті 6) частини другої статті 18 слово
"продавця" замінити словами "продавця
(постачальника)".
Враховано
-395-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
6) письмово повідомляти лізингодавця про
пункт 7) частини другої статті 18 після слова
порушення строків проведення або непроведення
"договором" додати словами "фінансового
поточного чи сезонного технічного обслуговування та
лізингу".
про будь-які інші обставини, що можуть негативно

позначитися на стані об`єкта фінансового лізингу, негайно, але не пізніше наступного робочого дня
після дня настання зазначених подій, фактів чи
обставин, якщо інше не встановлено договором
фінансового лізингу;

-396-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 7 частини другої статті 18
викласти у редакції:
"7) письмово повідомляти про порушення
строків проведення або не проведення
поточного
чи
сезонного
технічного
обслуговування та про будь-які інші обставини,
що можуть негативно позначитися на стані
об`єкта фінансового лізингу, - негайно, але у
будь-якому разі не пізніше другого робочого
дня після дня настання вищезазначених подій
чи фактів, якщо інше не встановлено
договором фінансового лізингу".
-397-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 8 частини другої статті 18
викласти у редакції:
"8) у разі закінчення строку фінансового
лізингу (якщо до лізингоодержувача не
переходить право власності на об'єкт
фінансового лізингу), а також у разі
дострокового
припинення
договору
фінансового лізингу та в інших випадках
дострокового повернення об`єкта фінансового
лізингу - повернути об`єкт фінансового лізингу
у стані, в якому його було прийнято у
володіння, з урахуванням нормального зносу,
або у стані, обумовленому договором
фінансового
лізингу
та
супровідною
документацію на об`єкт фінансового лізингу"..
-398-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в пункті 9) частини другої статті 18 після
слова "об`єкта" додати слово "фінансового".
-399-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 9 частини другої статті 18
викласти у редакції:

Враховано

Враховано частково
у запропонованій
редакції

7) у разі закінчення строку, на який
лізингоодержувачу було передано обʼєкт фінансового
лізингу у володіння та користування (якщо до
лізингоодержувача не переходить право власності на
об'єкт фінансового лізингу), а також у разі
дострокового розірвання договору фінансового
лізингу та в інших випадках дострокового повернення
об`єкта фінансового лізингу - повернути об`єкт
фінансового лізингу у стані, в якому його було
прийнято у володіння та користування, з урахуванням
нормального зносу, або у стані, визначеному
договором фінансового лізингу та супровідною
документацію на об`єкт фінансового лізингу;

Враховано

8) дотримуватися умов договорів страхування
об`єкта фінансового лізингу;

Враховано
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Висновки,
обґрунтування

"9)
дотримуватися
умов
договорів
страхування об`єкта фінансового лізингу".
Враховано
182.
10) надати лізингодавцю інформацію та документи -400-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в пункті десятому частини 2 статті 18 після
щодо свого фінансового стану та змісту діяльності;
слова "діяльності" додати слова "на його запит
у порядку та строки, визначені договором
фінансового лізингу та/або законом".

183.

11) У випадку закінчення строку договору
фінансового лізингу та/або дострокового розірвання
договору, та у разі тимчасової державної реєстрації
об`єкта фінансового лізингу на лізингоодержувача,
останній повинен зняти його з такого обліку та
передати
лізингодавцю
постійні
реєстраційні
документи на об`єкт фінансового лізингу.

3. Умови ремонту і технічного обслуговування
об`єкта фінансового лізингу можуть визначатися
окремим договором або договором фінансового
лізингу.
185.
4. Лізингоодержувач може мати інші права та
обов'язки відповідно до умов договору фінансового
лізингу, цього Закону та нормативно-правових актів,
що регулюють відносини фінансового лізингу.
184.

МАА 21.02.2020

-401-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 10 частини другої статті 18
викласти у редакції:
"10) надати лізингодавцю усю необхідну
інформацію, запитувану ним, у тому числі
документи щодо свого фінансового стану та
змісту діяльності".
-402-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 11 частини другої статті 18
викласти у редакції:
"11) у випадку тимчасової державної
реєстрації об`єкта фінансового лізингу за
лізингоодержувачем при закінченні строку
договору фінансового лізингу (якщо до
лізингоодержувача не переходить право
власності на об'єкт фінансового лізингу) та/або
у разі дострокового розірвання договору,
лізингоодержувач повинен зняти його з такого
обліку та передати лізингодавцю реєстраційні
документи на об`єкт фінансового лізингу".
-403-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
частину третю статті 18 виключити, частину
четверту вважати частиною третьою.

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

9) надавати лізингодавцю за його запитом
інформацію та документи щодо свого фінансового
стану та змісту діяльності у порядку та строки,
визначені договором фінансового лізингу та/або
законом;

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано редакційно

10) у разі тимчасової державної реєстрації об`єкта
фінансового лізингу за лізингоодержувачем при
закінченні строку, на який лізингоодержувачу було
передано обʼєкт фінансового лізингу у володіння та
користування (якщо до лізингоодержувача не
переходить право власності на об'єкт фінансового
лізингу), або у разі дострокового розірвання договору
фінансового лізингу, зняти такий об'єкт з обліку та
передати лізингодавцю реєстраційні документи на
об`єкт фінансового лізингу.

Враховано

Враховано частково
-404-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Частину 4 статті 18 розділу ІІ законопроекту
викласти в такій редакції:
"Лізингоодержувач може мати інші права та
обов'язки відповідно до умов договору
фінансового лізингу та законодавства у сфері
фінансового лізингу".
-405-Народні депутати України – члени Комітету Враховано
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Частину першу статті 15 перенести до статті
щодо прав та обовʼязків лізингоодержувача та
викласти у такій редакції:
"Невиконання
лізингоодержувачем

3. Лізингоодержувач може мати також інші права
та обов'язки відповідно до умов договору фінансового
лізингу, цього Закону та нормативно-правових актів,
що регулюють відносини фінансового лізингу.

4. Невиконання лізингоодержувачем обов'язку
щодо сплати лізингових платежів відповідно до умов
договору фінансового лізингу є підставою для
нарахування неустойки, сплату якої лізингодавець
має право вимагати від лізингоодержувача, у розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку
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186.

Стаття 19. Ризик випадкового знищення або
випадкового пошкодження об`єкта лізингу та його
страхування

187.

1. З моменту передачі об`єкта фінансового лізингу
у володіння лізингоодержувачу ризик випадкового
знищення, втрати або випадкового пошкодження
об`єкта фінансового лізингу переходить до
лізингоодержувача, якщо інше не встановлено
договором фінансового лізингу.

обов'язку щодо сплати лізингових платежів
відповідно до умов договору фінансового
лізингу є підставою для нарахування
неустойки, сплату якої лізингодавець має право
вимагати від лізингоодержувача, у розмірі
подвійної облікової ставки Національного
банку України, що діяла у періоді
прострочення, від суми заборгованості за
кожен день прострочення, за час прострочення,
якщо інший розмір неустойки не визначений
умовами договору фінансового лізингу.
Невиконання лізингоодержувачем обов'язку
щодо повернення об’єкта фінансового лізингу
відповідно до умов договору фінансового
лізингу є підставою для нарахування
неустойки, сплату якої лізингодавець має право
вимагати від лізингоодержувача, у розмірі
подвійної суми лізингового платежу, який
необхідно було сплатити в останньому періоді,
який передує періоду невиконання цього
обов’язку, в розрахунку за кожен день такого
невиконання, за час невиконання, якщо інший
розмір неустойки не визначений умовами
договору фінансового лізингу".
-406-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
назву статті 19 викласти в наступній
редакції:
"Стаття 19. Ризик випадкового знищення
або
випадкового
пошкодження
об`єкта
фінансового лізингу та його страхування".
-407-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в частині першій статті 19 після слова
"володіння" додати слова "та користування".
-408-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
У частині 1 статті 19 слова " якщо інше не
встановлено договором фінансового лізингу"
виключити.
-409-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Частину першу статті 19 після слова
"володіння"
доповнити
словами
"та
користування".
-410-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину першу статті 19 після слова
"володіння"
доповнити
словами
"та
користування".
-411-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в частині другій статті 19 після слова
"об’єкт" додати слово "фінансового".

188.

2. Об`єкт лізингу та/або пов'язані із виконанням
договору фінансового лізингу ризики підлягають
страхуванню, у разі якщо їх обов'язковість
встановлена законом або договором фінансового

МАА 21.02.2020

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

України, що діяла у періоді прострочення, від суми
заборгованості за кожен день прострочення, за час
прострочення, якщо інший розмір неустойки не
визначений умовами договору фінансового лізингу.
Невиконання лізингоодержувачем обов'язку щодо
повернення об’єкта фінансового лізингу відповідно до
умов договору фінансового лізингу є підставою для
нарахування неустойки, сплату якої лізингодавець
має право вимагати від лізингоодержувача, у розмірі
подвійної суми лізингового платежу, який необхідно
було сплатити в останньому періоді, який передує
періоду невиконання цього обов’язку, в розрахунку за
кожен день такого невиконання, за час невиконання,
якщо інший розмір неустойки не визначений умовами
договору фінансового лізингу.

Враховано
з редакційним
уточненням згідно з
оновленою
нумерацією статей

Стаття 22. Ризик випадкового знищення або
випадкового пошкодження об`єкта фінансового
лізингу та його страхування

Враховано

1. З моменту передачі об`єкта фінансового лізингу
у володіння та користування лізингоодержувачу
ризик випадкового знищення, втрати або випадкового
пошкодження
об`єкта
фінансового
лізингу
переходить до лізингоодержувача.

Враховано

Враховано

Враховано

Враховано редакційно

2. Об`єкт фінансового лізингу та/або ризики,
пов'язані із виконанням договору фінансового
лізингу, підлягають страхуванню, якщо обов'язковість
такого страхування встановлена законом або
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передбачена договором фінансового лізингу.
Відхилено
обовʼязковість
страхування має
визначатись на рівні
закону
Враховано частково
-413-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
(обовʼязковість
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
страхування має
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
визначатись на рівні
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
закону) у
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
запропонованій
Частину 2 статті 19 розділу ІІ законопроекту редакції
викласти в такій редакції:
"Предмет фінансового лізингу та/або
пов'язані із виконанням договору фінансового
лізингу ризики підлягають страхуванню, у разі
якщо їх обов'язковість встановлена договором
фінансового лізингу або законодавством
України".
Відхилено
-414-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
обовʼязковість
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
У частині другій статті 19 слово "законом" страхування повинна
визначатись законом
замінити словом "законодавством".
-415-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Відхилено
У частині другій статті 19 слово "законом" обовʼязковість
замінити словами "законодавством України, у страхування повинна
тому числі нормативно-правовими актами визначатись законом
України, ".
Відхилено
-416-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
пропозиція може
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
Частину третю статті 19 доповнити новим призвести до
порушення прав
абзацом наступного змісту:
лізінгоодержувача
"У разі здійснення витрат на страхування за
договором
фінансового
лізингу
лізингоотримувачем, лізингодавець визначає
перелік з не менше трьох страхових компаній,
які
відповідають
його
вимогам.
Лізингоодержувач
зобов'язаний
укласти
відповідний договір страхування зі страховою
компанією з цього переліку.".
Відхилено
-417-Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
попередня частина
Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
У частині четвертій статті 19 після слів "за передбачає обовʼязок
лізингоодержувача
захистом своїх порушених прав" доповнити нести ці витрати, а в
словами "за умови понесення ним витрат на іншому випадку це
страхування".
визначатиметься
договором
-412-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
У частині 2 статті 19 слово "законом" замінити
словами "законодавством України, у тому числі
нормативно-правовими актами України".

189.

3. Витрати на страхування за договором
фінансового лізингу несе лізингоодержувач, якщо
інше не встановлено договором фінансового лізингу.

190.

4. У випадку настання страхового випадку (чи
оскарження
факту
його
невизнання),
лізингоодержувач має право самостійно звертатися до
страховика та/або до суду за захистом своїх
порушених прав.

Стаття 20. Утримання об`єкта фінансового лізингу
Враховано
192.
1. Лізингоодержувач протягом усього часу -418-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в частині першій статті 20 слово
перебування об`єкта фінансового лізингу в його
191.

МАА 21.02.2020

3. Витрати на страхування за договором
фінансового лізингу несе лізингоодержувач, якщо
інше не встановлено таким договором.

4. У разі настання страхового випадку або
оскарження факту його невизнання, лізингоодержувач
має право самостійно звернутись до страховика та/або
до суду за захистом своїх порушених прав.

Стаття 23. Утримання об`єкта фінансового лізингу
1. Лізингоодержувач протягом усього часу
перебування об`єкта фінансового лізингу в його
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194.

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

користуванні повинен підтримувати його у стані, в
якому його було прийнято у володіння, з урахуванням
нормального зносу, або у стані, обумовленому
договором фінансового лізингу та супровідною
документацію на об`єкт лізингу.

"користуванні" замінити словами "володінні та
користуванні";
в частині першій статті 20 слова "у
володіння"
замінити
словами
"від
лізингодавця";
в частині першій статті 20 після слова
"об`єкт" додати слово "фінансового".
-419-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Частину першу статті 20 після слова
"володіння"
доповнити
словами
"та
користування".
-420-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину першу статті 20 після слова
"володіння"
доповнити
словами
"та
користування".
-421-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
У частині другій статті 19 слова "договором
або законом" замінити словами "договором
фінансового лізингу або законодавством
України".

2. Лізингоодержувач протягом строку фінансового
лізингу несе витрати на утримання об`єкта
фінансового лізингу, пов'язані з його експлуатацією,
технічним обслуговуванням, ремонтом, якщо інше не
встановлено договором або законом.

3. Якщо на об`єкті фінансового лізингу
встановлено додаткове обладнання, лізингоодержувач
несе відповідальність за втрату або пошкодження
додаткового обладнання, та, у випадку втрати або
пошкодження
додаткового
обладнання,
лізингоодержувач
зобов`язаний
компенсувати
вартість втраченого або пошкодженого додаткового
обладнання.

-422-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У частині другій статті 20 слова "договором
або законом" замінити словами "договором
фінансового лізингу або законодавством
України".
-423-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
частину третю статті 20 після слів
"пошкодженого
додаткового
обладнання"
додати словом "лізингодавцю".
-424-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину третю статті 20 виключити.

Висновки,
обґрунтування

володінні та користуванні повинен підтримувати його
у стані, в якому його було прийнято від лізингодавця,
з урахуванням нормального зносу, або у стані,
визначеному договором фінансового лізингу та
супровідною документацію на об`єкт фінансового
лізингу.
Враховано

Враховано

Враховано частково
щодо договору

Враховано частково
щодо договору

Враховано

Відхилено
необхідно передбачити
відповідальність не
лише щодо обʼєкту,
але і додаткового
обладнання.
Враховано редакційно

-425-Н.д.Мамка Г.М. (Реєстр.картка №372)
Частину 3 статті 20 викласти у такій
редакції:
"3. Якщо на об`єкті фінансового лізингу
лізингодавцем
встановлено
додаткове
обладнання,
лізингоодержувач
несе
відповідальність за втрату або пошкодження
такого додаткового обладнання, та, у випадку
втрати або пошкодження цього додаткового
обладнання, лізингоодержувач зобов`язаний
компенсувати
вартість
втраченого
або
пошкодженого
додаткового
обладнання
лізингодавцю."
Враховано
-426-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
статтю 20 доповнити частиною четвертою
МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

2. Лізингоодержувач протягом строку фінансового
лізингу несе витрати на утримання об`єкта
фінансового лізингу, пов'язані з його експлуатацією,
технічним обслуговуванням, ремонтом, якщо інше не
встановлено договором фінансового лізингу або
законом.

3. Якщо на об`єкті фінансового лізингу
встановлено додаткове обладнання, лізингоодержувач
несе відповідальність за втрату або пошкодження
такого обладнання та зобов`язаний компенсувати
вартість втраченого або пошкодженого додаткового
обладнання лізингодавцю.

4. Умови ремонту і технічного обслуговування
об`єкта фінансового лізингу визначаються договором
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такого змісту:
"4.
Умови
ремонту
і
технічного
обслуговування об`єкта фінансового лізингу
можуть визначатися окремим договором або
договором фінансового лізингу."
-427-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Частину 3 статті 20 розділу ІІ законопроекту
викласти в такій редакції:
"Якщо на об`єкті фінансового лізингу
встановлено
додаткове
обладнання,
лізингоодержувач несе відповідальність за
втрату
або
пошкодження
додаткового
обладнання, та, у випадку втрати або
пошкодження
додаткового
обладнання,
лізингоодержувач зобов`язаний компенсувати
лізингодавцю вартість втраченого".
195.
Стаття 21. Правові наслідки поліпшення -428-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
назву статті 21 викласти в такій редакції:
лізингоодержувачем об`єкта фінансового лізингу
"Стаття
21.
Поліпшення
лізингоодержувачем
об`єкта
фінансового
лізингу".
196.
1. Лізингоодержувач має право поліпшити річ, яка -429-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
є об`єктом договору фінансового лізингу, лише за Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
письмовою згодою лізингодавця.
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Статтю 21 розділу ІІ законопроекту
викласти в такій редакції:
"1. Лізингоодержувач має право поліпшити
майно, яке є об`єктом договору фінансового
лізингу,
лише
за
письмовою
згодою
лізингодавця.
2. Якщо поліпшення предмета фінансового
лізингу здійснене без дозволу лізингодавця,
лізингоодержувач
має
право
вилучити
здійснені ним поліпшення за умови, що такі
поліпшення можуть бути відділені від
предмета лізингу без шкоди для нього. Якщо
такі поліпшення не можливо відокремити від
предмета фінансового лізингу без шкоди для
нього, воно безоплатно переходить у власність
лізингодавця.
3. Якщо поліпшення предмета фінансового
лізингу зроблено за згодою лізингодавця,
лізингоодержувач має право, за вибором
лізингодавця, на відшкодування вартості
необхідних витрат або на зарахування
МАА 21.02.2020

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

фінансового лізингу або окремим договором.

Враховано по суті

Враховано
з редакційним
уточненням згідно з
оновленою
нумерацією статей
Враховано частково

Стаття 24. Поліпшення
об`єкта фінансового лізингу

лізингоодержувачем

1. Лізингоодержувач має право поліпшити майно,
яке є предметом договору фінансового лізингу, лише
за письмовою згодою лізингодавця.
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(додавання) їх вартості до складу лізингових
платежів.".
Враховано редакційно
-430-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в частині першій статті 21 слово "об`єктом"
замінити словом "предметом".
Враховано
197.
2. Якщо поліпшення об`єкта фінансового лізингу -431-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
3. Якщо поліпшення об`єкта фінансового лізингу
в частині другій статті 21 слово "дозволу"
здійснене
без
дозволу
лізингодавця,
здійснено без письмової згоди лізингодавця,
лізингоодержувач має право вилучити здійснені ним замінити словами "письмової згоди".
лізингоодержувач має право вилучити здійснені ним

поліпшення за умови, що такі поліпшення можуть
бути відділені від об`єкта лізингу без шкоди для
нього. Якщо такі поліпшення не можливо
відокремити від об’єкта фінансового лізингу без
шкоди для нього, воно безоплатно переходить у
власність лізингодавця. Лізингоодержувач сплачує
лізингодавцю передбачену договором фінансового
лізингу неустойку за кожний випадок здійсненого
ним без згоди лізингодавця поліпшення об’єкту
фінансового лізингу.
198.
3. Якщо поліпшення речі зроблено за згодою
лізингодавця, лізингоодержувач має право, за
вибором лізингодавця, на відшкодування вартості
необхідних витрат або на зарахування (додавання) їх
вартості до складу лізингових платежів.

МАА 21.02.2020

-432-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано
У частині другій статті 21 слово "об’єкту"
замінити словом "об’єкта".
-433-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Враховано
У частині другій статті 21 слово "об’єкту"
замінити словом "об’єкта".

-434-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в частині третій статті 21 слово "речі"
замінити словами "об`єкта фінансового
лізингу";
в частині третій статті 21 слова "на
зарахування (додавання) їх вартості до складу
лізингових платежів" замінити словами
"зменшення лізингових платежів на суму
необхідних витрат".
-435-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Частину третю статті 21 викласти у редакції:
"3. Якщо поліпшення речі (майна) зроблено
за згодою лізингодавця, лізингоодержувач має
право,
за
вибором
лізингодавця,
на
відшкодування вартості необхідних витрат або
на зарахування (додавання) їх вартості до
складу лізингових платежів (у разі якщо у
випадку повернення об`єкту дане поліпшення
не може бути усунуте без зміни вартості і стану
та якісних характеристик об`єкта лізингу).".
-436-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Частину третю статті 21 викласти у редакції:
"3. Якщо поліпшення речі (майна) зроблено
за згодою лізингодавця, лізингоодержувач має
право,
за
вибором
лізингодавця,
на
відшкодування вартості необхідних витрат або
на зарахування (додавання) їх вартості до
складу лізингових платежів (у разі якщо у
випадку повернення об`єкту дане поліпшення
не може бути усунуте без зміни вартості і стану
та якісних характеристик об`єкта лізингу).".

Враховано частковоу
запропонованій
редакції

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано частково
у запропонованій
редакції

поліпшення за умови, що такі поліпшення можуть
бути відділені від об`єкта фінансового лізингу без
шкоди для нього. Якщо такі поліпшення неможливо
відокремити від об’єкта фінансового лізингу без
шкоди для нього, вони безоплатно переходять у
власність лізингодавця. Лізингоодержувач сплачує
лізингодавцю передбачену договором фінансового
лізингу неустойку за кожний випадок здійсненого
ним поліпшення об’єкта фінансового лізингу без
згоди лізингодавця.
3. Якщо поліпшення об`єкта фінансового лізингу
здійснено за згодою лізингодавця, лізингоодержувач
має
право,
за
вибором
лізингодавця,
на
відшкодування вартості необхідних витрат або на
зарахування їх вартості до складу лізингових
платежів.

стор. 89

21.01.2021 До проекту Закону України "Про фінансовий лізинг"

Редакція, прийнята в першому читанні

199.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки,
обґрунтування

Стаття 22. Договори про надання додаткових чи -437-Народні депутати України – члени Комітету Враховано
супутніх послуг
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Статтю 22 виключити, перенести окремі
положення щодо супровідних послуг в окрему
нову статтю.

1. Укладення договору фінансового лізингу може
бути
пов’язано
з
необхідністю
отримання
лізингоодержувачем додаткових чи супутніх послуг
лізингодавця або третіх осіб шляхом укладання
відповідних договорів про надання додаткових чи
супутніх послуг.
201.
2. До договорів про надання додаткових чи -438-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Враховано
Підпункт 1 частини 2 статті 22 виключити.
супутніх послуг, зокрема, належать:
У зв’язку з цим підпункти 2 - 6 вважати
підпунктами 1 - 5.
202.
1) договір оцінки майна лізингоодержувача з -439-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано
Підпункт 1 частини 2 статті 22 виключити.
метою визначення його фінансової спроможності;
200.

У зв’язку з цим підпункти 2 - 6 вважати
підпунктами 1 - 5.

2) договір оцінки майна лізингоодержувача, що
використовується для забезпечення виконання ним
зобов‘язань за договором фінансового лізингу;
204.
3) інші договори, що укладаються для -440-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка №337)
Пункт 3 частини другої статті 22 викласти у
забезпечення
виконання
лізингоодержувачем
такій редакції:
зобов‘язань за договором фінансового лізингу;
203.

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
"3) договір страхування у разі, якщо виключенням статті
предмет лізингу та/або пов'язані із виконанням
договору
фінансового
лізингу
ризики
підлягають страхуванню за законом або згідно
з умовами договору";
пункт четвертий виключити.
У зв’язку із цим пункти п'ятий та шостий
вважати відповідно пунктами четвертим та
п'ятим.
-441-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Відхилено
У статті 22 пункт 3 частини другої викласти у звʼязку із зміною
редакції та
у такій редакції:
"3) договір страхування у разі, якщо об’єкт виключенням статті
фінансового лізингу та/або пов’язані із
виконанням договору фінансового лізингу
ризики підлягають страхуванню відповідно до
закону чи договору фінансового лізингу; "
Відхилено
205.
4) договір відкриття банківського рахунку, -442-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в пункті четвертому частини другої статті у звʼязку із зміною
необхідного для отримання чи обслуговування
22 слова "отримання чи обслуговування редакції та
наданого фінансового лізингу;
наданого фінансового лізингу" замінити виключенням статті
словами "виконання умов та зобов’язань сторін
за договором фінансового лізингу".
МАА 21.02.2020
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5) договори про надання нотаріальних та інших
додаткових чи супутніх послуг у разі, якщо вони
необхідні для укладення договору фінансового
лізингу.
207.
6) інші договори про надання послуг, що
виникають з володіння та користування об’єктом
фінансового лізингу.
208.
3. Лізингоодержувач має право укласти договір -443-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка №337)
У частині третій та п’ятій статті 22 після
про надання додаткових чи супутніх послуг з
обраною ним третьою особою, включеною до слова "лізингоодержувач" доповнити словами
переліку тих, які відповідають вимогам лізингодавця "фізична особа" у відповідних відмінках.
(за наявності такого переліку), крім випадків, коли
відповідну послугу може надати лише лізингодавець
та якщо інше не встановлено договором фінансового
лізингу. Перелік третіх осіб, які відповідають вимогам
лізингодавця, розміщується на офіційному веб-сайті
лізингодавця або доводиться лізингодавцем у інший
доступний спосіб.

Висновки,
обґрунтування

206.

209.

Лізингодавець у встановленому ним порядку має
право визначати перелік третіх осіб, які відповідають
його
вимогам
та
можуть
надавати
лізингоодержувачам додаткові чи супутні послуги,
пов‘язані з укладенням договору фінансового лізингу.
Лізингодавець на своєму офіційному веб-сайті чи у
інший доступний спосіб зобов’язаний забезпечити
оприлюднення, вільний доступ та своєчасне
оновлення інформації про вимоги до осіб, які надають
додаткові та супутні послуги, та до відповідних
договорів, що приймаються лізингодавцем у якості
забезпечення за лізингом та/або укладення яких є
умовою надання (подальшого обслуговування)
лізингу, а також правила співпраці лізингодавця з
такими особами.

МАА 21.02.2020

-444-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка №337)
У абзаці першому частини третьої статті 22
слова "(за наявності такого переліку)" та слова
"та якщо інше не встановлено договором
фінансового лізингу" виключити.
-445-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Абзац другий частини третьої статті 22
викласти у редакції:
"Лізингодавець у встановленому ним
порядку має право визначати перелік третіх
осіб, які відповідають його вимогам та можуть
надавати лізингоодержувачам додаткові чи
супутні послуги, пов‘язані з укладенням
договору фінансового лізингу. Лізингодавець на
своєму офіційному веб-сайті чи у інший
доступний спосіб зобов’язаний забезпечити
оприлюднення, вільний доступ та своєчасне
оновлення інформації про вимоги до осіб, які
надають додаткові та супутні послуги, та до
відповідних договорів забезпечення виконання
зобов'язань за фінансовим лізингом, укладення
яких є умовою надання (подальшого
обслуговування) фінансового лізингу, а також
правила співпраці лізингодавця з такими
особами".
-446-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка №337)
У частині третій та п’ятій статті 22 після
слова "лізингоодержувач" доповнити словами
"фізична особа" у відповідних відмінках.

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням статті

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням статті
Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням статті

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням статті
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210.

4. У разі, якщо лізингодавцем не визначено
перелік третіх осіб, які відповідають його вимогам
щодо надання додаткових чи супутніх послуг,
постачальник додаткових чи супутніх послуг
визначається за погодженням між лізингодавцем та
лізингоодержувачем.

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

-447-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка №337)
У абзаці другому частини третьої статті 22
слова "має право визначати" замінити словом
"визначає"; а слова ", що приймаються
лізингодавцем у якості забезпечення за
лізингом та/або укладення яких є умовою
надання (подальшого обслуговування) лізингу"
замінити словами "про надання таких послуг".
-448-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
47) Абзац другий частини 3 статті 22
розділу ІІ законопроекту виключити.
-449-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Абзац другий частини третьої статті 22
викласти у редакції:
"Лізингодавець у встановленому ним порядку
має право визначати перелік третіх осіб, які
відповідають його вимогам та можуть надавати
лізингоодержувачам додаткові чи супутні
послуги, пов‘язані з укладенням договору
фінансового лізингу. Лізингодавець на своєму
офіційному веб-сайті чи у інший доступний
спосіб зобов’язаний забезпечити оприлюднення,
вільний доступ та своєчасне оновлення
інформації про вимоги до осіб, які надають
додаткові та супутні послуги, та до відповідних
договорів забезпечення виконання зобов'язань за
фінансовим лізингом, укладення яких є умовою
надання
(подальшого
обслуговування)
фінансового лізингу, а також правила співпраці
лізингодавця з такими особами".
-450-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка №337)
22. Частину четверту статті 22 викласти в
такій редакції:
"Лізингодавцю забороняється пов’язувати
укладення договору про фінансовий лізинг з
лізингоодержувачем-фізичною
особою
з
вимогою укладення договорів про надання
додаткових чи супутніх послуг із конкретною
третьою особою".
-451-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
частину четверту статті 22 доповнити
першим
реченням
такого
змісту:
"Лізингодавцю забороняється пов’язувати
укладення з лізингоодержувачем договору про
фінансовий лізинг з вимогою укладення
договорів про надання додаткових чи супутніх
послуг із конкретною третьою особою."

Висновки,
обґрунтування

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням статті

Враховано

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням статті

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням статті

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням статті

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції
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211.

212.
213.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки,
обґрунтування

5. У разі розірвання лізингоодержувачем договору -452-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка №337)
19. У частині третій та п’ятій статті 22 після
про надання додаткових чи супутніх послуг, який є
обов‘язковим для укладення договору фінансового слова "лізингоодержувач" доповнити словами
лізингу, та не укладення протягом 15 календарних "фізична особа" у відповідних відмінках.
днів нового договору про надання таких самих послуг
з особою, що відповідає вимогам лізингодавця,
лізингодавець має право вимагати дострокового
виконання зобов’язань за договором фінансового
лізингу.

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням статті

-453-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка №337)
У частині п’ятій статті 22 слова "що
відповідає вимогам лізингодавця" замінити
словами "у порядку, визначеному частиною
третьою цієї статті"; слова "право вимагати
дострокового виконання зобов’язань за
договором фінансового лізингу" замінити
словами "право відмовитися від договору
фінансового лізингу".
-454-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Частину 5 статті 22 розділу ІІ законопроекту
виключити.

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням статті

Враховано

Стаття 23. Вирішення спорів
1. Спори, що виникають при укладанні та -455-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано частково
У частині першій статті 23 слово "закону"
виконанні
договорів
фінансового
лізингу,
замінити словами "чинного законодавства
вирішуються відповідно до закону.

України".
Враховано частково
-456-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
В частині 1 статті 23 розділу ІІ
законопроекту слово "закону" замінити словом
"законодавства України".
-457-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Враховано частково
У частині першій статті 23 слово "закону"
замінити словами "чинного законодавства
України".
Враховано
214.
2. Спори, що виникають із договорів -458-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
міжнародного лізингу, вирішуються з урахуванням Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
визначених такими договорами умов розгляду та Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
вирішення спорів.
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Частину 2 статті 23 розділу ІІ законопроекту
МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
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Стаття 25. Вирішення спорів
1. Спори, що виникають при укладенні та
виконанні
договорів
фінансового
лізингу,
вирішуються відповідно до законодавства.
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виключити.
-459-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Статтю 24 розділу ІІ законопроекту та назву
викласти в такій редакції:
"Стаття 24. Нарахування амортизації
1. Нарахування амортизації на предмет
216.
1. Амортизаційні відрахування на об`єкт
фінансового лізингу обчислюються відповідно до фінансового лізингу обчислюються відповідно
до Податкового кодексу України".
законодавства.
215.

Стаття 24. Амортизаційні відрахування

Висновки,
обґрунтування

Враховано частково
у запропонованій
редакції з посиланням
не лише на
Податковий кодекс,
але й на
законодавство
загалом

Відхилено
не є предметом
регулювання даного
передбачити
нарахування
амортизації
за Закону
методами зменшення залишкової вартості та
прискореного зменшення залишкової вартості, з
урахуванням положення П(С)БО 7 "Основні
засоби".

2. Договором фінансового лізингу відповідно до -460-Н.д.Колтунович О.С.(Реєстр.картка №371)
Стаття 24 п. 2 викласти в наступній редакції:
законодавства може передбачатися прискорена
"За
договором
фінансового
лізингу
амортизація об`єкта фінансового лізингу.

218.

Розділ ІІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців -461-Народні депутати України – члени Комітету Враховано
з дня його опублікування.
з питань фінансів, податкової та митної

політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
У пункті 1 розділу ІІІ "Прикінцеві та
перехідні положення" слова "шість місяців"
замінити словами "три місяці".
-462-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
52) Пункт 1 розділу ІІІ законопроекту
викласти в такій редакції:
"Цей Закон вступає в дію з дня, наступного
за днем опублікування та набирає чинності
через шість місяців з дня його опублікування.".
-463-Н.д.Бондарєв К.А.(Реєстр.картка№400)
У Розділі ІІІ пункт 1 після слова
"опублікування" доповнити словами "але не
раніше набрання чинності законом, де
визначено перелік об’єктів, що перебувають в
державній або комунальній власності, які не
можуть бути передані у фінансовий лізинг. "
220.
2. Дія цього Закону поширюється на договори -464-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Пункт 2 Розділу ІІІ "Прикінцеві та перехідні
фінансового лізингу, укладені після дня набрання
положення" викласти у редакції:
чинності цим Законом.
2. Цей Закон застосовується до відносин, що
виникли на підставі договорів фінансового
МАА 21.02.2020

Стаття 26. Нарахування амортизації

1. Нарахування амортизації на об`єкт фінансового
лізингу здійснюється відповідно до законодавства.

217.

219.

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Розділ ІІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з
дня його опублікування.

Відхилено
Конституція України
не містить норм щодо
вступу законів в дію,
а виключно лише
щодо набрання
законами чинності

Враховано по суті
у ч. 3 ст. 6 Закону

Враховано частково

2. Цей Закон застосовується до відносин, що
виникли після дня набрання чинності цим Законом.
Відносини, що виникли на підставі договорів
фінансового лізингу, укладених до набрання чинності
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лізингу, укладених після дня набрання
чинності цим Законом.
Відносини, що виникли на підставі
договорів фінансового лізингу, укладених до
набрання чинності цим Законом, регулюються
відповідно до законодавства, що діяло до
набрання чинності цим Законом.".
-465-Н.д.Столар В.М. (Реєстр.картка №360)
Пункт 2 розділу ІІІ "Прикінцеві та перехідні
положення" законопроекту доповнити абзацом
наступного змісту:
"Що стосується договорів фінансового
лізингу, які укладені до набрання чинності цим
Законом, то його положення застосовуються до
тих прав та обов’язків, які виникли або
продовжують існувати після набрання ним
чинності."
-466-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Розділі III "Прикінцеві та перехідні
положення" доповнити пункт 2 новим абзацом
такого змісту:
"До договорів фінансового лізингу, які
укладені до набрання чинності цим Законом,
положення цього Закону застосовуються до тих
прав та обов’язків, що виникли або
продовжують існувати після набрання ним
чинності".
-467-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Пункт 2 Розділу ІІІ "Прикінцеві та перехідні
положення" викласти у редакції:
"2. Цей Закон застосовується до відносин,
що виникли на підставі договорів фінансового
лізингу, укладених після дня набрання
чинності цим Законом.
Відносини, що виникли на підставі
договорів фінансового лізингу, укладених до
набрання чинності цим Законом, регулюються
відповідно до законодавства, що діяло до
набрання чинності цим Законом".

Висновки,
обґрунтування

цим
Законом,
регулюються
відповідно
до
законодавства, що діяло до набрання чинності цим
Законом.

Враховано по суті
в запропонованій
редакції

Враховано редакційно

Враховано частково

3. Визнати таким, що втратив чинність з дня
набрання чинності цим Законом, Закон України "Про
фінансовий лізинг" (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., № 16, ст.68 із наступними змінами).
222.
4. Внести зміни до таких законодавчих актів
України:
223.
4.1. У Кримінальному Кодексі України (Відомості -468-Н.д.Столар В.М. (Реєстр.картка №360) Враховано
Підпункт 4.1 пункту 4 розділу ІІІ
Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131 із
"Прикінцеві
та
перехідні
положення"
наступними змінами):
221.

законопроекту виключити.
-469-Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)

МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
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Враховано

3. Визнати таким, що втратив чинність з дня
набрання чинності цим Законом, Закон України "Про
фінансовий лізинг" (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., № 16, ст.68 із наступними змінами).
4. Внести зміни до таких законодавчих актів
України:
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підпункт 4.1. п. 4 розділу ІІІ "Прикінцеві та
перехідні
положення"
Законопроекту
виключити (зміни до КК України);
нумерацію
підпунктів
здійснити
із
урахуванням вищезазначених пропозицій.
-470-Н.д.Мамка Г.М. (Реєстр.картка №372)
Підпункт 4.1 пункту 4 Розділу ІІІ (зміни до
Кримінального кодексу України) виключити.
-471-Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
У розділі ІІІ. Прикінцеві та перехідні
положення пункт 4.1. виключити.
224.
1) у абзаці першому частини першої статті 222 -472-Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
слова „кредитів чи” замінити словами „кредитів, Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
укладення договору фінансового лізингу чи Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
У Кримінальному кодексі України:
одержання”;
В статті 222. Шахрайство з фінансовими
ресурсами.
1. В частині першій статті 222 внести
наступні зміни:
Перед словом "1. Надання" додати слово
"Умисне", після слів "….чи органам місцевого
самоврядування, " видалити слова "банкам або
іншим кредиторам" змінивши їх на слова "
фінансовим установам…", після слів " … з
метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій,
кредитів, ", видалити слова "укладання
договору фінансового лізінгу", замінивши
словами "або інших фінансових ресурсів, а
також…" - далі за текстом.
-473-Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
В частині другій статті 222 внести наступні
зміни:
"2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно
або завдали великої матеріальної шкоди, -",
вилучити слова "великої матеріальної шкоди, ",
замінивши їх на слова "майнової шкоди у
великих розмірах, -", далі за текстом.
-474-Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
3. Доповнити статтю 222 приміткою
наступного змісту:
Примітка:
Під фінансовими ресурсами розуміють
грошові
накопичення
і
доходи,
які
створюються
в
процесі
розподілу
й
перерозподілу
валового
внутрішнього
продукту і зосереджуються у відповідних
фондах для забезпечення безперервності
МАА 21.02.2020

Висновки,
обґрунтування

Враховано
Враховано
Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням усіх
змін до
Кримінального
кодексу

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням усіх
змін до
Кримінального
кодексу

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням усіх
змін до
Кримінального
кодексу
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225.

226.

2) у статті 289 частину першу примітки доповнити
наступними словами «, а також неповернення
транспортного засобу власнику чи користувачу після
припинення договору найму (лізингу) транспортного
засобу.»

3) у статті 388:
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розширеного відтворення та задоволення
інших суспільних потреб.
Фінансова установа - це юридична особа,
яка відповідно до закону надає одну чи
декілька фінансових послуг, а також інші
послуги, пов'язані з наданням фінансових
послуг, у випадках, прямо визначених законом,
та внесена до відповідного реєстру в
установленому
законом
порядку.
До
фінансових установ належать банки, кредитні
спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі
товариства, страхові компанії, установи
накопичувального пенсійного забезпечення,
інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні
особи, виключним видом діяльності яких є
надання фінансових послуг, а у випадках,
прямо визначених законом, - інші послуги,
пов'язані з наданням фінансових послуг.
-475-Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
Статтю
289.
Незаконне
заволодіння
транспортними засобами - залишити в редакції
чинного законодавства.
-476-Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
В частині 1 статті 289
- після слів "… передане у фінансовий
лізінг.." вилучити слово "фінансовий", після
слова "лізінг" додати слова "або в оренду",
після слів "…або особою, яка є", слова
"лізингоодержувачем
за
договором
фінансового лізингу" замінити словами "
лізингоодержувачем/орендарем за договором
лізингу/оренди, " - далі за текстом.
-477-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Пункт 2 підпункту 4.1 пункту 4 розділу ІІІ
законопроекту (щодо криміналізації діяння)
виключити.
-478-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Пункт 3 підпункту 4.1 пункту 4 розділу ІІІ

Висновки,
обґрунтування

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням усіх
змін до
Кримінального
кодексу
Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням усіх
змін до
Кримінального
кодексу

Враховано

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції
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законопроекту (щодо криміналізації діяння)
виключити.

назву та абзац перший частини першої викласти в
такій редакції:
228.
"Стаття 388. Незаконні дії щодо майна, на яке -479-Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
накладено арешт, майна, переданого у фінансовий Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
лізинг, заставленого майна або майна, яке описано чи Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
Стаття 388. Внести наступні зміни та
підлягає конфіскації
227.

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням усіх
змін до
доповнення.
Кримінального
1. Внести зміни до назви статті 388, та кодексу
викласти в наступній редакції:
„Стаття 388. Незаконні дії щодо майна, на
яке накладено арешт, майна, переданого у
лізинг або в оренду, заставленого майна або
майна, яке описано чи підлягає конфіскації.

1. Розтрата, відчуження, приховування, підміна,
пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії
з майном, на яке накладено арешт, або яке передане у
фінансовий лізинг, із заставленим майном, або
майном, яке описано, чи порушення обмеження
(обтяження) права користуватися таким майном,
здійснене особою, якій це майно ввірено, або особою,
яка є власником заставного майна, або особою, яка є
лізингоодержувачем за договором фінансового
лізингу, а також здійснення представником банку або
іншої фінансової установи банківських операцій з
коштами, на які накладено арешт, -”.
230.
4.2. Статтю 292 Господарського Кодексу України -480-Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18 – Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
22, ст. 144 із наступними змінами) викласти в такій Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
Статтю 292 Господарського Кодексу
редакції:
229.

Відхилено
1) у Господарському Кодексі України (Відомості
суперечить концепції
Верховної Ради України, 2003 р., № 18 – 22, ст. 144 із
законопроекту,
прийнятого за основу в наступними змінами):
частині доцільності
України ( Відомості Верховної Ради України узгодження з
(ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) - Господарським
залишити в редакції чинного законодавства.
кодексом
-481-Народні депутати України – члени Комітету Враховано
а) у статті 283:
з питань фінансів, податкової та митної
у частині першій слова "у користування" замінити
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
словами "у володіння та користування";
Підпункт 4.2 пункту 4 розділу Прикінцеві та
у частині другій слова "У користування за
перехідні положення викласти у такій редакції:
договором" замінити словами "За договором";
"4.1. У Господарському Кодексі України
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №
18 – 22, ст. 144 із наступними змінами):
1) у статті 283:
у частині першій слова "у користування"
замінити
словами
"у
володіння
та
користування";
у частині другій слова "У користування за
договором" замінити словами "За договором";
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2) у статті 292:
"1. Правове регулювання лізингу здійснюється
частину першу після слів "у виключне"
відповідно до Цивільного кодексу України та інших
доповнити словами "володіння та";
законів України”.

б) у статті 292:
частину першу після слів "у виключне" доповнити
словами "володіння та";
у частині третій слово "фонди" замінити словом
"засоби".

у частині третій слово "фонди" замінити
словом "засоби".
-482-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
54) В абзаці другому підпункту 4.2 пункту 4
розділу ІІІ після слів "правове регулювання"
доповнити словом "фінансового".
-483-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
2.У пункті 4 підпункт 4.2.доповнити новим
абзацом другим такого змісту:
"2. Залежно від особливостей здійснення
лізингових операцій лізинг може бути двох
видів- фінансовий чи оперативний. За формою
здійснення лізинг може бути зворотним,
пайовим, міжнародним тощо."

4.3. У Цивільному Кодексі України (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., № 40 – 44, ст. 356 із
наступними змінами):
233.
1) у статті 806:
-484-Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції

2) у Цивільному кодексі України (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 – 44, ст.
356):

232.

Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
Цивільний Кодекс України (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 4044, ст.356) статтю 806 " Договір лізінгу" залишити в редакції чинного законодавства.
-485-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Пункт 1 підпункту 4.3 пункту 4 розділу ІІІ
законопроекту виключити.
У зв’язку з цим пункти 2 та 3 вважати
відповідно пунктами 1 та 2.
234.
після частини першої доповнити новою частиною -486-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в частині другій статті 806 Цивільного
такого змісту:
Кодексу України пункту 4.3. частини четвертої
розділу ІІІ після слів "повідомити продавця
(постачальника)" додати слова "цього майна"

Враховано

Враховано

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням змін до
статті 806 Цивільного
кодексу
235.
«2. У випадку придбання лізингодавцем майна -487-Народні депутати України – члени Комітету Враховано
відповідно до встановлених лізингоодержувачем з питань фінансів, податкової та митної
МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

а) у частині першій статті 759 слова «у
користування» замінити словами «у володіння та
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специфікацій, лізингодавець зобов'язаний письмово
повідомити продавця (постачальника) або вказати у
договорі купівлі-продажу (поставки) про те, що
придбання такого майна здійснюється лізингодавцем
для подальшої передачі в лізинг. За згодою
лізингодавця в договорі купівлі-продажу (поставки)
на придбання майна відповідно до встановлених
лізингоодержувачем специфікацій можуть міститися
умови
щодо
передачі
лізингодавцем
лізингоодержувачу права вимоги до продавця
(постачальника) щодо передачі об’єкта лізингу,
якості, комплектації та гарантійного обслуговування
об’єкта лізингу».

політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Пункт 4 розділу Прикінцеві та перехідні
положення щодо змін до Цивільного кодексу
України доповнити абзацами такого змісту:
1) у частині першій статті 759 слова «у
користування» замінити словами «у володіння
та користування»;
2) статтю 762 викласти в такій редакції:
«Стаття 762. Плата за найм (оренду) майна
1. За найм (оренду) майна з наймача
справляється плата, розмір якої встановлюється
договором найму.
Якщо розмір плати не встановлений
договором, він визначається з урахуванням
споживчої якості речі та інших обставин, які
мають істотне значення.
2. Плата за найм (оренду) майна може
вноситися за вибором сторін у грошовій або
натуральній формі. Форма плати за найм
(оренду) майна встановлюється договором
найму.
3. Договором або законом може бути
встановлено періодичний перегляд, зміну
(індексацію) розміру плати за найм (оренду)
майна.
4. Наймач має право вимагати зменшення
плати, якщо через обставини, за які він не
відповідає, можливість користування майном
істотно зменшилася.
5. Плата за найм (оренду) майна вноситься
щомісячно, якщо інше не встановлено
договором.
6. Наймач звільняється від плати за весь час,
протягом якого майно не могло бути
використане ним через обставини, за які він не
відповідає.»
3) у статті 764:
у назві статті слово «користування»
замінити
словами
«володіння
та/або
користування»;
у частині першій слово «користуватися»
замінити
словами
«володіти
та/або
користуватися»;
4) у частині першій статті 765 слова «у
користування» виключити;
5) у частині другій статті 767 слово
«користування» замінити словами «володіння
та/або користування»;
6) в пункті другому частини другої статті
768 слова «користування річчю» замінити
словами «найм речі»;
7) у частині другій статті 769 слова
«користування річчю» замінити словами «найм
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користування»;
б) статтю 762 викласти в такій редакції:
"Стаття 762. Плата за найм (оренду) майна
1. За найм (оренду) майна з наймача справляється
плата, розмір якої встановлюється договором найму.
Якщо розмір плати не встановлений договором,
він визначається з урахуванням споживчої якості речі
та інших обставин, які мають істотне значення.
2. Плата за найм (оренду) майна може вноситися
за вибором сторін у грошовій або натуральній формі.
Форма плати за найм (оренду) майна встановлюється
договором найму.
3. Договором або законом може бути встановлено
періодичний перегляд, зміну (індексацію) розміру
плати за найм (оренду) майна.
4. Наймач має право вимагати зменшення плати,
якщо через обставини, за які він не відповідає,
можливість
користування
майном
істотно
зменшилася.
5. Плата за найм (оренду) майна вноситься
щомісячно, якщо інше не встановлено договором.
6. Наймач звільняється від плати за весь час,
протягом якого майно не могло бути використане ним
через обставини, за які він не відповідає";
в) у статті 764:
у назві статті слово «користування» замінити
словами «володіння та/або користування»;
у частині першій слово «користуватися» замінити
словами «володіти та/або користуватися»;
г) у частині першій статті 765 слова «у
користування» виключити;
ґ) у частині другій статті 767 слово
«користування» замінити словами «володіння та/або
користування»;
д) в пункті другому частини другої статті 768
слова «користування річчю» замінити словами «найм
речі»;
е) у частині другій статті 769 слова «користування
річчю» замінити словами «найм речі»;
є) у статті 773:
у назві статті слово «Користування» замінити
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речі»;
8) у статті 773:
у назві статті слово «користування»
замінити
словами
«володіння
та/або
користування»;
у частині першій слово «користуватися»
замінити
словами
«володіти
та/або
користуватися»;
у частині другій слово «користується»
замінити
словами
«володіє
та/або
користується»;
9) у частині першій статті 774 слово
«користування» замінити словами «володіння
та користування»;
10) в пункті першому частини третьої статті
776 слова «користування річчю» замінити
словами «найм речі»;
11) в частині третій статті 778 слова
«користування річчю» замінити словами «найм
речі»;
12) у статті 780:
у назві статті слово «користуванням»
замінити
словами
«володінням
та/або
користуванням»;
у частині першій слово «користуванням»
замінити
словами
«володінням
та
користуванням»;
у частині другій слово «користуванням»
замінити
словами
«володінням
та
користуванням»;
13) в частині третій статті 782 слова
«користування річчю» замінити словами «найм
речі»;
14) у статті 783:
в пункті першому частини першої слово
«користується» замінити словами «володіє
та/або користується»;
в пункті другому частини першої слово
«користування» замінити словами «володіння
та/або користування»;
15) в пункті першому частини першої статті
784 слова «у користування» виключити;
16) в частині другій статті 785 слова
«користування річчю» замінити словами «найм
речі»;
17) в частині першій статті 786 слова «у
користування» виключити;
18) в частині першій статті 787 слово
«користування» замінити словами «володіння
та користування»;
19) в частині другій статті 790 слово
«користування» замінити словами «володіння
та/або користування»;
МАА 21.02.2020

Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

словами «Володіння та/або користування»;
у частині першій слово «користуватися» замінити
словами «володіти та/або користуватися»;
у частині другій слово «користується» замінити
словами «володіє та/або користується»;
ж) у частині першій статті 774 слово
«користування» замінити словами «володіння та
користування»;
з) в пункті першому частини третьої статті 776
слова «користування річчю» замінити словами «найм
речі»;
и) в частині третій статті 778 слова «користування
річчю» замінити словами «найм речі»;
і) у назві та тексті статті 780:
слово
«користуванням»
замінити
словами
«володінням та/або користуванням»;
ї) в частині першій статті 782 слова «користування
річчю» замінити словами «найм речі»;
й) у частині першій статті 783:
у пункті 1 слово «користується» замінити словами
«володіє та/або користується»;
у пункті 2 слово «користування» замінити словами
«володіння та/або користування»;
к) у пункті 1 частини першої статті 784 слова «у
користування» виключити;
л) у частині другій статті 785 слова «користування
річчю» замінити словами «найм речі»;
м) у частині першій статті 786 слова «у
користування» виключити;
н) у частині першій статті 787 слово
«користування» замінити словами «володіння та
користування»;
о) у частині другій статті 790 слово
«користування» замінити словами «володіння та/або
користування»;
п) у частині першій статті 806 слова «у
користування» замінити словами «у володіння та
користування»;
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20) у частині першій статті 806 слова «у
користування» замінити словами «у володіння
та користування».

У звʼязку із цим частини другу та третю вважати
відповідно частинами третьою та четвертою;
237.
частину першу статті 807 викласти в такій -488-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
редакції:
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
236.

Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
56) Пункт 2 підпункту 4.3 пункту 4 розділу
ІІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"частину першу статті 807 викласти в такій
редакції:
"1. Предметом договору фінансового
лізингу може бути майно, визначене
індивідуальними ознаками і таке, що відповідає
критеріям основних фондів відповідно до
законодавства та інше майно, що не заборонене
законом до вільного обігу на ринку, і щодо
якого немає обмежень про передачу його в
лізинг".
238.
«1. Предметом договору лізингу може бути -489-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
34) в частині першій статті 807 Цивільного
неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками
та яка відповідає критеріям основних фондів Кодексу України пункту 4.3. частини четвертої
розділу ІІІ слова "відповідає критеріям
відповідно до законодавства».
основних фондів відповідно до законодавства"
замінити словами "є основним засобом
відповідно до законодавства".
-490-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Абзаци п’ятий та шостий підпункту 1
пункту 4.3. пункту 4 Розділу ІІІ викласти у
редакції:
"2) частину першу статті 807 викласти в
такій редакції:
"1. Предметом договору лізингу може бути
неспоживна річ, визначена індивідуальними
ознаками та яка відповідає критеріям основних
засобів відповідно до законодавства.".
-491-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Абзаци п’ятий та шостий підпункту 1
пункту 4.3. пункту 4 Розділу ІІІ "Прикінцеві та
перехідні положення" викласти у редакції:
"2) частину першу статті 807 викласти в
такій редакції:
"1. Предметом договору лізингу може бути
неспоживна річ, визначена індивідуальними
ознаками та яка відповідає критеріям основних
засобів відповідно до законодавства.".
-492-Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
МАА 21.02.2020

Враховано частково
у запропонованій
редакції

р) частину першу статті 807 викласти в такій
редакції:

Враховано частково
у запропонованій
редакції

"1. Предметом договору лізингу може бути майно,
визначене індивідуальними ознаками та яке
відповідає критеріям основних засобів відповідно до
законодавства";

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано по суті
у ч. 3 ст. 6 основного
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239.

3) доповнити статтею 807-1 такого змісту:

240.

«Стаття 807-1. Право власності на предмет
договору лізингу

241.

1. Предмет договору лізингу є власністю
лізингодавця. У разі переходу права власності на
предмет договору лізингу від лізингодавця до іншої

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
Стаття 807. Предмет договору лізингу
В частині другій, після слів " …. природні
об’єкти, а також", вилучити слова "інші речі,
встановлені законом", та доповнити словами "
а також майно, яке визначено в частині 2 статті
3 Закону України "Про оренду державного та
комунального майна" від 3 жовтня 2019 року
№157-IX."
-493-Н.д.Бондарєв К.А.(Реєстр.картка№400)
У пункті 4 у абзаці сьомому підпункту 4, 3
слова "основних фондів" замінити словами
"основних засобів".
-494-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
2) у абзаці шостому підпункту 1 підпункту
4.3 слово "фондів" замінити словом "засобів".
-495-Народні депутати України – члени Комітету
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Підпункт 3 підпункту 4.3 пункту 4 розділу
Прикінцеві та перехідні положення щодо
доповнення Цивільного кодексу України
новою статтею 807 1 виключити.
-496-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
Пункт 3 підпункту 4.3 пункту 4 розділу ІІІ
законопроекту викласти в такій редакції:
"доповнити статтею 807-1 такого змісту:
"Стаття 807-1. Право власності на предмет
договору лізингу
1. Предмет договору лізингу є власністю
лізингодавця. У разі переходу права власності
на предмет договору лізингу від лізингодавця
до іншої особи відповідні права та обов'язки
лізингодавця переходять до нового власника
предмету лізингу.
2.
Порядок
та
умови
набуття
лізингоодержувачем права власності на
предмет лізингу може визначатися договором.
Передача лізингоодержувачу права власності
на предмет договору лізингу можлива за умови
належного, повного та безумовного виконання
лізингоодержувачем всіх умов договору
лізингу".
-497-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
в частині першій статті 807-1 Цивільного
Кодексу України пункту 4.3. частини четвертої

Висновки,
обґрунтування

Закону "Про
фінансовий лізинг"
(рядок 31 таблиці)

Враховано

Враховано
Враховано

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням змін
щодо нової статті 8071
Цивільного кодексу

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням змін

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції
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Висновки,
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особи відповідні права та обов'язки лізингодавця розділу ІІІ слово "переходитимуть" замінити щодо нової статті 8071
Цивільного кодексу
переходитимуть до нового власника предмету словом "переходять";
в частині першій статті 807-1 Цивільного
лізингу.
Кодексу України пункту 4.3. частини четвертої
розділу ІІІ після слова "предмету" додати слово
"договору".

-498-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
У підпункті 3 пункту 4.3. пункту 4 Розділу
ІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" слово
"предмету" замінити на слово "об’єкта".
-499-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У підпункті 3 пункту 4.3. пункту 4 Розділу
ІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" слово
"предмету" замінити на слово "об’єкта".
242.

2. Порядок та умови набуття лізингоодержувачем
права власності на об’єкт лізингу може визначатися
договором лізингу або окремим договором. В будьякому випадку передача лізингоодержувачу права
власності на предмет договору лізингу можлива за
умови належного, повного та безумовного виконання
лізингоодержувачем всіх умов договору лізингу, в
тому числі, за умови відсутності заборгованості зі
сплаті лізингових та інших платежів, що виникають з
договору лізингу та/або закону, в тому числі зі сплати
неустойки (штрафу, пені).»

МАА 21.02.2020

-500-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
83) частину другу статті 807-1 Цивільного
Кодексу України пункту 4.3. частини четвертої
розділу ІІІ викласти в наступній редакції:
"2. Лізингоодержувач вправі набути у
власність об’єкт лізингу за умови належного,
повного
та
безумовного
виконання
лізингоодержувачем своїх зобов’язань за
договором лізингу та законом, в тому числі зі
сплати лізингових та інших платежів, зі сплати
неустойки (штрафу, пені), якщо інше не
встановлено договором.
Порядок
та
умови
набуття
лізингоодержувачем
об’єкта
лізингу
у
власність можуть визначатися договором
лізингу або окремим договором, в тому числі
договором купівлі-продажу (викупу) об’єкта
лізингу або іншим договором".
-501-Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
3.Стаття 807-1. Право власності на предмет
договору лізингу
В частині другій після слів " ….договором
лізінгу, або окремим договором.", поставити
"кому" та продовжити словами ", за яким
відповідно до законодавства передбачається
перехід права власності.".
-502-Н.д.Мамка Г.М. (Реєстр.картка №372)
Речення перше абзацу 11 підпункту 4.3
пункту 4 Розділу ІІІ (зміни до статті 807-1
Цивільного Кодексу) викласти у такій редакції:
"Порядок
та
умови
набуття
лізингоодержувачем права власності на об’єкт

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням змін
щодо нової статті 8071
Цивільного кодексу
Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням змін
щодо нової статті 8071
Цивільного кодексу
Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням змін
щодо нової статті 8071
Цивільного кодексу

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням змін
щодо нової статті 8071
Цивільного кодексу

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням змін
щодо нової статті 8071
Цивільного кодексу

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції
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243.

4) доповнити статтею 809-1 такого змісту:

Висновки,
обґрунтування

лізингу може визначатися договором лізингу
або окремим договором купівлі-продажу."

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

с) главу 58 доповнити статтею 8091 такого змісту:

визнання договору -503-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289) Враховано частково

"Стаття 8091. Наслідки визнання договору лізингу
недійсним

Враховано частково
у запропонованій
редакції

1. У разі визнання договору лізингу недійсним або
віднесення
до
нікчемного,
лізингоодержувач
зобов'язаний негайно повернути лізингодавцю
предмет договору лізингу у стані, в якому він був
одержаний, з урахуванням нормального зносу, або у
стані, який було обумовлено в договорі. При цьому,
лізингові платежі, сплачені на момент визнання
договору лізингу недійсним або віднесення до
нікчемного, поверненню не підлягають.

244.

«Стаття 809-1.
лізингу недійсним

245.

1. У разі визнання договору лізингу недійсним або
віднесення
до
нікчемного,
лізингоодержувач
зобов'язаний негайно повернути лізингодавцю
предмет договору лізингу у стані, в якому він був
одержаний, з урахуванням нормального зносу, або у
стані, який було обумовлено в договорі. При цьому,
лізингові платежі, що було сплачено на момент
визнання договору лізингу недійсним або віднесення
до нікчемного, визнаються платою за користування
предметом лізингу та поверненню не підлягають.

МАА 21.02.2020
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Пропозиції та поправки до проекту

65. Підпункт 4 пункту 4.3. пункту 4 Розділу
ІІІ "Прикінцеві та перехідні положення"
викласти у редакції:
"4) доповнити статтею 809-1 такого змісту:
"Стаття 809-1. Наслідки визнання договору
лізингу недійсним
1. У разі визнання договору лізингу
недійсним або віднесення до нікчемного,
лізингоодержувач
зобов'язаний
негайно
повернути лізингодавцю об’єкт фінансового
лізингу у стані, в якому він був одержаний, з
урахуванням нормального зносу, або у стані,
який було обумовлено в договорі. При цьому,
лізингові платежі, що було сплачено на момент
визнання договору лізингу недійсним або
віднесення до нікчемного, визнаються платою
за користування об’єктом лізингу та
поверненню не підлягають.
Визнаючи
недійсним/встановлюючи
нікчемність договір/договору лізингу, суд за
заявою лізингодавця накладає арешт на об’єкт
лізингу.
2. Якщо лізингоодержувач користувався або
продовжує користуватися об’єктом лізингу до
та/або після моменту визнання договору
лізингу
недійсним,
лізингоодержувач
зобов’язаний відшкодувати лізингодавцю суми
лізингових платежів за увесь відповідний
період користування.".".
-504-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
65. Підпункт 4 пункту 4.3. пункту 4 Розділу
ІІІ "Прикінцеві та перехідні положення"
викласти у редакції:
"4) доповнити статтею 809-1 такого змісту:
"Стаття 809-1. Наслідки визнання договору
лізингу недійсним
1. У разі визнання договору лізингу
недійсним або віднесення до нікчемного,
лізингоодержувач
зобов'язаний
негайно
повернути лізингодавцю об’єкт фінансового
лізингу у стані, в якому він був одержаний, з
урахуванням нормального зносу, або у стані,
який було обумовлено в договорі. При цьому,
лізингові платежі, що було сплачено на момент
визнання договору лізингу недійсним або
віднесення до нікчемного, визнаються платою
за користування об’єктом лізингу та
поверненню не підлягають.

у запропонованій
редакції
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Визнаючи недійсним/встановлюючи нікчемність
договір/договору лізингу, суд за заявою лізингодавця
накладає арешт на предмет лізингу.

247.

2. Якщо лізингоодержувач користувався або
продовжує користуватися предметом лізингу до
та/або після моменту визнання договору лізингу
недійсним,
лізингоодержувач
зобов’язаний
відшкодувати лізингодавцю суми лізингових платежів
за увесь відповідний період користування.»
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Висновки,
обґрунтування

Визнаючи
недійсним/встановлюючи
нікчемність договір/договору лізингу, суд за
заявою лізингодавця накладає арешт на об’єкт
лізингу.
2. Якщо лізингоодержувач користувався або
продовжує кяфористуватися об’єктом лізингу
до та/або після моменту визнання договору
лізингу
недійсним,
лізингоодержувач
зобов’язаний відшкодувати лізингодавцю суми
лізингових платежів за увесь відповідний
період користування".
-505-Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
Враховано частково
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
4. Стаття 809-1. Наслідки визнання договору
лізингу недійсним
В частині першій, після слів "…..що було
сплачено на момент визнання договору лізингу
недійсним або віднесення до нікчемного, "
видалити слова "визнаються платою за
користування
предметом
лізингу
та
поверненню не підлягають.", та продовжити
речення наступними словами: ", підлягають
поверненню
лізингодавцем
лізингоодержувачу.".
-506-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Враховано по суті
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
В пункті 4 підпункту 4.3 пункту 4 розділу ІІІ
законопроекту після слова "віднесення до
нікчемного" замінити словами "нікчемним".

-507-Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
В частині другій після слів "2. Якщо
лізингоодержувач користувався або продовжує
користуватися предметом лізингу до та/або
після моменту визнання договору лізингу
недійсним, лізингоодержувач зобов’язаний
відшкодувати лізингодавцю суми лізингових
платежів за увесь відповідний період
користування."
вилучити
слова
"
користувався або, " слова " до та/або" та слово
"увесь".

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Суд, визнаючи недійсним договір лізингу або
встановлюючи його нікчемність, за заявою
лізингодавця накладає арешт на предмет такого
договору.
Відхилено
2. Якщо лізингоодержувач користувався або
внаслідок врахування продовжує користуватися предметом договору
поправки
лізингу до та/або після дати визнання договору
ускладниться
лізингу недійсним, лізингоодержувач зобов’язаний
правозастосування
запропонованої норми відшкодувати лізингодавцю суми лізингових платежів
за весь відповідний період користування";
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-508-Народні депутати України – члени Комітету Враховано
з питань фінансів, податкової та митної
політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Пункт 4 розділу Прикінцеві та перехідні
положення щодо змін до Цивільного кодексу
України доповнити абзацами такого змісту:
24) у частині третій статті 815 слово «житло»
замінити словами «найм житла»;
25) у статті 816:
в частині першій слово «користування»
замінити словами «володіння та користування»;
в частині четвертій слово «користування»
замінити словами «володіння та користування»;
26) в частині другій статті 817 слово
«користування» замінити словами «володіння та
користування»;
27) у статті 818:
в частині першій слова «користування
житлом» замінити словами «найм житла»;
в частині другій слово «користування»
замінити словами «володіння та користування»;
28) в частині третій статті 819 слово
«користування» замінити словами «володіння
та/або користування»;
29) статтю 820 викласти в наступній редакції:
«Стаття 820. Плата за найм житла
1.
Розмір
плати
за
найм
житла
встановлюється у договорі найму житла.
Якщо законом встановлений максимальний
розмір плати за найм житла, плата, встановлена
у договорі, не може перевищувати цього
розміру.
2. Одностороння зміна розміру плати за найм
житла не допускається, якщо інше не
встановлено договором або законом.
3. Наймач вносить плату за найм житла у
строк, встановлений договором найму житла.
Якщо строк внесення плати за найм житла не
встановлений договором, наймач вносить її
щомісяця.
4. Орендні платежі за договором оренди
житла з викупом - періодичні платежі, які особаорендар сплачує підприємству-орендодавцю
відповідно до умов договору оренди житла з
викупом протягом усього строку дії договору.
Орендні платежі включають платежі на викуп
обраного особою-орендарем житла, винагороду
(дохід) орендодавця. Особа-орендар також
зобов'язана
компенсувати
підприємствуорендодавцю витрати, визначені законом.»
30) Частину першу та другу статті 823
викласти в наступній редакції:
«1. За договором піднайму житла наймач за
МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

т) у частині третій статті 815 слово «житло»
замінити словами «найм житла»;
у) у частинах першій та четвертій статті 816 і
частині другій статті 817:
слово «користування» замінити словами «володіння
та користування»;
ф) у статті 818:
у частині першій слова «користування житлом»
замінити словами «найм житла»;
у частині другій слово «користування» замінити
словами «володіння та користування»;
х) у частині третій статті 819 слово «користування»
замінити словами «володіння та/або користування»;
ц) статтю 820 викласти в такій редакції:
«Стаття 820. Плата за найм житла
1. Розмір плати за найм житла встановлюється у
договорі найму житла.
Якщо законом встановлений максимальний розмір
плати за найм житла, плата, встановлена у договорі, не
може перевищувати цього розміру.
2. Одностороння зміна розміру плати за найм житла
не допускається, якщо інше не встановлено договором
або законом.
3. Наймач вносить плату за найм житла у строк,
встановлений договором найму житла.
Якщо строк внесення плати за найм житла не
встановлений договором, наймач вносить її щомісяця.
4. Орендні платежі за договором оренди житла з
викупом - періодичні платежі, які особа-орендар
сплачує підприємству-орендодавцю відповідно до
умов договору оренди житла з викупом протягом
усього строку дії договору. Орендні платежі
включають платежі на викуп обраного особоюорендарем житла, винагороду (дохід) орендодавця.
Особа-орендар також зобов'язана компенсувати
підприємству-орендодавцю
витрати,
визначені
законом.»
ч) частину першу та другу статті 823 викласти в
такій редакції:
«1. За договором піднайму житла наймач за згодою
наймодавця передає на певний строк частину або все
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згодою наймодавця передає на певний строк
частину або все найняте ним помешкання у
володіння та користування піднаймачеві.
Піднаймач не набуває самостійного права
володіння та самостійного права користування
житлом.
2. Договір піднайму житла є оплатним.
Розмір плати за піднайм житла встановлюється
договором піднайму.»
31) у статті 825:
в абзаці другому частини першої слова
«користування житлом» замінити словами
«найм житла»;
в пункті першому частини другої слово
«житло» замінити словами «найм житла»
248.

найняте ним помешкання у володіння та користування
піднаймачеві. Піднаймач не набуває самостійного
права володіння та самостійного права користування
житлом.
2. Договір піднайму житла є оплатним. Розмір
плати за піднайм житла встановлюється договором
піднайму.»;
ш) у статті 825:
в абзаці другому частини першої слова
"користування житлом" замінити словами "найм
житла";
у пункті 1 частини другої слово "житло" замінити
словами "найм житла";

4.4. Частину першу статті 62 Кодексу України з -509-Народні депутати України – члени Комітету Враховано
процедури банкрутства після слова „відання” з питань фінансів, податкової та митної
доповнити словами „за виключенням об`єктів політики Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А. та інші
Підпункт 4.4 щодо змін до частини першої
фінансового лізингу.”.
статті 62 Кодексу України з процедури
банкрутства виключити.
-510-Н.д.Володіна Д.А.(Реєстр.картка№289)
Пункту 4.4. пункту 4 Розділу ІІІ "Прикінцеві
та перехідні положення" викласти у редакції:
"4.4. Частину першу статті 62 Кодексу
України з процедури банкрутства після слова
"відання" доповнити словами "за виключенням
об`єктів, отриманих у фінансовий лізинг".".
-511-Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
Кодекс України з процедур банкрутства
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 19,
ст.74)
1. В частині першій статті 62. Ліквідаційна
маса, після слів "…..банкрута, які належать
йому на праві власності або господарського
відання, за виключенням об`єктів фінансового
лізингу…" виключити слово "фінансового",
після слова " …лізінгу" додати слова "та
оренди, " - далі за текстом.
-512-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
у підпункті 4.4 слова "за виключенням
об’єктів фінансового лізингу" замінити
словами "за виключенням об’єктів фінансового
лізингу, що перебувають у володінні та
користуванні лізингоодержувача на підставі
договору про фінансовий лізинг".
-513-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Пункт 4.4. пункту 4 Розділу ІІІ "Прикінцеві
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Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням змін до
Кодексу з процедури
банкрутства
Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням змін до
Кодексу з процедури
банкрутства

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції та
виключенням змін до
Кодексу з процедури
банкрутства
Відхилено
у звʼязку із зміною
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249.

4.5 У Законі України «Про дорожній рух»
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст.
338 із наступними змінами):

250.

1) абзац другий частини другої статті 16 після слів
«реєстраційний документ на транспортний засіб»
доповнити словами «(у випадку найму транспортного
засобу замість реєстраційного документу на
транспортний засіб водій може мати при собі та
пред'являти його нотаріально завірену копію разом з
оригіналом або завіреною нотаріально копією
договору про найм транспортного засобу)».

МАА 21.02.2020

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки,
обґрунтування

та перехідні положення" викласти у редакції:
"4.4. Частину першу статті 62 Кодексу
України з процедури банкрутства після слова
"відання" доповнити словами "за виключенням
об`єктів, отриманих у фінансовий лізинг".".
-514-Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
підпункт 4.5. п. 4 розділу ІІІ "Прикінцеві та
перехідні
положення"
Законопроекту
виключити (зміни до ЗУ "Про дорожній рух");
нумерацію
підпунктів
здійснити
із
урахуванням вищезазначених пропозицій.
-515-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
35) в абзаці другому частини другої статті
16 Закону України "Про дорожній рух"
підпункту 1) пункту 4.5. частини четвертої
розділу ІІІ слова "його нотаріально завірену
копію разом з оригіналом або завіреною
нотаріально копією договору про найм
транспортного засобу)" замінити словами "його
копію, вірність якої засвідчено нотаріально,
разом з оригіналом або копією договору про
найм транспортного засобу, вірність якої
засвідчено нотаріально)".
-516-Н.д.Володіна Д.А. (Реєстр.картка №289)
Підпункти 1, 2 пункту 4.5 Розділу ІІІ
"Прикінцеві та перехідні положення" викласти
у редакції:
"1) абзац другий частини другої статті 16
після слів "реєстраційний документ на
транспортний засіб" доповнити словами "(у
випадку найму (оренди)/лізингу транспортного
засобу замість реєстраційного документу на
транспортний засіб водій може мати при собі
та пред'являти його нотаріально завірену копію
разом з оригіналом або завіреною нотаріально
копією договору про найм (оренду)/лізинг
транспортного
засобу
або
договору
фінансового лізингу)".
2) частину першу статті 34 після слова
"реєстрації" доповнити словами "а також
перевіркою відсутності обтяжень згідно з
даними
Державного
реєстру
обтяжень
рухомого майна".".
-517-Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
Н.д.Вельможний С.А.(Реєстр.картка №112)
Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
Закону України "Про дорожній рух"
(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
1993, № 31, ст.338).
1. В статті 16. Основні права та обов'язки
водія транспортного засобу.
Водій зобов'язаний:

редакції та
виключенням змін до
Кодексу з процедури
банкрутства

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

Відхилено

3) у Законі України «Про дорожній рух»
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст.
338 із наступними змінами):

Враховано частково
у запропонованій
редакції

а) абзац другий частини другої статті 16 після слів
"реєстраційний документ на транспортний засіб"
доповнити словами "(у разі найму (оренди) / лізингу
транспортного
засобу
замість
реєстраційного
документа на транспортний засіб водій може мати
при собі та пред'являти його копію, вірність якої
засвідчено нотаріально, разом з оригіналом або
копією договору про найм (оренду) / лізинг
транспортного засобу, вірність якої засвідчено
нотаріально)";

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано частково
у запропонованій
редакції
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мати при собі та на вимогу поліцейського, а
водії військових транспортних засобів - на
вимогу посадових осіб військової інспекції
безпеки дорожнього руху Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України,
пред'являти для перевірки посвідчення водія,
реєстраційний документ на транспортний засіб
(у випадку найму транспортного засобу замість
реєстраційного документу на транспортний
засіб водій може мати при собі та пред'являти
його нотаріально завірену копію разом з
оригіналом або завіреною нотаріально копією
договору про найм транспортного засобу), а у
випадках, передбачених законодавством, страховий поліс (сертифікат) про укладення
договору обов'язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних
транспортних засобів", вилучити слова "(у
випадку найму транспортного засобу замість
реєстраційного документу на транспортний
засіб водій може мати при собі та пред'являти
його нотаріально завірену копію разом з
оригіналом або завіреною нотаріально копією
договору про найм транспортного засобу).
-518-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
59) Пункт 1 в підпункті 4.5 пункту 4 розділу
ІІІ законопроекту виключити.
-519-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 1 пункту 4.5 Розділу ІІІ
"Прикінцеві та перехідні положення" викласти у
редакції:
"1) абзац другий частини другої статті 16 після
слів "реєстраційний документ на транспортний
засіб" доповнити словами "(у випадку найму
(оренди)/лізингу транспортного засобу замість
реєстраційного документу на транспортний засіб
водій може мати при собі та пред'являти його
нотаріально завірену копію разом з оригіналом
або завіреною нотаріально копією договору про
найм (оренду)/лізинг транспортного засобу або
договору фінансового лізингу)".
251.
2) частину першу статті 34 після слова -520-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка№337)
24. У пункті 4.5 Прикінцевих та перехідних
«реєстрації» доповнити словами «а також відсутності
обтяжень згідно з даними Державного реєстру положень підпункт другий виключити.

Висновки,
обґрунтування

Відхилено

Враховано частково
у запропонованій
редакції

Враховано

обтяжень рухомого майна».

-521-Н.д.Бєлькова О.В. (Реєстр.картка №403) Враховано
13. Пункт другий підпункту 4.5 пункту 4
МАА 21.02.2020
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3) частину дев’яту статті 34 після слова «що
потребують внесення змін до реєстраційних
документів» доповнити реченням «У разі наявності
обтяжень реєстрація (перереєстрація) транспортних
засобів здійснюється за наявності згоди обтяжувача
(обтяжувачів), підписи якого (яких) засвідчені
нотаріусом».

Пропозиції та поправки до проекту

розділу ІІІ Прикінцеві та перехідні положення
законопроекту виключити.
-522-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Підпункт 2 пункту 4.5 Розділу ІІІ
"Прикінцеві та перехідні положення" викласти
у редакції:
"2) частину першу статті 34 після слова
"реєстрації" доповнити словами "а також
перевіркою відсутності обтяжень згідно з
даними
Державного
реєстру
обтяжень
рухомого майна".
-523-Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
36) частину дев’яту статті 34 Закону
України "Про дорожній рух" підпункту 3)
пункту 4.5. частини четвертої розділу ІІІ слово
"підписи" замінити словами "справжність
підпису (підписів)".
-524-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка№337)
У
підпункті
третьому
пункту
4.5
Прикінцевих та перехідних положень слово
"дев’яту" замінити словом "одинадцяту".
-525-Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)
59) Пункт 3 в підпункті 4.5 пункту 4 розділу
ІІІ законопроекту виключити.

4.6. У підпункті „у” пункту 3 статті 3 Декрету
Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №
7-93 „Про державне мито” (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними
змінами) слово „застави” замінити словами „застави,
фінансового
лізингу,
оренди
(суборенди)
транспортних засобів”.
254.
5. Кабінету Міністрів України до дня набрання
чинності цим Законом:
255.
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
256.
забезпечити приведення органами виконавчої -526-Н.д.Бондарєв К.А.(Реєстр.картка№400)
У пункті 5 доповнити абзацом четвертим
влади їх нормативно-правових актів у відповідність із
такого змісту:
цим Законом.

Висновки,
обґрунтування

Відхилено
у звʼязку із зміною
редакції

Враховано редакційно

б) частину одинадцяту статті 34 доповнити другим
реченням такого змісту: "У разі наявності обтяжень
реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів
здійснюється за наявності згоди обтяжувача
(обтяжувачів), справжність підпису (підписів) якого
(яких) засвідчено нотаріусом";

Враховано
Відхилено

253.

Враховано по суті
у ч. 3 ст. 6 основного
Закону "Про
"підготувати та подати на розгляд Верховної фінансовий лізинг"
Ради України проект закону про внесення змін (рядок 31 таблиці)
до Закону України "Про оренду державного та
комунального майна", де визначити перелік
об’єктів, що перебувають в державній або
комунальній власності, які не можуть бути
передані у фінансовий лізинг".

МАА 21.02.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

4) У підпункті „у” пункту 3 статті 3 Декрету
Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №
7-93 „Про державне мито” (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними
змінами) слово „застави” замінити словами „застави,
фінансового
лізингу,
оренди
(суборенди)
транспортних засобів”.
5. Кабінету Міністрів України до дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів у відповідність із цим
Законом.
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257.

6. Національному банку України та Національній
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, до дня набрання чинності
цим Законом привести свої нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом.

Пропозиції та поправки до проекту

-527-Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Враховано
У Пункті 6 виключити слова "та
Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових
послуг".
-528-Н.д.Аллахвердієва І.В.(Реєстр.картка№337)
Прикінцеві положення доповнити новим
пунктом такого змісту:
"Земельні ділянки сільськогосподарського
призначення
можуть
бути
предметом
фінансового лізингу після набрання чинності
Законом
про
обіг
земель
сільськогосподарського призначення".
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Висновки,
обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

6. Національному банку України до дня набрання
чинності цим Законом привести свої нормативноправові акти у відповідність із цим Законом.

Відхилено
фінансовий лізинг
землі, в результаті
якого відбуватиметься
перехід права
власності на неї, не є
предметом
регулювання цього
Закону
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