
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань промислової політики та підприємництва 

21 березня 2018 року 

Веде засідання Голова Комітету ГАЛАСЮК В.В. 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … Комітет промислової  політики і підприємництва. 

У нас сьогодні на порядку денному одне питання: законопроект 7533, 

депутатський, про внесення змін до Закону про держреєстрацію юросіб, 

фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, щодо державної 

реєстрації припинення юридичної особи. 

Немає заперечень по порядку денному? 

 

_______________. Не має. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тоді починаємо розгляд. Минулого разу ми з 

вами перенесли розгляд цього законопроекту, тому що розділилися позиції. 

Я нагадаю вам зміст цієї дискусії, нагадаю вам зміст цього 

законопроекту. Цей законопроект стосується внесення змін щодо державної 

реєстрації ліквідації банків. Цей законопроект передбачає таку особливість 

виключення з відповідного реєстру, яка дозволяє робити це без довідки 

державної фіскальної служби про відсутність заборгованості перед 

бюджетом. В чому полягає суть? Руслан Євгенійович, я прошу вас тоді як 

автора нагадати колегам. 

 

ДЕМЧАК Р.Є. Від комітету фінансової політики і банківської 

діяльності Михайло Володимирович Довбенко не зміг сьогодні бути 

присутнім. Він нажаль має бути на іншому засіданні, тому я буду 

представляти нашу позицію. Оскільки саме діяльність банків керую наш 

комітет, і ми знаємо глибоко цю ситуацію.  



Сьогодні в Україні є два механізми виводу юридичних осіб із ринку. Це 

банкрутство, і для банків є особлива процедура через Фонд гарантування 

вкладів. Вона фактично являється таким же самим банкрутством. Будь-яка 

фірма, яка виходить з ринку не самостійно, а, наприклад, як через 

банкрутство, це врегульовано… звичайно, що в неї залишаються податкові 

борги. Вони є в черзі,  і коли активи закінчуються по процедурі по 

банкрутству, то така компанія виводиться, і ці борги списуються. Для банків, 

оскільки вони - по особливій процедурі через Фонд гарантування вкладів, 

вони виходить не попали у блок банкрутства і виходить, що Фонд 

гарантування уже закінчив п'ять банків, він не може їх зняти  із обліку, тому 

що є така законодавча колізія. Тому пропонується внести зміни до Закону 

про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань в частині уточнення підстав для відмови у державній 

реєстрації припинення юридичної особи саме для банків.  

Щодо юридичної особи, що ліквідується стосовно якої надійшли 

відомості про наявні заборгованості сплати податків і зборів та, або наявність 

заборгованості сплати єдиного внеску на загальне державне соціальне 

страхування, окрім банків відносно яких процедура ліквідації здійснюється  

відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Євгенійович, я вам дуже дякую.  

Шановні колеги, я з урахуванням дискусії, яка минулого разу була, я 

ще перефразую те, що ви сказали, а ви уточніть, якщо є потреба. Тобто, мова 

йде про те, що за останні роки ліквідовано, ми знаємо, понад 80 банківських 

установ, де-факто ліквідовані, і ситуація, практично, як нам минулого разу 

казав пан Довбенко, полягає в тому, що оскільки борги, сплата 

заборгованості перед бюджетом – це восьма черга. Це восьма черга, а на 

практиці получається, що ледве доходить там до п'ятої чи до шостої, тобто 

реально у цих банків, які ліквідовані не має відповідних ресурсів для того, 



щоб виконати повноцінно свої зобов'язання перед бюджетом. І в цьому 

полягає проблема, що де-факто ці банки ліквідовані, в них не має вже 

ресурсу, вони не можуть виконати свої зобов'язання, а де-юре вони  висять в 

цьому реєстрі, да,  і зависло в часі. 

Тому відповідно виникає проблема, і що ви пропонуєте – це створити 

такі передумови, які дозволять ці понад 80 банків викреслити з реєстру, які 

де-факто ліквідовані, а де-юре вони не можуть бути зняти з обліку з 

держреєстрації. Правильно? 

 

ДЕМЧАК Р.Є. Ні, не всі 80 банків, а тільки по тим, по яким закінчився 

термін їхньої ліквідації.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Да. 

 

ДЕМЧАК Р.Є. Максимальний термін – це п'ять років. 

(Загальна дискусія) 

Ті банки, які як юридичні особи потрібно зняти з реєстру. І їх Фонд 

гарантування вкладів як ліквідатор ………(не чути)… інші юридичні особи, 

він знайшов законодавчу колізію в тому, що він не може зняти ці банки після 

п'яти років ліквідації… на даний момент – це тільки до п'яти банків, він не 

може їх зняти просто з реєстрації. Тому треба в закон про реєстрацію, 

державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань внести зміни "через кому крім банків, які… відносно яких 

процедура ліквідації здійснюється відповідно до Закону про систему 

гарантування вкладів". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслану Євгенійовичу.  

Значить, я, шановні колеги  члени комітету, згідно вашого доручення 

провів відповідні консультації із Головним науково-експертним, з 

юридичним управлінням. Є кілька таких пропозицій, які підлягають 



обговоренню. Зокрема, одне з них полягає в тому, що дія такого 

законопроекту у разі його підтримки, не має поширюватися на ці суспільні 

відносини з ліквідації банків, які відбувалися до його вступу в дію. Є така 

ідея, пропозиція. 

З іншого боку, ми минулого разу, наша колега Олександра 

Володимирівна, сьогодні її немає, але минулого разу вона висловила досить 

такі жорсткі аргументи проти цього законопроекту. І я думаю, що є певне 

раціональне зерно і в її аргументах, застереженнях. 

З іншого боку, є, наприклад, позитивний висновок ГНЕУ щодо 

підтримки законопроекту в першому читанні. І була пропозиція така: 

передбачити додатковий запобіжник, який би передбачав собою, наприклад, 

якусь додаткову спеціальну перевірку перед таким виключенням з реєстру. 

Лунали пропозиції там і щодо залучення Генеральної прокуратури чи якогось 

додаткового аудиту. Доповідаю: ми з юристами  не знайшли такого 

легального механізму, який би це дозволив зробити грамотно, згідно закону і 

так далі. Тому щоб я запропонував, шановні колеги. Враховуючи оці всі 

обставини, які я озвучив: і з точки зору позиції і порад юридичного 

управління,  і з точки зору обговорення, такого досить жаркого, на 

попередньому комітеті, я би пропонував, щоби ми проголосували таке 

рішення: за результатами обговорення комітет з питань промполітики, 

підприємництва пропонує внести на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати прийняти рішення щодо проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України "Про держреєситрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо держреєстрації 

припинення юридичної особи" (реєстраційний номер 7533) шляхом 

голосування.  

Шановні колеги, тобто на розсуд залу. 

Хто за, прошу визначатися. 

 



КРИВОШЕЯ Г.Г.  Питання. Але ми говоримо про те, що ми… позиція 

комітету, що ми підтримуємо… 

 

_______________. Підтримуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, Геннадій Григорович, я прошу ще раз, я тоді ще 

раз повертаюсь… Я повертаюсь до ... 

 

_______________. Я, наприклад, підтримую це. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто поставлю на голосування, ми зараз тоді 

визначимося шляхом голосування. Я думаю, що ми тут маємо знайти 

"Соломонове рішення" для того, щоб не загубити цей важливий законопроект 

і в той  же час не створити проблеми з його потраплянням в зал. 

Ще раз. Шановні колеги! Я цитую пропозицію проекту рішення 

комітету. 

Комітет пропонує внести на розгляд Верховної Ради України 

рекомендувати прийняти рішення щодо проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України "Про держреєстрацію юридичних осіб, 

фізосіб-підприємців, громадських формувань" щодо державної реєстрації 

припинення юридичної особи (№7533) шляхом голосування. 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Але тоді нам треба проголосувати все одно: або ми 

підтримуємо в першому читанні, або ми утримуємося всі і рішення не має, 

тоді як раз ми голосуємо це рішення. 

 

_______________. Можна тоді ще одну репліку. На правах вашого 

колеги. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. 

 

________________. Механізм такий є: будь-яка юридична особа перед 

ліквідацією проходить повну податкову перевірку, і такі банки, коли 

закінчується п'ять років вони все одно проходять повну… вони подають 

ліквідаційний баланс, який Фонд гарантування вкладів, вони проходять 

повну податкову перевірку. 

(Загальна дискусія) 

……в Податковому кодексі написано, що податкова знімає 

підприємство з податкового обліку, в тому числі, коли реєстраційний орган 

вніс запис про його ліквідацію. А реєстраційний орган може його зняти, бо 

податкова подає форму …………, про те що податкові зобов'язання. Колізія 

просто. Я взагалі, пропоную підтримати в цілому. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я думаю, що безумовно, як би це був 

комітет фінансової і банківської справи, бо ви в цих питаннях дуже глибоко, 

це ваша сфера відповідальності. Я думаю, що це була би слушна пропозиція. 

Так, я вважаю, що все ж таки давайте ми для того щоб уникнути такого 

додаткового і політичного, і іншого протистоянь, давайте ми зробимо таке 

"Соломонове рішення" і в залі аргументуємо цю позицію, я думаю, що 

абсолютно фракції приймуть своє рішення спокійно, бо це є фахове рішення. 

Я ще раз наголошую на цій пропозиції, якщо вона не підтримується, ми тоді 

перейдемо до наступних. Да?  

Значить, за результатами обговорення Комітет з питань промислової 

політики і підприємництва пропонує внести на розгляд Верховної Ради та 

рекомендувати прийняти рішення щодо проекту Закону  України про 

внесення змін до Закону України "Про держреєстрацію юридичних осіб, 

фізосіб-підприємців, громадських формувань" щодо держреєстрації 

припинення юрособи (№7533) шляхом голосування.  

Шановні колеги, хто за? 



(Загальна дискусія) 

Хто – за, прошу голосувати, шановні колеги. 

Раз, два, три, чотири….. 

 

_________________. Ми за таке рішення, а давайте….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто утримався? Перепрошую, хто утримався. 

Борислав.  

Хто – проти?  

Борислав Соломонович, ми тільки що прийняли рішення комітету, ми 

можемо повернутися до його перегляду, якщо є у вас таке наполягання. 

 

РОЗЕНБЛАТ Б.С. Я б все-таки рекомендував би, давайте так: чи 

підтримується законопроект чи не підтримується. 

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми тільки що прийняли рішення голосуванням. 

Чотири – за. 

(Загальна дискусія) 

 

 


