
До проекту № 4546 від 24.12.2020,
Гетманцев Д.О. та інші

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Комітет  з  питань  фінансів ,  податкової  та  митної  політики

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91

ВИСНОВОК
до проекту закону України

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог 

кредиторів цих банків
№ 4546 від 24.12.2020

28 квітня 2021 року
протокол № 65

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 28 квітня 2021 року (протокол № 65) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог 
кредиторів цих банків (реєстр. № 4546 від 24.12.2020), внесений народними 
депутатами України Гетманцевим Д.О. та іншими.

Метою законопроекту є ефективне проведення заходів щодо виведення 
банку з ринку, шляхом удосконалення механізмів збереження активів банку, 
запобігання втрати майна банку, задоволення якомога більшої кількості 
кредиторів банків, що виводяться з ринку.

Законопроект визначає правові підстави для відшкодування шкоди (збитків) 
особою, якою заподіяно шкоду банку та кредиторам банку, а також особою, яка 
внаслідок таких дій отримала майнову вигоду.

Законопроектом вводяться такі поняття, як «договір про добровільне 
відшкодування шкоди (збитків)» та «мирова угода», а також встановлюється 
порядок та умови їх укладення.

Окрім цього, законопроект передбачає регулювання таких питань:
- удосконалення процедур та переліку підстав для виявлення нікчемних 

правочинів;
- уточнення деяких питань нормативно-правового регулювання порядку 

проведення ліквідаційної процедури;
- удосконалення механізму правового захисту працівників Фонду та членів 

його адміністративної ради; 
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- врегулювання питання роботи Фонду із забезпеченими кредиторами, 
банків, які виводяться з ринку; 

- уточнення питань щодо сплати судового збору та плати за проведення 
державної реєстрації. 

Законопроектом передбачено врегулювання окремих питань 
процесуального характеру. Серед яких, зокрема, питання подання цивільного 
позову в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку, положення щодо 
набуття Фондом статусу позивача у справі в інтересах кредиторів 
неплатоспроможного банку у господарському процесі, уточнено деякі процедурні 
питання виконавчого провадження, здійснено інші уточнення до відповідних 
нормативно-правових актів, що є дотичними, регулюють процедури та процеси, 
що змінюються цим законопроектом.

Законопроектом також пропонується запровадити положення, що дозволить 
Фонду ініціювати цивільні, адміністративні, кримінальні чи арбітражні 
провадження про стягнення шкоди (збитків), заподіяної банку внаслідок 
націоналізації, експропріації майна, реквізиції, руйнування, шкоди або знецінення 
майна банку внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, громадських 
заворушень.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
у своєму висновку № 16/03-2021/25176 від 29.01.2021 висловлює зауваження до 
поданого законопроекту.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку    
№ 04-13/3-2021/22993 від 28.01.2021 зазначає, що законопроект матиме вплив на 
показники бюджету (може призвести до зменшення доходів спеціального фонду 
державного бюджету від судового збору і відповідно недоотримання коштів на 
функціонування судової влади та зменшення доходів загального фонду 
державного чи місцевих бюджетів від адміністративного збору за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань, державного мита). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 
2021 року він може вводитися в дію не раніше 1 січня 2022 року, а після 15 липня 
2021 року – не раніше 1 січня 2023 року (або 1 січня наступного за цим року 
залежно від часу прийняття закону).

Міністерство фінансів України на виконання доручення Прем’єр –
міністра України у своєму висновку 14020-04-3/3423 від 04.02.2021 висловило 
підтримку законопроекту за умови його доопрацювання.

Національний банк України у своєму висновку № 18-0009/5726 від 
22.01.2021 зазначає, що в цілому підтримує положення, спрямовані на 
удосконалення механізмів збереження активів банку, що виводиться з ринку, 
запобігання втрати його майна та задоволення якомога більшої кількості 
кредиторів, але в той же час вважає, що законопроект потребує доопрацювання.
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З огляду на зазначене та керуючись положеннями статей 108, 114, частини 
першої статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», 
Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог 
кредиторів цих банків (реєстр. № 4546 від 24.12.2020), внесений народними 
депутатами України Гетманцевим Д.О. та іншими, прийняти за основу;

2) надати доручення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики доопрацювати зазначений законопроект відповідно 
до частини 1 статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" 
у частині запровадження захисних механізмів щодо збереження активів 
збанкрутілих банків від наслідків дій щодо виведення активів з цих банків та 
стимулювання до співпраці з Фондом пов’язаних з банком осіб та інших осіб, які 
своїми діями або бездіяльністю нанесли банку та його кредиторам шкоду (збитки),  
шляхом внесення змін до статей 149 та 152 Цивільного процесуального кодексу 
України, статей 136 та 138  Господарського процесуального кодексу України (як 
розширення підстав для забезпечення позовів), а також статті 38 (в частині 
визнання предметом обтяження майна (активу), отриманого особою за нікчемним 
правочином) та статті 52 (в частині надання права Фонду звернутись до суду з 
позовом про накладення арешту на майно (активи) осіб, визначених частиною 
п’ятою статті 52 Закону, у разі ігнорування ними вимог Фонду) Закону України 
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

2. Доповідачем від Комітету визначено Голову підкомітету Комітету 
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – 
народного депутата України Іванчука А.В.

Голова Комітету Д.О. Гетманцев

Вик. Боцула Т.А.
т. 255-31-01
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