
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ 

 

Проект Закону України № 10293 «Про 

внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо надання інформації)» надано 

на ознайомлення до Верховної Ради 

03.04.2012 р.  

 

Бюро кредитних історій – це юридична 

особа, виключною діяльністю якої є збір, 

зберігання, використання інформації, яка 

складає кредитну історію 

 

Діяльність бюро кредитних історій 

регулюється Законом України № 2704-IV 

«Про організацію формування та обігу 

кредитних історій» від 23.06.2005 р. 

 

Основними завданням Законопроекту є 

вдосконалення законодавства та 

створення належного правового 

підґрунтя для повноцінного 

функціонування бюро кредитних історій, 

що, у свою чергу має, сприяти загальному 

збільшенню обсягів кредитування в 

Україні та зменшенню ризиків 

неповернення кредитів 

 

Чинне законодавство, яким регулюються 

питання функціонування відповідних 

державних реєстрів та визначається 

порядок отримання інформації з них, не 

враховує положень Закону відносно прав 

бюро кредитних історій та не зобов’язує  

відповідні державні органи, що 

забезпечують функціонування державних 

реєстрів, надавати на запит бюро 

кредитних історій запитувану інформацію 

про особу 

 

 
Відповідальний за випуск: 
Директор з розвитку НРА «Рюрік»,  
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Ковальчук Олександр Сергійович, 
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Коментар НРА «Рюрік» до Проекту Закону «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України (щодо надання інформації)»  

Проект Закону України № 10293 «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо надання інформації)» надано на ознайомлення до Верховної Ради 03.04.2012 р.  

Згідно пояснювальної записки до Законопроекту, «основними завданням Законопроекту є 

вдосконалення законодавства та створення належного правового підґрунтя для 

повноцінного функціонування бюро кредитних історій, що, у свою чергу, має сприяти 

загальному збільшенню обсягів кредитування в Україні та зменшенню ризиків 

неповернення кредитів».  

Законопроектом пропонується внести дві правки до Податкового Кодексу України: 

1) Пункт 20.1.35. статті 20 викласти у наступній редакції: «Органи державної податкової 

служби мають право надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб – 

платників податків іншим органам державної влади, органам фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та бюро кредитних історій 

відповідно до закону»; 

2) Пункт 70.15.1. статті 70 викласти у наступній редакції: «Відомості з Державного реєстру 

використовуються органами державної податкової служби для здійснення контролю за 

дотриманням податкового законодавства України та у випадках, передбачених цим 

Кодексом, можуть бути надані іншим суб’єктам». 

Справа в тому, що чинне законодавство, яким регулюються питання функціонування 

відповідних державних реєстрів та визначається порядок отримання інформації з них, не 

враховує положень Закону відносно прав бюро кредитних історій та не зобов’язує  

відповідні державні органи, що забезпечують функціонування державних реєстрів, 

надавати на запит бюро кредитних історій запитувану інформацію про особу. 

Також зазначено, що проблемним питанням у функціонуванні системи бюро кредитних 

історій є відсутність єдиної бази даних щодо наявності кредитної історії конкретного 

суб’єкта у конкретному бюро кредитних історій. З метою вирішення цього питання 

пропонується створити Державний реєстр кредитних історій, у якому буде збиратись 

інформація щодо того, в якому з існуючих бюро кредитних історій сформована кредитна 

історія конкретного суб’єкта кредитної історії. 

НРА «Рюрік» нагадує, що діяльність бюро кредитних історій регулюється Законом України 

№ 2704-IV «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 23.06.2005 р. 

Зокрема, цим Законом визначено, що бюро кредитних історій – це юридична особа, 

виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає 

кредитну історію, а кредитна історія – це сукупність інформації про юридичну або фізичну 

особу, що її ідентифікує, відомостей про виконання нею зобов'язань за кредитними 

правочинами, іншої відкритої інформації відповідно до Закону. 

Джерелами формування кредитних історій є відомості, що надаються Користувачем до 

Бюро за письмовою згодою суб'єкта кредитної історії відповідно до цього Закону, а також 

відомості державних реєстрів, інформація з інших баз даних публічного користування, 

відкритих для загального користування джерел за винятком відомостей (інформації), що 

становлять державну таємницю. 

Споживачами послуг бюро кредитних історій виступають банки, страхові і лізингові 

компанії, кредитні спілки, компанії, що надають послуги зв’язку тощо. 

НРА «Рюрік» зазначає, що бюро кредитних історій покликані забезпечити стабільність 

фінансової системи України, зокрема банківської, шляхом запобігання передумов для 

можливого виникнення ризику неплатежу, оскільки сьогодні невиконання позичальниками  

зобов’язань за кредитами є досить важливою проблемою. Значна кількість позичальників 

виявляється фактично неспроможною обслуговувати заборгованість за кредитами, що 

веде до зростання ризику ліквідності та погіршення платоспроможності. Запропонований 

Законопроект дозволяє певною мірою вирішити питання ефективності діяльності бюро 

кредитних історій, що беззаперечно позитивно вплине на ринок фінансових послуг 

України. НРА «Рюрік» буде відслідковувати впровадження цих законодавчих ініціатив у 

практику української фінансової системи. 

 

9 квітня 2012 р. 
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