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ВИСНОВОК
щодо проекту Закону про відновлення порушених прав споживачів
фінансових послуг
(реєстр. № 4557 від 29.12.2020, н.д. Леонов О.О., Дмитрук А.Г.)
Комітет розглянув проект Закону на своєму засіданні 02 червня 2021 року
(протокол № 75) відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України.
1. Загальна характеристика законопроекту
Згідно з пояснювальною запискою основною метою законопроекту є
відновлення порушених прав споживачів фінансових послуг, вжиття
оперативних заходів щодо мінімізації збитків громадян при виконанні своїх
кредитних зобов’язань.
Проектом передбачено, що всі банки, які діють на території України, за
письмовою заявою громадян України, що мають невиконані зобов’язання за
кредитними договорами в іноземній валюті, зобов’язані протягом 1 місяця після
отримання заяви від позичальника провести реструктуризацію зобов’язань за
кредитним договором.
Реструктуризації підлягають усі кредити, отримані та погашені
позичальниками споживчих кредитів для придбання будь-якого майна та
розширення бізнесу без обмеження суми заборгованості.
2. Належність законопроекту за предметом правового регулювання до
сфери дії права Європейського Союзу
Проект Закону за предметом правового регулювання належить до сфер
захисту прав споживачів та фінансових послуг, що відповідно до Закону України
«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV
належить до пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства
України до законодавства Європейського Союзу та охоплюється зобов’язаннями
України передбаченими у рамках Частини 5 Глави 6 «Заснування
підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля» Розділу
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ІV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» та Глави 20 «Захист прав
споживачів» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони (далі – Угода про асоціацію).
3. Відповідність законопроекту праву ЄС
За результатами правового аналізу проекту Закону щодо його відповідності
acquis ЄС та Угоді про асоціацію слід зазначити таке.
Відповідно до положень статті 415 Угоди про асоціацію, Сторони
співробітничають з метою забезпечення високого рівня захисту прав споживачів
та досягнення сумісності між їхніми системами захисту прав споживачів.
Статтею 417 Угоди про асоціацію встановлено, що Україна поступово
наближає своє законодавство до acquis ЄС відповідно до Додатка XXXІХ до цієї
Угоди, при цьому уникаючи створення бар’єрів у торгівлі.
Розділом «Споживче кредитування» Додатка XXXІХ до Угоди про
асоціацію визначено, що положення Директиви 2008/48/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 23.04.2008 про кредитні угоди для споживачів, яка
скасовує Директиву Ради 87/102/ЄЕС (OJ L 133, 22.5.2008, p. 66–92) (далі –
Директива 2008/48) мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання
чинності цією Угодою.
Запропоновані законопроектом зміни до статей 13 та 16 Цивільного кодексу
України узгоджуються з пунктом 8 преамбули Директиви 2008/48, яким
встановлено, що для забезпечення довіри споживачів важливим є пропонування
ринком достатнього ступеню захисту споживачів.
Разом з тим, положення законопроекту щодо припинення зобов’язання за
основним та/або забезпечувальним правочином у разі якщо сума, одержана від
реалізації предмета застави, не покриває вимоги заставодержателя (зміни до
статей 591, 607 Цивільного кодексу України, статті 24 Закону України «Про
заставу», статті 47 Закону України «Про іпотеку») частково враховують вимоги
частини п’ятої статті 28 Директиви Європейського Парламенту і Ради
2014/17/ЄС від 4 лютого 2014 року про кредитні договори для споживачів, що
стосуються житлової нерухомості, і внесення змін до Директив 2008/48/ЄС та
2013/36/ЄС та до Регламенту (ЄС) № 1093/2010 (OJ L 60, 28.2.2014, p. 34–85)
(далі – Директива 2014/17), якою, зокрема визначено, що якщо по завершенні
провадження у справі про звернення стягнення залишається непогашений борг,
держави-члени повинні забезпечити інструменти, які полегшують погашення,
щоби захистити споживачів.
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В частині першій статті 24 Директиви 2008/48 та в частині першій статті
39 Директиви 2014/17 також зазначено, що держави-члени забезпечують
існування достатніх та ефективних процедур позасудового врегулювання
суперечок для вирішення суперечок споживачів з кредиторами щодо кредитних
угод, використовуючи за доцільності існуючі установи. Ці положення враховано
в статтях 2-6 законопроекту.
4. Висновок Комітету з питань інтеграції України до ЄС
Проект Закону про відновлення порушених прав споживачів фінансових
послуг (реєстр. № 4557 від 29.12.2020, н.д. Леонов О.О., Дмитрук А.Г.) за своєю
метою не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання з
метою приведення у відповідність до зазначених норм Директиви 2014/17.
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