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Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики  
01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-28-07 

                 
                                        

                                                                                                    
Протокол № 117

                                                                                            5 жовтня 2022 р. 
 16.00 год. 

(у режимі відеоконференції)

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Аллахвердієва І.В., Василевська-Смаглюк О.М., 
Васильченко Г.І., Воронько О.Є., Володіна Д.А., Заблоцький М.Б., Горват Р.І., 
Гетманцев Д.О., Іванчук А.В.,  Железняк Я.І., Діденко Ю.О., Кінзбурська В.О., 
Колісник А.С., Ковальчук О.В., Кулініч О.І., Марусяк О.Р., Петруняк Є.В., 
Леонов О.О., Ляшенко А.О., Рєпіна Е.А., Сова О.Г., Устенко О.О., Южаніна Н.П., 
Шкрум А.І.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Дубінський О.А., Герега О.В., 
Козак Т.Р., Мотовиловець А.В., Ніколаєнко А.І., Палиця І.П., Холодов А.І.,   
Солод Ю.В.
ЗАПРОШЕНІ:
Перший заступник Голови НБУ Рожкова К.В.
Заступник Міністра фінансів України Драганчук Ю.О. 
Заступник Міністра юстиції України Мудра І.Р.
Заступник Голови Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Новіков В.В.
Представник Президента України у Верховній Раді України Веніславський Ф.В.

У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. виконувати 
обов’язки секретаря на засіданні Комітету доручено першому заступнику Голови 
Комітету Железняку Я.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Перегляд рішення Комітету від 30 вересня 2022 року (Протокол №115) 

щодо проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно 
важливого банку в умовах воєнного стану (реєстр. № 8069).

2. Проект Постанови про звільнення Шевченка К.Є. з посади Голови 
Національного банку України (реєстр. № 8104 від 05.10.2022, Президент 
України).

Порядок денний засідання Комітету затверджено.

Голосування про повернення до розгляду проекту Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо 
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особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного 
стану (реєстр. № 8069).

Голосування:  «за» - 21, «проти» - немає, «утримався» - 1.
Прийнято.

1. СЛУХАЛИ:  
Інформацію Голови Комітету Гетманцева Д.О. щодо перегляду рішення 

Комітету на проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно 
важливого банку в умовах воєнного стану (реєстр. № 8069).

В обговоренні питання взяли участь: Боцула Т.А.,  Южаніна Н.П., Железняк Я.І., 
Рожкова К.В., Новіков В.В., Мудра І.Р., Драганчук Ю.О.

УХВАЛИЛИ: 
1. Переглянути висновок Комітету від 30 вересня 2022 року (протокол     

№ 115) до проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку 
системно важливого банку в умовах воєнного стану (реєстр. № 8069 від 
23.09.2022).

2. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку 
системно важливого банку в умовах воєнного стану (реєстр. № 8069 від 
23.09.2022), внесений народним депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими 
народними депутатами, включити до порядку денного восьмої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання;

2) за наслідками розгляду законопроекту прийняти його за основу та в 
цілому з необхідними техніко-юридичними правками та з урахуванням таких 
пропозицій Комітету:

розділ І законопроекту викласти в такій редакції:
"I. Підрозділ 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу 

України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) 
доповнити пунктом 65 такого змісту:

"65. Установити, що тимчасово, на період до припинення або скасування 
воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України 
"Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, 
затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України 
"Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, 
звільняється від оподаткування дохід (прибуток), який виникає у банку 
внаслідок припинення його зобов’язань відповідно до пункту 23 розділу X 
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб";

у розділі II "Прикінцеві положення":
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у підпункті 1 пункту 3:
у абзаці двадцять третьому слова "депозитарній установі" замінити словами 

"Центральному депозитарію цінних паперів копію такого договору, а 
депозитарній установі";

третє речення абзацу двадцять дев'ятого викласти в такій редакції:
"Фонд продає акції неплатоспроможного системно важливого банку у 

повному обсязі (частку, яка не належить державі) Міністерству фінансів України 
за 1 гривню";

у абзаці тридцятому:
слова "а також можливого розміру збитків, які на дату укладення договору 

купівлі-продажу акцій понесли акціонери банку, його пов’язані особи та 
кредитори внаслідок застосування передбачених цим Законом процедур" 
замінити словами "стану кредитного портфелю та сформованих резервів, 
переліку осіб, зобов’язання перед якими мають бути припинені банком, та 
правочинів (у тому числі договорів), що мають ознаки нікчемності, визначені 
частиною третьою статті 38 цього Закону";

друге речення викласти в такій редакції:
"Аудиторська фірма готує та надає звіт у тримісячний строк з дня набуття 

державою права власності на акції неплатоспроможного системно важливого 
банку, якщо інше не передбачено договором";

у абзаці сорок третьому слова "міжнародні санкції" замінити словами 
"санкції згідно із законодавством інших держав (крім держави-агресора), 
резолюцій Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, 
рішень та регламентів Ради Європейського Союзу та/або санкції відповідно до 
Закону України "Про санкції";

у абзаці сорок п'ятому слова "мали 10 і більше відсотків статутного 
капіталу" замінити словами "здійснювали контроль у значенні, наведеному у 
Законі України "Про захист економічної конкуренції";

абзац п'ятдесятий виключити;
перше речення абзацу п'ятдесят першого викласти в такій редакції:
"Банк після укладення договору купівлі-продажу акцій досліджує проведені 

банком операції на предмет збитковості і протиправності; правочини (договори), 
які були вчинені (укладені) протягом одного року до дня віднесення банку до 
категорії неплатоспроможних, – на предмет нікчемності відповідно до підстав, 
встановлених частиною третьою статті 38 цього Закону; правочини (договори), 
вчинені (укладені) банком з пов’язаними особами та/або в інтересах пов’язаних 
осіб, та/або на їх користь протягом трьох років до дня віднесення банку до 
категорії неплатоспроможних, – на предмет нікчемності відповідно до підстав, 
встановлених частиною третьою статті 38 цього Закону";

у абзаці шістдесят першому слова "недержавних цінних паперів" замінити 
словами "цінних паперів (крім державних цінних паперів)";

у абзаці шістдесят восьмому слова "з пов'язаними з банком особами, що 
були вчинені протягом трьох місяців до" замінити словами "правочинів 
(договорів), що були вчинені (укладені) протягом одного року, а правочинів 
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(договорів), вчинених (укладених) банком з пов’язаними особами та/або в 
інтересах пов’язаних осіб, та/або на їх користь, – протягом трьох років до дня";

абзац третій підпункту 2 пункту 3 після слів "до яких застосовано" 
доповнити словами "санкції відповідно до законодавства інших держав (крім 
держави-агресора), резолюцій Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації 
Об’єднаних Націй, рішень та регламентів Ради Європейського Союзу та/або".

3. Співдоповідачем від Комітету визначити Голову Комітету з питань 
фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Д.О.

Голосування:  «за» - 22, «проти» - немає, «утримався» -1.
Прийнято.

Оголошена перерва в засіданні Комітету до 9 год. 30 хв. 6 жовтня 2022 року.

2. СЛУХАЛИ:  
Про проект Постанови про звільнення Шевченка К.Є. з посади Голови 

Національного банку України (реєстр. № 8104 від 05.10.2022, Президент 
України).

Доповідач: Веніславський Федір Володимирович
 Представник Президента України у Верховній Раді України 

В обговоренні питання взяли участь: Іванчук А.В., Железняк Я.І., Гетманцев Д.О.
УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України схвалити проект Постанови 
Верховної Ради України про звільнення Шевченка К.Є. з посади Голови 
Національного банку України (реєстр. № 8104 від 05.10.2022), поданий 
Президентом України.

2. Співдоповідачем від Комітету визначити Голову Комітету з питань 
фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Данила Олександровича.

Голосування:  «за» - 18, «проти» - немає, «утримався» - 1.
Прийнято.

Засідання Комітету оголошено закритим.

 Голова Комітету                                                                    Гетманцев Д.О.
Секретар засідання                                                                  Железняк Я.І.


