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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Опублікований в газеті Верховної Ради України «Голос
України» Закон України «Про внесення змін до деяких Законів
України щодо регулювання правового режиму на тимчасово
окупованій території України», № 2217–IX від 21.04.2022 р.
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо удосконалення механізму протидії рейдерству»,
прийнятий Верховною Радою України 12.05.2022р.
Посилання на Закон:

http://www.golos.com.ua/article/360526

Зареєстрований проект Закону України «Про поштовий
зв’язок» щодо забезпечення безперебійного функціонування
судової влади» від 25.05.2022р. № 7397
Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України "Про
поштовий зв’язок" шляхом доповнення статті 15 частиною восьмою, в якій
передбачається, що до початку функціонування Єдиної судової
інформаційно-телекомунікаційної системи в складі всіх модулів
національний оператор безоплатно надає послуги поштового зв’язку
судам загальної юрисдикції.
Посилання на законопроект:
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39656

Зареєстрований проект Закону України «Про внесення
змін до розділу X "Прикінцеві положення" Закону України "Про
захист економічної конкуренції" (щодо контролю за
концентрацією суб’єктів господарювання у зв'язку з
військовою агресією Російської Федерації проти України)» від
24.05.2022р. № 7402
Проєктом Закону пропонується вести зміну до розділу Х «Прикінцеві
положення» Закону України «Про захист економічної конкуренції»
доповнивши його окремими нормами щодо особливостей застосування
його положень, а саме, в період дії правового режиму воєнного стану
положення частини другої статті 22 цього Закону не застосовуються:
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- до процедури набуття підприємствами, установами,
організаціями, що належать до сфери управління міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, господарськими товариствами, 50 і
більше відсотків часток (акцій, паїв) у статутних капіталах яких належить
державі, господарськими товариствами, 50 і більше відсотків часток
(акцій, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави у
яких становить 100 відсотків, або їх підконтрольними суб’єктами
безпосереднього або опосередкованого контролю над одним або
кількома суб’єктами господарювання чи частинами суб’єктів
господарювання, які здійснюють діяльність у сфері енергетики та житловокомунальних послуг, якщо метою набуття контролю є недопущення
виникнення або усунення наслідків надзвичайних ситуацій або збоїв у
тепло-, енерго-, електро-, водопостачанні або водовідведенні або
постачанні природного газу;
- до процедури примусового вилучення в Україні об’єктів права
власності Російської Федерації та її резидентів, яка здійснюється
відповідно до Закону України “Про основні засади примусового вилучення
в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.
Посилання на законопроект:
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39679

Зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та Закону України "Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування" щодо підтримки роботодавців та
працівників в умовах воєнного стану» від 25.05.2022р. № 7406
Законопроект передбачає введення на період дії воєнного стану
прогресивної ставки оподаткування доходів, нарахованих (виплачених,
наданих) платнику у формі заробітної плати (включаючи основну та
додаткову заробітну плату та інші заохочувальні та компенсаційні виплати,
у т.ч. в натуральній формі, відповідно до Закону України «Про оплату
праці») у зв'язку з трудовими відносинами.
Посилання на законопроект:
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39660

Зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо використання
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печаток юридичними особами та фізичними особамипідприємцями» від 25.05.2022р. № 7407
Урядовим законопроектом пропонується врегулювати обов’язковість
використання печаток юридичними особами та фізичними особами –
підприємцями шляхом внесення змін до Закону України «Про організації
роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» та до Закону
України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» в частині
скасування норми щодо обов’язкового використання печаток.
Посилання на законопроект:
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39686

Зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо санкційної політики держави
Україна по відношенню до держави Республіка Білорусь» від
26.05.2022р. № 7411
Законопроект передбачає запровадження спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів у відношенні Республіки Білорусь, які
передбачають зокрема:
- визначення правових засад та закріплення на законодавчому
рівні механізму примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності
об’єктів права власності Республіки Білорусь, як держави що активно
підтримує військову агресію рф проти України, та її резидентів;
- розширення переліку суб’єктів, до яких застосовуються спеціальні
економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);
- розширення переліку підстав для припинення громадянства
України, особами, які мають подвійне громадянство (України та Республіки
Білорусь).
Посилання на законопроект:
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39678
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НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Затверджено Постанову Правління Національного
банку України «Про внесення змін до деяких нормативноправових актів Національного банку України» від
18.05.2022р. №100
Національний банк врегулював умови застосування електронного
підпису та електронної печатки в платіжній сфері.
Тепер норми, що діють у банківській системі України під час
створення, оброблення та зберігання електронних документів, пов’язаних
із вчиненням правочинів, поширюватимуться і на платіжні організації
платіжних систем, учасників платіжних систем, операторів послуг
платіжної інфраструктури та їх клієнтів (користувачів платіжних систем). Це
дасть змогу суттєво зменшити непродуктивні витрати й підвищити
ефективність виконання банківських та платіжних операцій, а також
швидкість і якість обслуговування фінансовими установами своїх клієнтів.
Зокрема, Національний банк:
§ визначив види електронного підпису та електронної печатки, які
застосовуються платіжними установами;
§ установив вимоги щодо застосування кожного з видів електронного
підпису та електронної печатки;
§ врегулював
процес створення та зберігання електронних
документів платіжними установами.
Відповідні зміни містить постанова Правління Національного банку
України від 18 травня 2022 року № 100 "Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку України", що набирає
чинності з 25 травня 2022 року.
Посилання на Постанову:
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_18052022_100

Посилання на новину:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/vregulovano-umovi-zastosuvannya-elektronnogopidpisu-ta-elektronnoyi-pechatki-v-platijniy-sferi

Затверджено Постанову Правління Національного
банку України «Про затвердження Положення про
кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатись
актуарними розрахунками» від 23 травня 2022 року №103

Національний банк України удосконалив кваліфікаційні вимоги до
осіб, які можуть займатись актуарними розрахунками у сфері страхування.
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Зокрема, регулятор:
• спростив доступ до професії для молодих спеціалістів;
• визначив три рівні кваліфікації актуаріїв у сфері страхування
відповідно до їх рівня освіти, досвіду практичної діяльності: актуарій без
права посвідчувати актуарні розрахунки, актуарій із видів страхування
інших, ніж страхування життя, актуарій зі страхування життя;
• встановив підстави та порядок включення, виключення осіб із
переліку актуаріїв у сфері страхування та тимчасової заборони займатися
актуарними розрахунками;
• визначив вимоги до осіб, що мають намір бути включеними до
переліку актуаріїв у сфері страхування, відповідно до рівня їх кваліфікації.
Діючим актуаріям не потрібно повторно проходити процедуру
включення до переліку актуаріїв. Їм необхідно лише подати до
Національного банку опитувальник з оновленою інформацією про себе
впродовж трьох місяців після завершення правового режиму воєнного
стану.
Ці та інші зміни передбачені постановою Правління Національного
банку України від 23 травня 2022 року № 103 "Про затвердження
Положення про кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатись
актуарними розрахунками".
Постанова набирає чинності з 26 травня 2022 року.
Посилання на Постанову:
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_23052022_103

Посилання на новину:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-kvalifikatsiyni-vimogi-do-osib-yaki-mojutzaymatisya-aktuarnimi-rozrahunkami-u-sferi-strahuvannya

Затверджено Постанову Правління Національного банку
України "Про внесення змін до Положення про організацію
готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у
банківській системі в особливий період" від 23 травня 2022
року № 104
Національний банк України актуалізував порядок організації
готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі
в особливий період.
Зокрема, Національний банк:
• уточнив терміни "уповноважений банк" та "залучений банк";
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суттєво
розширив
повноваження
керівників
підрозділів
Національного банку, уповноважених та залучених банків для
оперативного прийняття управлінських рішень щодо роботи з готівкою. З
урахуванням ситуації, що склалася, вони прийматимуть рішення щодо
лімітів запасів готівки, особливостей зберігання, інкасації та вивезення
таких запасів, а також дій у разі загрози їх належному зберіганню та
неможливості вивезення;
• унормував порядок роботи підрозділів Національного банку та
банків України з готівкою та здійснення касових операцій;
• передбачив
можливість для залучених банків здійснювати
оброблення банкнот на обладнанні для автоматизованого оброблення
готівки в режимі суцільного перерахування, без сортування на придатні та
зношені, із забезпеченням контролю їх справжності;
• зобов’язав залучені банки приймати банкноти, значно пошкоджені
внаслідок дії хімічних речовин, води та вогню, для їх подальшого
передавання як сумнівних на дослідження та обмін до підрозділів
Національного банку в регіонах.
Головною метою цих змін є:
• стабільна робота банківської системи України з готівкою в умовах
особливого періоду;
• безперебійне забезпечення економіки готівковими коштами;
• удосконалення подальшої роботи банків з урахуванням набутого
практичного досвіду ведення емісійних та касових операцій під час дії
воєнного стану в Україні.
Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку
від 23 травня 2022 року № 104 "Про внесення змін до Положення про
організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у
банківській системі в особливий період", що набирає чинності з 27 травня
2022 року.
Посилання на Постанову:
•

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_23052022_104

Посилання на новину:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/aktualizovano-poryadok-kasovih-operatsiy-ta-robotiz-gotivkoyu-bankivskoyi-sistemi-v-osobliviy-period

Затверджено Постанову Правління Національного банку
України «Про внесення змін до постанови Правління
Національного банку України від 07 березня 2022 року № 41»
від 24 травня 2022 року №105
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Постановою № 105 внесено зміни до постанови Правління
Національного банку України від 07 березня 2022 року № 41 «Про
складання та подання фінансової звітності в період запровадження
воєнного стану» (далі – Постанова № 41) та надано банкам право в період
запровадження воєнного стану та протягом трьох місяців після його
припинення чи скасування, у разі неможливості подавати фінансову
звітність до Національного банку України в паперовому вигляді, надавати
скановану копію річної фінансової звітності, річної консолідованої
фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звіту
про управління, консолідованого звіту про управління, проміжної
фінансової звітності, проміжної консолідованої фінансової звітності
засобами електронної пошти Національного банку разом із супровідним
листом в електронній формі, підписаним кваліфікованим електронним
підписом керівника банку за умови її розміщення на власному вебсайті
банку.
Також Постановою № 105 уточнено редакцію пункту 3 Постанови №
41 у частині не застосування Національним банком України до банків
України заходів впливу за порушення ними строків як подання, так і
оприлюднення
фінансової звітності в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців
після його припинення чи скасування.
Банки, які мають можливість, подають до Національного банку
України та оприлюднюють фінансову звітність на власному вебсайті у
встановлені строки або в міру можливості для забезпечення своєчасною
інформацією користувачів фінансової звітності. Банки, що не мають такої
можливості з об’єктивних причин, зобов’язані подати фінансову звітність
протягом трьох місяців після закінчення (скасування) воєнного стану.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного
опублікування.
Посилання на Постанову:
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24052022_105
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ОТРИМАНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ ВІД НБУ ТА
ІНШИХ ОРГАНІВ
Щодо обов’язку банку зупинити виконання зобов’язань за
договорами, кредиторами (стягувачами) за якими є особи, зазначені в
постанові Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 “Про
забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами
держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федераціїˮ
(зі змінами) (далі – постанова КМУ № 187)
Відповідно до підпункту 1 пункту 1 постанови КМУ № 187 для
забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами
держави України у зв’язку з російською військовою агресією до прийняття
та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за
участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, установлено мораторій
(заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових
та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська
федерація або зазначені в ньому особи.
Водночас установлене в підпункті 1 пункту 1 постанови КМУ № 187
обмеження містить виключення щодо окремих осіб на виконання
зобов’язань, перед якими зазначене обмеження не застосовується, а саме
юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до
законодавства України:
за рахунками яких на підставі нормативно-правових актів або рішень
Національного банку дозволяється здійснення обслуговуючими банками
видаткових операцій;
визначених розпорядженням Національного центру оперативнотехнічного управління мережами телекомунікацій, прийнятим відповідно
до Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними
мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного
стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
29.06.2004 № 812 “Деякі питання оперативно-технічного управління
телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій,
надзвичайного та воєнного стануˮ;
щодо яких за поданням міністерства, іншого державного органу у
зв’язку з провадженням такими юридичними особами діяльності,
потрібної для забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії російської федерації проти України або
подолання її наслідків, Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про
тимчасове управління державою відповідними акціями, корпоративними
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правами або іншими правами участі (контролю), що належать російській
федерації або особі, пов’язаній з державою-агресором.
Постанова КМУ № 187 не містить виключень щодо видів зобов’язань,
на які установлений у підпункті 1 пункту 1 постанови КМУ № 187
мораторій (заборона) не застосовується, та кола осіб, які не мають його
дотримуватися.
Крім того, у пункті 15 постанови Правління Національного банку
України від 24.02.2022 № 18 “Про роботу банківської системи в період
запровадження воєнного стануˮ (зі змінами) (далі – постанова НБУ № 18)
передбачено зупинення здійснення обслуговуючими банками видаткових
операцій за рахунками резидентів російської федерації/республіки
білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими
бенефіціарними
власниками
яких
є
резиденти
російської
федерації/республіки білорусь, крім здійснення на території України
окремих операцій, перелік яких наведено в зазначеному пункті постанови
НБУ № 18.
Таким чином, на сьогодні банки мають виконувати зобов’язання за
договорами із юридичними особами, утвореними та зареєстрованими
відповідно до законодавства України та кінцевими бенефіціарними
власниками яких є резиденти російської федерації/республіки білорусь, із
урахуванням обмежень, установлених у постанові КМУ № 187 та постанові
НБУ № 18.
Щодо здійснення прибуткових та видаткових фінансових операцій
Питання 1.
Згідно з пунктом 17 Постанови № 18 уповноваженим установам
забороняється здійснювати будь-які валютні операції:
1) з використанням російських рублів та білоруських рублів;
2) учасником яких є юридична або фізична особа, яка має
місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в російській
федерації або в республіці білорусь;
3) для виконання зобов’язань перед юридичними або фізичними
особами, які мають місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає)
в російській федерації або в республіці білорусь.
Тобто, заборони, визначені пунктом 17 Постанови № 18,
поширюються на валютні операції зі здійснення банками переказів в
гривнях/іноземній валюті, ініційованих юридичними або фізичними
особами,
які
мають
місцезнаходження
(зареєстровані/постійно
проживають) в російській федерації або в республіці білорусь, так із
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зарахування надходжень в гривнях/іноземній валюті на рахунки таких осіб
в банках України.
Вичерпний перелік операцій на які не поширюється вказана
заборона, наведений в пункті 172 Постанови №18.
Питання 2.
Згідно з визначенням, наведеним у статті 1 Закону України “Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення”, видаткова фінансова
операція – фінансова операція, яка призводить до зменшення активів на
рахунку клієнта - власника активів.
Пунктом 15 Постанови №18 зупинено здійснення обслуговуючими
банками видаткових операцій за рахунками резидентів російської
федерації/республіки білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім
банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти
російської федерації/республіки білорусь, за винятком здійснення на
території України окремих операцій, визначених у підпунктах 1 – 11 пункту
15 Постанови №18.
Так, відповідно до підпунктів 2, 3 пункту 15 Постанови №18
вищевказана заборона не поширюється, зокрема на здійснення на
території України:
соціальних виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних
послуг,
сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
видаткових операцій з таких рахунків фізичних осіб – резидентів
російської федерації та республіки білорусь, що містяться в переліках
Служби безпеки України та/або державних органів України, попередньо
погоджених Службою безпеки України, щодо можливості здійснення
банками таких операцій (далі – Переліки).
Банк має право здійснювати видаткові операції за рахунками
фізичних осіб – резидентів російської федерації та республіки білорусь, що
містяться в Переліках.
При вирішенні питання щодо можливості здійснення видаткових
операцій за рахунками резидентів російської федерації/республіки
білорусь, які відсутні у Переліках, за рахунками юридичних осіб (крім
банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти
російської федерації/республіки білорусь, банк як агент валютного нагляду
має самостійно визначати приналежність видаткових операцій до
операцій, визначених у підпунктах 1, 2, 4 – 11 пункту 15 Постанови №18.
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Затверджено Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку «Щодо особливостей подання
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
фінансової звітності у складі пакетів документів при
здійснення емісії цінних паперів (крім емісії цінних паперів
інститутів спільного інвестування) у ІІ кварталі 2022 року»
від 18 травня 2022 р. № 400
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку)
прийняла рішення щодо складу пакетів документів, які необхідно
подавати в Комісію при емісії цінних паперів у ІІ кварталі 2022 року.
Встановлено, що в такий пакет документів має входити річна
фінансова звітність за 2021 рік, а також додатково може включатися
проміжна фінансова звітність за І квартал 2022 року. Дана норма не
розповсюджується на емісії цінних паперів інститутів спільного
інвестування.
Рішення набирає чинності з моменту його опублікування на
офіційному вебсайті НКЦПФР.
Посилання на Рішення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/rish_400.pdf

Посилання на новину:

https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-osoblyvosti-podannia-dokumentiv-pry-emisiitsinnykh-paperiv/

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 25.05.2022р. №418
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку)
вчергове внесла зміни в рішення No144 від 08.03.2022 р., яке регулює
проведення операцій на ринках капіталу під час дії воєнного стану.
Комісія допустила до обігу цінні папери, що мають міжнародний
ідентифікаційний код UA4000196513 та UA4000196521.
Комісія дозволила проводити операції з цінними паперами з
метою:
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⁃ підтримки ліквідності Національним банком України Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб;
⁃ примусового вилучення в Україні об’єктів права власності
Російської Федерації та її резидентів.
Діяльність депозитарних установ
Комісія дозволила депозитарним установам та Центральному
депозитарію:
⁃ здійснювати адміністративні операції щодо закриття рахунків у
цінних паперах;
⁃ проводити операції переказу цінних паперів, прав на цінні
папери, пов’язані з встановленням або зняттям обмежень (операції
блокування / розблокування) щодо обігу цінних паперів;
⁃ здійснювати дії, пов’язані з завершенням діяльності
депозитарної установи, за умови дотримання встановлених Комісією
вимог.
Діяльність інститутів спільного інвестування
Регулятор відкрив можливість інститутам спільного інвестування
(ІСІ) проводити операції з векселями, що авальовані банком.
Комісія встановила, що виплата доходів за цінними паперами ІСІ
має відбуватися з урахуванням активів ІСІ, сформованих на 24 лютого
2022 року.
Комісія уточнила, що компанії з управління активами, які діють в
інтересах венчурних ІСІ та мають договори із забудовниками, укладені
до 24 лютого 2022 року, можуть здійснювати операції, передбачені
договорами, за рахунок активів таких ІСІ. До переліку областей, на
території яких може вестися відповідне будівництво, наразі входять:
Вінницька область;
Волинська область;
Закарпатська область;
Івано-Франківська область;
Львівська область;
Тернопільська область;
Рівненська область;
Хмельницька область;
Чернівецька область;
Житомирська область;
Полтавська область;
Чернігівська область;
Черкаська область,
Кіровоградська область.
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Обмеження діяльності
Комісія заборонила професійним учасникам, ліцензія яких
зупинена у період дії воєнного стану, проводити операції з дати її
зупинення.
Посилання на Рішення №418:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/rish_418.pdf

Посилання на Рішення №144:

https://www.nssmc.gov.ua/wpcontent/uploads/2022/05/rishennia_144_zi_zimnamy_stanom_na_25_05_2022.pdf

Посилання на новину:

https://www.nssmc.gov.ua/bilshe-dozvolenykh-operatsii-z-tsinnymy-paperamynktspfr-prodovzhuie-rehuliuvaty-rynky-v-umovakh-viiny/
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Затверджено Постанову Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2022 р. № 300» від 24 травня 2022 р. № 617
1. Пункт 2 постанови викладено в такій редакції:
“2. Установити, що:
1) на період воєнного стану на території України та протягом місяця з
дня його припинення чи скасування формування нових сертифікатів
раніше засвідчених відкритих ключів для користувачів електронних
довірчих послуг може здійснюватися кваліфікованими надавачами
електронних довірчих послуг автоматично, без особистої присутності таких
користувачів.
При цьому раніше сформований сертифікат скасовується, сукупний
строк дії раніше сформованого сертифіката та нового сертифіката не
повинен перевищувати три роки, а строк дії нового сертифіката
користувача електронних довірчих послуг не повинен перевищувати
строку дії власного кваліфікованого сертифіката відкритого ключа
надавача електронних довірчих послуг;
2) на період воєнного стану на території України та протягом шести
місяців з дня його припинення чи скасування дозволяється використання
електронних підписів чи печаток, що базуються на сертифікатах відкритого
ключа, виданих кваліфікованими надавачами електронних довірчих
послуг без відомостей про те, що особистий ключ зберігається в засобі
кваліфікованого електронного підпису чи печатки, користувачами
електронних довірчих послуг для здійснення електронної взаємодії,
електронної ідентифікації та автентифікації фізичних, юридичних осіб і
представників юридичних осіб у разі, коли законодавством передбачено
використання виключно кваліфікованих електронних підписів чи печаток
(засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, кваліфікованих
електронних довірчих послуг) або засобів електронної ідентифікації з
високим рівнем довіри, крім вчинення в електронній формі правочинів,
що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації у
випадках, установлених законом, та випадках, пов’язаних з високим
ризиком для інформаційної безпеки, що визначається власниками
відповідних інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем з
урахуванням обмежень, установлених абзацом другим частини другої
статті 17 Закону України “Про електронні довірчі послуги”.”.
2. Доповнено постанову пунктом 4 такого змісту:
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“4. Міністерству цифрової трансформації, власникам інформаційних
та інформаційно-комунікаційних систем на період воєнного стану на
території України та протягом шести місяців з дня його припинення чи
скасування забезпечити технічну можливість використання електронних
підписів чи печаток, що базуються на сертифікатах відкритого ключа,
виданих кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг без
відомостей про те, що особистий ключ зберігається в засобі
кваліфікованого електронного підпису чи печатки, через відповідні
інформаційні та інформаційно-комунікаційні системи.”.
Посилання на Постанову:
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministrivukrayini-vid-17-bereznya-2022-r-300-617-240522
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НОВИНИ РИНКУ
Підтримання діяльності надавачів небанківських
фінансових послуг є ключовим завданням в умовах воєнного
стану – Огляд небанківського фінсектору за IV квартал
2021 року
У ІV кварталі тривала трансформація ринку надавачів небанківських
фінансових послуг. Загальна кількість установ скоротилася на 96.
Війна росії з Україною значно ускладнила умови роботи надавачів
небанківських фінансових послуг, негативно вплинула на терміни та якість
звітування. Учасники ринку мають мобілізувати ресурси для оперативного
вирішення ключових проблем діяльності та продовження роботи.
Для сприяння роботі НБФУ Національний банк надав низку
регуляторних послаблень та продовжив строки подання інформації й
плану заходів для виконання рекомендацій регулятора за результатами
інспекційних перевірок, проведених у 2022 році.
Про це йдеться у щоквартальному Огляді небанківського фінансового
сектору.
Страхові компанії
У IV кварталі 2021 року обсяги активів та валових премій страховиків
життя дещо збільшилися, обсяги виплат зросли майже на 20%. Упродовж
року страховики життя нарощували інвестиційні доходи та залишалися
прибутковими за результатами усього 2021 року. Обсяги активів, валових
премій і виплат сегмента ризикового страхування зменшилися переважно
через неподання низкою страховиків звітності та виключення з реєстру
страховиків. За результатами року ризикове страхування залишилося
прибутковим, попри збиток в останні три місяці.
Кількість порушників вимог платоспроможності суттєво зменшилася.
Станом на 1 січня 2022 року лише чотири страховики порушували
принаймні один із двох нормативів платоспроможності.
Кредитні спілки
У ІV кварталі 2021 року тривало поступове скорочення ринку
кредитних спілок: кількість учасників ринку зменшилася, обсяг кредитного
портфеля знизився, операційні доходи скоротилися. Обсяг кредитного
портфеля кредитних спілок зменшився в цілому на 11%. Заявлена якість
кредитного портфеля залишається незмінною: три квартали поспіль частка
кредитів, прострочених більш як на 90 днів, зберігається на рівні 14%.
Кредитні спілки завершили рік із невеликим прибутком. Цьому
сприяло зменшення витрат на формування резервів.
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На 1 січня 2022 року норматив достатності капіталу порушили три
кредитні спілки, з яких дві виключено з Державного реєстру фінансових
установ у І кварталі 2022 року.
Фінансові компанії та ломбарди
Дані про діяльність фінансових компаній та ломбардів за IV квартал є
найменш повними. Обсяги активів сектору загалом зросли: ті фінансові
компанії, що відзвітували, за квартал суттєво наростили обсяги активів – на
30%. Також зростали й обсяги кредитування.
Діяльність ломбардів менш динамічна: учасники ринку, що надали
звітність, майже не змінили обсяг активів та скоротили кредитний
портфель.
Довідково
"Огляд небанківського фінансового сектору" – це щоквартальний інформаційний
продукт, публікацію якого Національний банк України започаткував у жовтні 2020 року.
У центрі уваги – діяльність небанківських фінансових установ під регуляцією НБУ:
страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній та ломбардів. Огляд висвітлює
ключові тенденції небанківського фінансового ринку і формує комплексне розуміння
стану сектору.
Посилання на новину: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pidtrimannya-diyalnostinadavachiv-nebankivskih-finansovih-poslug-ye-klyuchovim-zavdannyam-v-umovahvoyennogo-stanu--oglyad-nebankivskogo-finsektoru-za-iv-kvartal-2021-roku

Національний банк пропонує заборонити кредитодавцям
та колекторським компаніям вживати заходи з повернення
простроченої заборгованості щодо захисників України
Національний банк з метою підтримки захисників і захисниць України
направив листа Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики
Верховної Ради з пропозицією внесення змін до Закону України "Про
споживче кредитування".
Змінами до цього закону пропонується на період дії воєнного стану та
упродовж шести місяців після його припинення або скасування
заборонити банкам, небанківським фінансовим установам та
колекторським компаніям здійснювати заходи з врегулювання
простроченої заборгованості щодо споживачів-військовослужбовців.
Зокрема, йдеться про:
• військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних
органів спеціального призначення (далі – правоохоронних органів),
Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову
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службу на території України, і військовослужбовців зазначених вище
військових формувань та правоохоронних органів – громадян України, які
виконують військовий обов'язок за межами України;
• військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок
захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи
внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби,
пов'язаного з проходженням військової служби, та членів їхніх сімей;
• військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні (або
перевірочні) та спеціальні збори;
• членів добровольчих формувань територіальних громад під час
їхньої участі у заходах підготовки добровольчих формувань
територіальних громад, а також виконання ними завдань територіальної
оборони України.
Заборона кредитодавцям та колекторським компаніям вживати
заходи з повернення простроченої заборгованості, зокрема через
безпосередню взаємодію (телефонні та відеопереговори, особисті
зустрічі), надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через
засоби телекомунікації, поширюватиметься як на військовослужбовців, так
і членів їхніх сімей, близьких осіб, представників, спадкоємців,
поручителів, майнових поручителів та третіх осіб, взаємодія з якими
передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку
взаємодію.
У разі виявлення порушення таких норм регулятор застосовуватиме
визначені законодавством заходи впливу в частині дотримання вимог
щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої
заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).
"Завдяки неймовірній силі та мужності наших захисників і захисниць
Україна дає гідну відсіч ворогу. Задля їхньої підтримки ми запропонували
внесення змін до Закону України "Про споживче кредитування". Сьогодні
ми надіслали лист із відповідними законодавчими пропозиціями
профільному комітету Верховної Ради. Ними передбачена заборона
вживати заходи з повернення простроченої заборгованості щодо воїнів та
їхніх сімей у період дії в Україні воєнного стану та упродовж шести місяців
після його припинення. Сподіваємося на підтримку парламентарів", –
прокоментував ініціативу Голова Національного банку Кирило Шевченко.
Посилання на новину: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bankproponuye-zaboroniti-kreditodavtsyam-ta-kolektorskim-kompaniyam-vjivati-zahodi-zpovernennya-prostrochenoyi-zaborgovanosti-schodo-zahisnikiv-ukrayini
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