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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо підтримки
позичальників, які втратили майно у зв’язку з веденням
бойових дій» від 06.06.2022 р. № 7437

Законопроект передбачає внесення змін до Цивільного кодексу
України та Закону України «Про споживче кредитування», згідно з якими у
період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний
строк після його припинення або скасування не нараховуються проценти за
договором про споживчий кредит, виданими на території України
споживачам для придбання нерухомого майна або транспортних засобів,
які були знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених військовою агресією Російської Федерації, або знаходяться на
тимчасово окупованій території.
Крім того, пропонуються зміни до Закону України «Про іпотеку», за
якими у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у
тридцятиденний строк після його припинення або скасування не
нараховуються проценти за основним договором, забезпеченим
предметом іпотеки, який було знищено внаслідок бойових дій,
терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської
Федерації, або який знаходяться на тимчасово окупованій території, якщо
такий основний договір укладений на території України між банками та
іншими фінансовими установами як іпотекодержателями та фізичними і
юридичними особами як іпотекодавцями.
Після закінчення вказаного періоду пропонується заборонити
перенесення сплати процентів, які згідно з кредитним договором
нараховуються у період, зазначений у абзаці третьому цього пункту, на
період після закінчення тридцятиденного строку з дня припинення або
скасування воєнного, надзвичайного стану.
Посилання на законопроект: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39718

Зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів
України щодо підтримки позичальників, які втратили майно у
зв’язку з веденням бойових дій» від 07.06.2022 р. № 7441
Законопроект містить зміни до Цивільного кодексу України та Закону
України «Про споживче кредитування», за якими позичальники
звільняються від обов’язку сплати основної суми кредиту, процентів та
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штрафних санкцій (пені) за таким кредитом, виданими на території України
банками та іншими фінансовими установами фізичним та юридичним
особам для придбання нерухомого майна або транспортних засобів, які
були знищені внаслідок бойових дій, терористичних 2 актів, диверсій,
спричинених військовою агресією РФ, або знаходяться на тимчасово
окупованій території.
Крім того, пропонуються зміни до Закону України «Про іпотеку», за
якими з дня набрання чинності ініційованим Законом позичальники
звільняються від обов’язку сплати основної суми боргу (кредиту) за
основним договором, процентів та штрафних санкцій (пені) за таким
боргом (кредитом), якщо основний договір забезпечений предметом
іпотеки, знищеним внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених військовою агресією РФ, або знаходяться на тимчасово
окупованій території. У всіх вказаних випадках під знищеним майном
маються на увазі об’єкти, які знищені та відновлення яких є неможливим,
або відновлення яких потребує капітального ремонту чи реконструкції.
Також законопроект доповнює підпункт 165.1.55 пункту 165.1 статті
165 Податкового кодексу України новим абзацом, згідно з яким сума
процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), анульованих (списаних)
чи ненарахованих на підставі закону, не включається до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи
фізичних осіб.
Посилання на законопроект: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39757

Зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін
до Кодексу України з процедур банкрутства щодо
застосування процедур банкрутства у період дії воєнного
стану» від 07.06.2022 р. № 7442
У проект Закону, згідно з пояснювальною запискою, пропонується,
зокрема:
- Встановити форму, порядок направлення і порядок надання
відповіді/інформації на запит арбітражного керуючого (розпорядника
майна, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацією,
керуючого реалізацією майна), який здійснює повноваження у справі.
- Забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення арешту на
майно не лише рухоме і не тільки боржника, а і на майно осіб, які відповідно
до Кодексу несуть з боржником субсидіарну чи солідарну відповідальність.
- Забезпечення отримання від розпорядника майна та ліквідатора за
результатами проведення аналізу фінансово-господарського стану,
інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках
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боржника висновку і визначення чи є ознаки фіктивного банкрутства,
доведення
до
банкрутства,
приховування
стійкої
фінансової
неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, чи ні. 3
- Надання розпоряднику майна, з метою забезпечення задоволення
вимог кредиторів, дієвих повноважень при виконанні повноважень у справі
і забезпечення фактичного здійснення контролю за господарською
діяльністю боржника шляхом доступу розпорядника майна до інформації
що зберігається у базах даних (в тому числі електронних), які
використовуються посадовими особами боржника для ведення
бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для
формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності.
- Доповнення переліку боргів, які не підлягають реструктуризації
та/або прощенню в процедурах банкрутства, завданих кримінальним
правопорушенням, каліцтвом.
- Передбачити, що на період дії воєнного стану та протягом шести
місяців з дня його припинення або скасування, проведення зборів та
комітету кредиторів може здійснюватися дистанційно (у режимі
відеоконференції та шляхом опитування); може бути продовжено
господарським судом строки проведення попереднього засідання суду у
справі про банкрутство (неплатоспроможність), звернення у межах
провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) про
визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, дії мораторію на
задоволення вимог кредиторів, оголошення про проведення першого,
повторного та/або другого повторного аукціону, виконання плану санації чи
реструктуризації боргів боржника, процедури розпорядження майном,
ліквідації, реструктуризації боргів боржника та погашення боргів боржника;
арбітражний керуючий не несе дисциплінарної відповідальності за
невчинення дій та невиконання обов’язків, передбачених цим Кодексом,
якщо їх вчинення та/або невиконання було унеможливлено у зв’язку з
веденням бойових дій у районах за місцезнаходженням або місцем
проживання чи перебуванням боржника, кредитора, місцезнаходженням
майна боржника, місцезнаходженням офісу або місцем проживання чи
перебуванням арбітражного керуючого, що зумовлювало існування
загрози для життя і здоров’я; розгляд справ про банкрутство
(неплатоспроможність) або окремих процесуальних питань може
здійснюватися господарським судом в порядку письмового провадження;
зупиняється нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед
кредиторами, які реструктуризовані згідно плану санації чи плану
реструктуризації
боргів
боржника;
справу
про
банкрутство
(неплатоспроможність) може бути відкрито за заявою боржника, якщо
проведення бойових дій призвело до його неплатоспроможності, без
здійснення авансування винагороди
арбітражному керуючому на
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депозитний рахунок суду, за умови укладення боржником з арбітражним
керуючим угоди про виконання арбітражним керуючим повноважень у
справі про банкрутство (неплатоспроможність) до її закриття з оплатою
винагороди арбітражного керуючого на умовах, визначених цією угодою.
Також проєктом Закону передбачається внесення змін до Закону
України «Про банки і банківську діяльність» з метою приведення положень
цього Закону у відповідність із змінами, передбаченими проєктом Закону
щодо забезпечення розкриття банками арбітражним керуючим банківської
таємниці і надання інформації на запити арбітражних керуючих.
Посилання на законопроект: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39710

Зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про споживче кредитування» щодо
врегулювання простроченої заборгованості на період дії
воєнного, надзвичайного стану для ряду категорій населення
(особовий склад Збройних Сил України, добровольчих
формувань територіальної оборони; особи, які здійснюють
волонтерську діяльність; внутрішньо переміщені особи та
особи, які проживають на тимчасово окупованій території (у
зоні ведення воєнних (бойових) дій)» від 08.06.2022 р. № 7414-1
Законопроект є альтернативним до проекту закону реєстр. № 7414. На
відміну від основного даним проектом пропонується надати пільги з
виконання кредитних зобов’язань позичальників в частині: звільнення від
нарахування процентів за наданими кредитами. Для уникнення
визначення пропонованого звільнення від нарахування відсотків за
кредитами як додаткового оподатковуваного доходу (що призведе до
виникнення податкових зобов’язань), у законопроекті пропонується
обмежити реальну річну процентну ставку на рівні 0,0001 відсотків річних.
Такий незначний розмір відсоткової ставки дає можливість для виконання
законодавчої вимоги про оплатне надання коштів в користування для
фінансових установ. Наприклад, в разі наявності боргу в 10 тис.грн., розмір
нарахованих відсотків за такою ставкою за 12 місяців складе 1 копійку.
Дане звільнення від нарахування відсотків у законопроекті
пропонується запровадити для: особового складу Збройних Сил України,
добровольчих формувань територіальної оборони, волонтерів, внутрішньо
переміщених осіб, осіб, які проживають на тимчасово окупованій території.
Передбачено, що дана норма може бути доповнена та розширена при
подальшому доопрацюванні проекту.
Крім того, законопроектом
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запроваджується заборона для колекторських організацій на взаємодію за
власною ініціативою з визначеною категорією позичальників.
Посилання на законопроект: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39772

Зареєстровано проект Закону України «Про відновлення
платоспроможності
державних
підприємств,
що
забезпечують потреби атомних електростанцій України в
урані шляхом видобутку уранових руд і виробництва
концентрату природного урану та запровадження
мораторію на здійснення виконавчих дій, арешту в межах
виконавчих проваджень коштів на рахунках та таких
підприємств в умовах воєнного стану» від 09.06.2022 р. № 7447
Проектом Закону пропонується запровадити мораторій на період дії
воєнного стану та протягом 60 календарних днів після його припинення або
скасування з дня опублікування вказаного Закону на здійснення виконавчих
дій, арешту в межах виконавчих проваджень коштів на рахунках державних
підприємств, що забезпечують потреби атомних електростанцій України в
урані шляхом видобутку уранових руд і виробництва концентрату
природного урану (крім виконання рішень немайнового характеру (у тому
числі, поновлення на роботі), а також рішень майнового характеру, що
стосуються стягнення заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат
(компенсацій), що належать працівнику у зв’язку з трудовими відносинами,
про відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом,
іншим ушкодженням здоров’я або смертю, про стягнення аліментів, про
стягнення
заборгованості
із
сплати
внесків
до
фондів
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування
і
заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування).
На період дії вказаного мораторію передбачено
зупинення
виконавчих проваджень та заходів примусового виконання рішень щодо
звернення стягнення з рахунків вищезазначених державних підприємств
(крім виконання рішень немайнового характеру (у тому числі, поновлення
на роботі), а також рішень майнового характеру, що стосуються стягнення
заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що
належать працівнику у зв’язку з трудовими відносинами, про
відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим
ушкодженням здоров’я або смертю, про стягнення аліментів, про стягнення
заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов’язкового
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державного соціального страхування і заборгованості із сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).
Посилання на законопроект: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39751

Зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб» щодо приведення окремих його положень у
відповідність до Закону України «Про забезпечення прав і
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій
території України» від 09.06.2022р. № 7449
Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», відповідно до
яких передбачити застосування у статті 6 та 92 загального формулювання
«тимчасово окупована Російською Федерацією територія України» замість
чинних «тимчасово окупована територія Автономній Республіці Крим та
міста Севастополь» і «тимчасово окуповані території у Донецькій та
Луганській областях».
Посилання на законопроект: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39777

Зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» та інших законодавчих актів України
щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах
воєнного стану та економічного відновлення держави» від
09.06.2022 р. № 7451
Законопроект, зокрема, передбачає:
- Зміни до Закону України «Про нотаріат», за якими внесення до
Єдиного реєстру боржників державного або комунального підприємства не
є підставою для відмови у посвідченні укладеного в процесі приватизації
договору купівлі-продажу єдиного майнового комплексу такого
підприємства. Наявність заборони відчуження або накладеного
виконавцем в процесі виконавчого провадження арешту державного або
комунального майна, відсутність згоди кредитора на продаж державного
або комунального майна, що перебуває в заставі (іпотеці), не є підставою
для відмови в нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу, що
укладається в процесі приватизації єдиного майнового комплексу
державного або комунального підприємства, до складу якого входить таке
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майно. При цьому згода кредитора і набувача на укладення такого договору
не вимагається.».
Крім того, встановлюється, що тимчасово на період приватизації
об’єктів спиртової та лікеро-горілчаної галузі в рамках Програми
реформування та розвитку спиртової галузі наявність заборони відчуження
або накладеного виконавцем в процесі виконавчого провадження арешту
майна Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості “Укрспирт”, а також відсутність згоди кредитора на продаж
такого майна, якщо воно перебуває в заставі (іпотеці), не є підставою для
відмови в нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу такого
майна, який укладається у процесі приватизації.;
- Зміни до Закону України “Про іпотеку”, за якими: “Відчуження
предмету іпотеки у випадку продажу в процесі приватизації єдиного
майнового комплексу державного або комунального підприємства, його
структурного підрозділу, до складу якого входить такий предмет іпотеки,
здійснюється без згоди іпотекодержателя.”. Продаж шляхом приватизації
єдиних майнових комплексів державних і комунальних підприємств, до
складу яких входять об’єкти права державної та комунальної власності, що
є предметом іпотеки, здійснюється без згоди іпотекодержателя.”. При
цьому, вказана обставина не є підставою для визнання правочину
недійсним.
- Зміни до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень”, за якими: «Відмова в державній
реєстрації прав не застосовується у разі: державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно, яке було придбане у складі єдиного майнового
комплексу державного або комунального підприємства, на підставі
договору купівлі-продажу, укладеного у процесі приватизації.».
Також встановлюється, що тимчасово на період приватизації об’єктів
спиртової та лікеро-горілчаної галузі в рамках Програми реформування та
розвитку спиртової галузі наявність зареєстрованих обтяжень речових прав
на нерухоме майно Державного підприємства спиртової та лікерогорілчаної промисловості “Укрспирт” не є підставою для відмови в
державній реєстрації прав на таке майно якщо воно було придбане на
підставі договору купівлі-продажу, укладеного у процесі приватизації.”.
- Зміни до Закону України “Про виконавче провадження”, за якими:
Після переходу в процесі приватизації права власності на єдиний
майновий комплекс державного або комунального підприємства
виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право
звернутися до суду із заявою про заміну такого державного або
комунального підприємства як сторони виконавчого провадження
покупцем відповідного єдиного майнового комплексу.
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Розширюються підстави для зупинення вчинення виконавчих дій та
строки такого зупинення. Крім того, визначається, що наявність
накладеного виконавцем в процесі виконавчого провадження арешту
державного або комунального майна не перешкоджає продажу шляхом
приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального
підприємства, до складу якого входить таке майно.
- Зміни до Закону України «Про приватизацію державного та
комунального майна», за якими, зокрема, визначається, що: “Наявність
заборони відчуження або накладеного виконавцем в процесі виконавчого
провадження арешту державного або комунального майна, відсутність
згоди кредитора на продаж майна, що перебуває в заставі (іпотеці), не є
перешкодою для продажу єдиного майнового комплексу державного або
комунального підприємства, до складу якого входить таке майно, у
порядку, встановленому цим Законом, та не є підставою для відмови у
нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу такого єдиного
майнового комплексу. Продаж такого єдиного майнового комплексу
здійснюється без повідомлення та згоди особи, в інтересах якої
встановлені відповідні обтяження. Всі обтяження зберігають чинність для
покупця об’єкта приватизації і припиняються в порядку, встановленому
законодавством України” та ін.
Посилання на законопроект: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39762
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НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Затверджено Постанову Правління Національного банку
України "Про затвердження Змін до Положення про порядок
видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з
інкасації" від 02 червня 2022 року № 111
Національний банк України оновив порядок видачі юридичним
особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.
Зміни спрямовані на осучаснення процедури ліцензування та
уточнення вимог до юридичних осіб, що мають намір надавати банкам
послуги з інкасації та розширювати діяльність на здійснення операцій з
оброблення та зберігання готівки. Зокрема:
§
удосконалено вимоги щодо подання відомостей про власників
істотної участі в юридичній особі, структури власності юридичної особи;
§
уточнено вимоги до складання бізнес-плану заявника, що
подається у складі пакета документів для отримання ліцензії на надання
банкам послуг з інкасації або отримання погодження на здійснення
операцій з оброблення та зберігання готівки;
§
визначено ознаки небездоганної ділової репутації для юридичної
та фізичної особи, зокрема конкретизовано вимоги до ділової репутації
керівників юридичної особи, керівників підрозділів інкасації, оброблення та
зберігання готівки;
§
визначено вимоги та порядок подання документів у електронній
формі або електронних копій документів, підписаних шляхом накладання
кваліфікованого електронного підпису;
§
передбачено
можливість
запрошення
уповноваженого
представника юридичної особи, яка отримала/має намір отримати
ліцензію на надання банкам послуг з інкасації/погодження на оброблення
та зберігання готівки, для участі в засіданні Правління Національного банку
з метою надання пояснень;
§
установлено необхідність наявності в юридичної особи
програмного забезпечення, що забезпечує облік інкасованої та перевезеної
готівки.
Про це йдеться в постанові Правління Національного банку України від
02 червня 2022 року № 111 "Про затвердження Змін до Положення про
порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з
інкасації", яка набирає чинності з 07 червня 2022 року.
Посилання на Постанову:
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_02062022_111

Посилання на новину:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-poryadok-vidachi-litsenziyi-na-nadannyabankam-poslug-z-inkasatsiyi
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Затверджено Постанову Правління Національного банку
України "Про внесення змін до постанови Правління
Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18" від
7 червня 2022 року № 113
Національний банк України збільшив граничні строки розрахунків за
експортно-імпортними операціями з 90 до 120 календарних днів.
Відповідне рішення спрямоване розширити можливості експорту та
імпорту товарів українським бізнесом в умовах порушення ланцюгів
постачання через війну.
"Ми перебуваємо в постійному діалозі з бізнесом та державними
органами та аналізуємо звернення, що надходять до Національного банку.
Ми готові й надалі продовжувати співпрацю з метою пошуку збалансованих
рішень, які створюватимуть підґрунтя для економічного розвитку України та
водночас даватимуть змогу зберегти фінансову стабільність", – наголосив
заступник Голови Національного банку Юрій Гелетій.
Нові вимоги застосовуватимуться до операцій резидентів з експорту та
імпорту товарів, здійснених із 5 квітня 2022 року. Для операцій, що
проводилися до відповідної дати, граничні строки розрахунків становлять
365 днів.
Відповідні зміни внесені постановою Правління Національного банку
України від 7 червня 2022 року № 113 "Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", яка
набирає чинності з 8 червня.
Довідково
Національний банк України 4 квітня 2022 року з метою запобігання виведенню
капіталу за кордон тимчасово скоротив граничні строки розрахунків за експортноімпортними операціями, здійсненими з 5 квітня 2022 року, з 365 до 90 календарних днів.

Посилання на Постанову:

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_07062022_113

Посилання на новину:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/granichni-stroki-rozrahunkiv-za-eksportnoimportnimi-operatsiyami-zbilsheni-do-120-dniv

Затверджено постанову Правління Національного банку
України "Про внесення зміни до постанови Правління
Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60" від
8 червні 2022 року № 115

Національний банк України з 24 березня Постановою Правління від 23
березня 2022 року № 60 запровадив спрощений механізм ідентифікації та
верифікації для покупців облігацій внутрішньої державної позики "Військові
облігації".
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Для належного проведення спрощеної ідентифікації та верифікації
покупців облігацій внутрішньої державної позики 8 червня 2022 року
Національний банк з метою однозначного застосування банками доповнив
відповідну постанову роз'ясненням щодо здійснення перевірки клієнтів.
Так, на час дії воєнного стану банки мають змогу застосовувати
спрощені заходи належної перевірки клієнтів, які проводять фінансові
операції з придбання у власність військових облігацій на первинному ринку
ОВДП.
Спрощені заходи належать і до перевірки джерел походження коштів
за такими операціями. Банки можуть не здійснювати перевірку джерел
походження коштів клієнтів, які інвестуються в облігації.
Для клієнтів, до яких обов’язково встановлюється високий ризик
ділових відносин відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення", спрощений підхід не застосовується.
До таких осіб належать:
• клієнти, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава
(юрисдикція),
що
не
виконує
чи
неналежним
чином
виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, залучених
до сфери боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи розповсюдження
зброї масового знищення;
• клієнти, включені до переліку юридичних та фізичних осіб, пов’язаних
із терористичними організаціями або терористами, а також осіб, стосовно
яких застосовано міжнародні санкції; клієнти, які є представниками осіб,
включених до цього переліку, та клієнти, якими прямо або опосередковано
володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи,
включені до цього переліку осіб;
• іноземні публічні діячі (PEP), члени їх сімей та особи, пов’язані з
такими PEP, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними
власниками яких є зазначені особи;
• клієнти, до яких (кінцевих бенефіціарних власників яких) застосовані
спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до
статті 5 Закону України "Про санкції";
• клієнти, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є
держава, віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон.
Спрощені заходи належної перевірки також не здійснюються щодо
клієнтів, які проводять операції з купівлі-продажу облігацій внутрішньої
державної позики "Військові облігації" на вторинному ринку ОВДП.
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Відповідне роз'яснення унесене постановою Правління Національного
банку України від 8 червні 2022 року № 115 "Про внесення зміни до
постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року
№ 60", що набирає чинності з 9 червня 2022 року.
Посилання на Постанову:
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_08062022_115

Посилання на новину:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-utochniv-osoblivostiprovedennya-bankami-sproschenih-zahodiv-z-finmonitoringu-pid-chas-kupivli-kl
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Затверджено Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку «Про внесення змін д о рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
08.03.2022 № 144» від 06.06.2022 р. №515
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку)
в черговий раз з початку дії воєнного стану переглянула умови роботи
ринків капіталу. Регулятор вніс нові зміни до рішення №144 від
08.03.2022 р., які дозволяють:
⁃ проводити операції з цінними паперами, необхідні для
формування статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду
на стадії його створення;
⁃ Центральному депозитарію та депозитарним установам
проводити ряд дій, потрібних для обслуговування розміщення акцій
корпоративних інвестиційних фондів, що створюються.
Рішення регулятора набирає чинності з моменту його опублікування
на вебсайті НКЦПФР.
Посилання на Рішення №515:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/rish_515.pdf

Посилання на Рішення №144:

https://www.nssmc.gov.ua/wpcontent/uploads/2022/06/rishennia_144_zi_zimnamy_stanom_na_06_06_2022.pdf

Посилання на новину:

https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-dopovnyla-perelik-dozvolenykh-operatsii-narynkakh-kapitalu/

Затверджено Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку «Про внесення змін до рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
08.03.2022р № 144» 08 червня 2022р. №541
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку)
прийняла рішення, яким доповнила перелік облігацій внутрішньої
державної позики.
Регулятор дозволив проведення операцій з цінними паперами, що
мають міжнародний ідентифікаційний код UA4000225981.
Ухвалене рішення набирає чинності з моменту його публікації на
офіційному вебсайті Комісії.
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Посилання на Постанову:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/rish_541.pdf

Посилання на новину:

https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-dopustyla-do-obihu-novu-seriiu-ovdp/

Затверджено Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку «Про внесення змін до рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
08.03.2022 № 144» від 07.06.2022 р. №535
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку)
продовжує відкривати можливості для здійснення більшої кількості
операцій на ринках капіталу шляхом внесення змін до рішення №144 від
08.03.2022 р.
За умови схвалення Комісією відповідного рішення дозволяється:
⁃ розміщення цінних паперів без здійснення публічної пропозиції;
⁃ проведення операцій в системі депозитарного обліку щодо певних
випусків цінних паперів;
⁃ здійснення Центральним депозитарієм, депозитарними установами
операцій щодо певних випусків цінних паперів.
Це рішення регулятора набирає чинності з моменту його
опублікування на офіційному сайті НКЦПФР.
Посилання на Рішення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/535.pdf

Посилання на Рішення № 144:

https://www.nssmc.gov.ua/wpcontent/uploads/2022/06/rishennia_144_zi_zimnamy_stanom_na_09_06_2022.pdf

Посилання на новину:

https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-dozvolyla-kompaniiam-provodyty-priamerozmishchennia-tsinnykh-paperiv/
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Затверджено Постанову Кабінету Міністрів України «Про
внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 25 лютого 2022 р. № 156» від 07 червня 2022 р. №
659
Внесено зміни до абзацу четвертого пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 25 лютого 2022 р. № 156 “Про випуск облігацій
внутрішньої державної позики “Військові облігації” — із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2022 р. №
572, замінивши цифри і слова “11 відсотків річних” словами “плаваюча
ставка, яка обраховується виходячи із середнього значення облікової ставки
Національного банку за річний період, який закінчується першого числа
місяця, що передує місяцю здійснення чергових купонних виплат та
починається першого числа цього ж місяця попереднього року”.
Посилання на Постанову:
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-punktu-1-postanovikabinetu-ministriv-ukrayini-vid-25-lyutogo-t70622
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НОВИНИ РИНКУ
Міжнародні резерви становили 25,1 млрд дол. США за
підсумками травня
Станом на 1 червня 2022 року міжнародні резерви України за
попередніми даними становили 25 100,7 млн дол. США. Упродовж травня
вони скоротилися на 7% насамперед через продаж валюти на
міжбанківському валютному ринку, що частково компенсовано
фінансуванням від міжнародних партнерів.
Загалом упродовж травня динаміку міжнародних резервів визначали
такі чинники:
•
по-перше, операції Національного банку на міжбанківському
валютному ринку.
Центробанк продав на валютному ринку 3 410,6 млн дол. США й
викупив до резервів – 56,4 млн дол. США. Значні обсяги продажу валюти
зумовлені перевищенням попиту на неї над пропозицією. Так, суттєві
витрати на оборонні потреби, на імпорт товарів та послуг, а також для
забезпечення розрахунків із міжнародними платіжними системами за
витрати громадян із гривневих карток за кордоном перевищували
надходження від експорту та від трудових мігрантів;
• по-друге, операції з управління державним боргом.
Валютні надходження на користь Уряду України становили 1 660,2 млн
дол. США. Зокрема, 583,7 млн євро надійшли від Світового банку, а 582,3
млн євро – від Європейського союзу.
Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення
державного боргу в іноземній валюті становив 144,8 млн дол. США, у тому
числі 60,2 млн дол. США спрямовано на обслуговування єврооблігацій
України (ОЗДП).
Крім того, Національний банк та уряд сплатили Міжнародному
валютному фонду 68,6 млн дол. США;
• по-третє, переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової
вартості та курсів валют. Минулого місяця їх вартість збільшилася на 63,1
млн дол. США.
Дані про міжнародні резерви та ліквідність у іноземній валюті
складаються та оприлюднюються щомісяця:
•
не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, – попередні
дані;
•
не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, – уточнені дані.
Уточнені дані можна переглянути за посиланням.
Довідково
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Дані щодо обсягу міжнародних резервів України наведені в еквіваленті
до долара США.
Ураховуючи складнощі з прогнозуванням макроекономічних
показників через триваючу повномасштабну військову агресію росії на
території України, Національний банк тимчасово утримується від публікації
інформації щодо покриття резервами майбутнього імпорту.
Посилання на новину:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnarodni-rezervi-stanovili-251-mlrd-dol-ssha-zapidsumkami-travnya

Національний банк продовжує приймати письмові та усні
звернення від споживачів – підсумки роботи за 100 днів війни
Від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України
Національний банк продовжував приймати і опрацьовувати звернення
громадян, використовуючи всі можливі канали зв'язку. Повноцінно
функціонують як контакт-центр НБУ, надаючи усні консультації, так і
опрацьовуються письмові звернення. Саме постійне спілкування зі
споживачами дало змогу оперативно виявити чимало проблем у нетиповій
кризовій ситуації та ефективно на них реагувати.
Звіт про роботу зі зверненнями за I квартал 2022 року демонструє
різницю структури звернень споживачів до 24 лютого і після. Якщо до війни
топовими питаннями були правовідносини за кредитними договорами
небанківських фінустанов, то після зазначеної дати практично всі звернення
стосувалися першочергових фінансових потреб громадян у режимі
воєнного стану.
За 100 днів війни до Управління захисту прав споживачів фінансових
послуг надійшло 5 140 письмових та 14 908 усних звернень. Найбільша
кількість звернень (3174 письмових і 6501 усних) стосувалася роботи банків.
Водночас до початку війни більшість звернень стосувалася діяльності
небанківських фінансових установ, які займаються споживчим
кредитуванням населення. Це пояснюється тим, що виключно банки
надають споживачеві базові та першочергові фінансові послуги, саме тому
з 24 лютого очікувано почали переважати звернення щодо їх діяльності.
Отже, ключовими під час війни були такі питання:
1) нарахування штрафів, пені та інших платежів за прострочення
під час воєнного стану.
Законом України № 2120-IX "Про внесення змін до Податкового
кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на
період дії воєнного стану" змінено низку правил роботи банків та
небанківських фінансових установ. Зокрема тих, що надають послуги з
кредитування. Споживачі звільняються від штрафів, пені та інших платежів
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за прострочення виконання зобов’язання. Однак, надходили скарги на
фінансові установи, що продовжували нараховувати та стягувати зазначені
платежі. У таких випадках Національний банк вимагав усунути порушення,
що й було виконано фінансовими установами;
2) зняття арештів з коштів на рахунках фізичних осіб.
До Національного банку надходили звернення щодо можливості
користування арештованими коштами на рахунках громадян України.
Йдеться про кошти на рахунках, на які накладено арешт органами
державної виконавчої служби чи приватними виконавцями. Згідно із
розпорядженням Кабінету Міністрів України №198-р "Про забезпечення
здійснення розрахунків населення в умовах воєнного стану" від 2 березня
2022 року, громадяни отримали доступ до арештованих коштів на рахунках,
якщо за виконавчим документом сума стягнення з особи не перевищує 100
тисяч гривень. Якщо таке розблокування коштів на рахунках не було
здійснене банком за зверненням споживача, НБУ звертався до банків з
вимогою якомога швидше піти назустріч клієнтам. Варто зазначити, що
розпорядження діятиме до закінчення воєнного стану в Україні;
3) врегулювання простроченої заборгованості за споживчими
кредитами.
В Україні діють чіткі правила роботи колекторів та вимоги до їх етичної
поведінки. Зокрема, заборонені погрози, приниження честі та гідності
боржника, дзвінки в нічний час тощо. Під час дії воєнного стану не
заборонено здійснювати передбачені законодавством етичні заходи щодо
повернення простроченої заборгованості. Проте, враховуючи складне
становище споживачів, які перебувають на територіях тимчасово не
контрольованих українською владою та/або поблизу зон ведення активних
бойових дій, Національний банк додатково аналізує поведінку окремих
кредиторів та колекторів на предмет її етичності та доречності стосовно
таких споживачів, незважаючи навіть на те, що окремі заходи дозволені
чинним законодавством. Зі звернень споживачів були встановлені факти
некоректної роботи кількох кредиторів та колекторів. На такі випадки НБУ
оперативно реагував, зобов’язуючи негайно усунути порушення або
переглянути свій підхід до врегулювання простроченої заборгованості
споживачів, які перебувають на територіях тимчасово не контрольованих
українською владою та/або поблизу зон ведення активних бойових дій.
Важлива робота ведеться щодо звернень від військовослужбовців. У
зв’язку з цим були ініційовані зміни до Закону України "Про споживче
кредитування", щоб унеможливити на час дії воєнного стану та упродовж
кількох місяців після його припинення заходи з урегулювання простроченої
заборгованості щодо захисників і захисниць нашої країни.
Зазначений перелік питань не є вичерпним. НБУ продовжує
опрацьовувати звернення та у випадку виявлення порушень здійснює
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відповідне реагування. У разі правомірності дій фінустанови громадянам
надається роз’яснення норм законодавства, включаючи нові, прийняті під
час воєнного стану.
У разі виникнення проблемних ситуацій під час користування
фінпослугою споживачі завжди можуть звернутися до НБУ будь-яким
зручним способом та отримати відповідне роз’яснення.
У разі порушень з боку фінансової установи чи колекторської компанії
регулятор здійснює до них адекватні заходи впливу.
Нагадуємо, звернутися до Національного банку можна у такий спосіб:
• зателефонувати до контакт-центру за номером 0 800 505 240;
• написати до чат-боту контакт-центру nbu_contact_bot у viber або
telegram;
• заповнити онлайн-форму на сайті НБУ або відправити лист на
електронну пошту: nbu@bank.gov.ua чи на адресу: вул. Інститутська, 11-б,
м. Київ-8, 01601.
Посилання на новину:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-prodovjuye-priymati-pismovi-tausni-zvernennya-vid-spojivachiv--pidsumki-roboti-za-100-dniv-viyni

Українці зможуть обміняти готівкову гривню на шведські
крони
Національний банк України та Банк Швеції 9 червня 2022 року уклали
угоду, що дасть можливість українцям, які перебувають у Швеції,
здійснювати обмін готівкової української гривні на шведські крони (далі –
Угода).
Відповідно до Угоди орієнтовно з 15 червня 2022 року повнолітні
громадяни України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в
Швеції, зможуть обміняти готівкову гривню на шведські крони у відділеннях
найбільшої біржової компанії в Швеції Forex, що має 53 філії по всій країні.
Здійснити обмін готівкової гривні на шведські крони за цим
механізмом можливо буде в межах установленого ліміту до 10 тисяч
гривень. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000
гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не
прийматимуться). Обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та
банкноти з дефектами.
Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного
курсу гривні до шведської крони, який визначатиме НБУ. Інформація про
встановлений курс оновлюватиметься щопонеділка та публікуватиметься
на офіціному вебсайті Банку Швеції.
"Підписання цієї угоди є черговим важливим кроком у межах нашої
плідної співпраці з Банком Швеції. Щиро вдячний шведським колегам за
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допомогу та сприяння в цьому надважливому питанні для українців, які
через війну вимушено перебувають за кордоном", – наголосив Голова
Національного банку України Кирило Шевченко.
Нагадаємо, що з початку війни Національним банком України вже
укладено угоди щодо обміну готівкової гривні з Національним банком
Польщі, Федеральним
банком
і
Міністерством
фінансів
Німеччини та Національним банком Бельгії та Банком Італії.
Водночас Національний банк України продовжує активний діалог із
центробанками інших країн-партнерів, щоб українські переселенці мали
можливість обміняти готівкову гривню на місцеву валюту.
Посилання на новину:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/ukrayintsi-zmojut-obminyati-gotivkovu-grivnyu-nashvedski-kroni
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