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ВАЛЮТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

Часткове скасування валютних обмежень  

23 жовтня 2015 року набрала чинності Постанова Правління Національного банку 

України № 718 від 22 жовтня 2015 року, яка скасовує окремі валютні обмеження, 

встановлені Постановою Правління Національного банку України № 581 від 

3 вересня 2015 року. 

Так, НБУ скасував обов’язковий продаж на міжбанківському валютному ринку 

України надходжень в іноземній валюті: 

 за проектами, що здійснюються на підставі угод між Україною і 

Європейським Союзом про участь України в міжнародних програмах 

Європейського Союзу; 

 у вигляді грантів від міжнародних фінансових організацій, членом яких є 

Україна, на користь юридичної особи-резидента, фінансування якої 

здійснюється за рахунок таких грантів та в органах управління якої бере 

участь Уряд України; 

 що надійшли як грошове забезпечення (гарантійний внесок) участі 

нерезидента в аукціоні (торгах) з приватизації державного майна на 

рахунки організатора такого аукціону (торгів). 

Відповідно до Постанови НБУ № 581 уповноваженим банкам заборонено знімати 

з контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення 

зобов’язань зарахуванням зустрічних вимог у валюті. У зв’язку з набранням 

чинності Постанови НБУ № 718 така вимога не поширюватиметься на операції 

операторів телекомунікацій з оплати міжнародних телекомунікаційних послуг 

(міжнародного роумінгу та пропуску міжнародного трафіку). 

Також варто зазначити, що НБУ дозволив проведення реєстрації змін до 

кредитних договорів в іноземній валюті, якщо зміна первісного кредитора 

пов’язана з його ліквідацією та приєднанням до нового кредитора-

правонаступника. НБУ здійснює також реєстрацію кредитних договорів, за якими 

кредит наданий резиденту-позичальнику за участю іноземного експортно-

кредитного агентства. 

Крім цього, НБУ скасував обмеження щодо видачі готівкових коштів у національній 

валюті через каси та банкомати. Поки Постанова не набрала чинності, видача 

готівкових коштів у національній валюті обмежувалася 300 тис. грн. на добу на 

одного клієнта. 

http://dlf.ua/ua/
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КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Doing Business in Ukraine: оцінка Світового банку 

Відповідно до рейтингу Світового банку Doing Business, у якому щорічно 

оцінюються умови ведення бізнесу, Україна перемістилась з 96-го на 83-є місце. 

За 2015 рік Україні вдалося покращити свої показники в окремих категоріях. 

Так, Україна продемонструвала позитивну динаміку розвитку в питаннях 

реєстрації бізнесу. Насамперед, це пов’язано з запровадженням процедур 

онлайн-реєстрації та скасування реєстраційних зборів. Крім цього, Україна 

покращила свої позиції у сфері захисту інвесторів. 

При цьому варто зазначити, що в таких категоріях як отримання дозвільної 

документації в будівельній галузі, ведення транскордонної торгівлі та 

оподаткування Україна і далі залишається у рейтингу на доволі низьких позиціях. 

При підготовці щорічного звіту Doing Business Світовий банк враховував висновки 

юридичної фірми DLF. 

Спрощення реєстрації бізнесу 

16 жовтня 2015 року набрали чинності спільні накази Міністерства юстиції та 

Міністерства фінансів стосовно електронного обміну інформацією між 

відомствами. Завдяки цьому процедура реєстрації бізнесу скоротиться до 

24 годин. 

Відтепер при успішній подачі необхідних документів державному реєстратору, 

через дві години вся інформація в електронному вигляді потраплятиме до 

Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду, Держстатистики, які своєю 

чергою протягом двох годин надаватимуть інформацію зі своїх реєстрів і до кінця 

дня підприємство буде взято на облік у всіх цих органах (раніше така процедура 

займала близько 10 днів). 

Новації у сфері державних закупівель 

30 вересня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 

законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність 

з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» № 679-VIII 

від 15 вересня 2015 року, який вніс зміни до Закону України «Про здійснення 

державних закупівель». 

Зміни Закону спрямовані на збільшення рівня конкуренції шляхом спрощення 

участі в процедурах закупівель для бізнесу, а також посилення прозорості тендерів 

шляхом зняття заборони на розкриття змісту поданих пропозицій. 

Закон, зокрема, передбачає такі суттєві зміни: 

 можливість ознайомлення зі змістом документа, що містить інформацію 

про ціну; 
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 оприлюднення протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, а також 

виключення умисного блокування торгів; 

 підвищення вартісної межі щодо застосування норм закону для закупівлі 

товарів і послуг до 200 тисяч гривень, а робіт – до 1,5 мільйона гривень; 

 право учасника, пропозиція якого відхилена, отримати додаткові 

обґрунтування; 

 введення поняття формальної (несуттєвої) помилки, допущення якої не 

призведе до відхилення пропозиції; 

 підвищення вартісної межі для застосування процедури запиту цінових 

пропозицій до 500 тисяч гривень. 

Спрощення процедури реєстрації азотних добрив 

1 жовтня 2015 року набрала чинності Постанова КМУ № 756 від 2 вересня 

2015 року, яка внесла зміни до Порядку проведення державних випробувань, 

державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і 

агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. 

Постанова визначає, що для азотних добрив, які містять діючу речовину, що 

входить до складу вже зареєстрованого препарату того ж призначення і для тієї ж 

групи культур, державні випробування можуть бути замінені на рецензійні звіти від 

установ, що входять до мережі державних випробувань препаратів, і 

документацію, надану заявником на препарат і діючу речовину. 

Також встановлено конкретний термін проведення експертизи для азотних 

добрив, який становить 15 днів з дня надходження реєстраційних документів і в 

разі потреби може бути продовжений до 25 днів. 

 

МИТНЕ ПРАВО 

Скасовано ліцензування експорту окремих 

кольорових металів 

5 жовтня 2015 року була опублікована постанова Кабінету Міністрів України № 773 

від 30 вересня 2015 року, відповідно до якої певні кольорові метали були 

виключені з переліку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2015 році. 

Відтепер ліцензуванню не підлягає експорт гартцинка (цинкозалізний сплав), 

феронікеля, феротитану, міді рафінованої, катодів та секції катодів, прутків, 

брусків та мідних профілів, труб та трубок мідних, сплавів алюмінієвих вторинних 

у зливках або рідкому стані, сплавів алюмінієвих вторинних, виробів алюмінієвих, 

свинцю необробленого. 
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НЕРУХОМІСТЬ 

Зміни в регулюванні архітектурно-будівельної 

діяльності 

Постановою Кабінету Міністрів України № 747 від 26 серпня 2015 року було 

об’єднано Порядок виконання підготовчих робіт і Порядок виконання будівельних 

робіт в один нормативний акт – Порядок виконання підготовчих і будівельних 

робіт, який набрав чинності після його офіційного опублікування 9 жовтня 2015 

року. Порядок виконання підготовчих і будівельних робіт є черговим підзаконним 

актом, який прийнятий у зв’язку з набуттям чинності змін до законодавства щодо 

регулювання архітектурно-будівельної діяльності. 

Відтепер повідомлення про початок виконання підготовчих або будівельних робіт 

може бути надіслане заявником до відповідного органу державного архітектурно-

будівельного контролю за місцезнаходженням об'єкта через електронну систему 

здійснення декларативних процедур у будівництві. Ця електронна система 

запрацювала з 12 жовтня 2015 року, однак щоб користуватися нею необхідна 

наявність електронного цифрового підпису в заявника. 

Відповідно до Порядку виконання підготовчих і будівельних робіт, повноваження з 

питань надання, повернення чи анулювання документів, які дають право на 

виконання підготовчих чи будівельних робіт, здійснюються виконавчими органами 

з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, 

міських рад, а також структурними підрозділами Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій. В окремих випадках, зокрема щодо об’єктів V 

(найвищої) категорії складності або таких, що розташовані за межами населених 

пунктів чи на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, такі 

повноваження здійснює Державна архітектурна будівельна інспекція. 

Документи, що надають право на виконання підготовчих робіт, діють до моменту 

отримання права на виконання будівельних робіт, а документи, що надають право 

на виконання будівельних робіт, є чинними до завершення будівництва. 

 

DLF: ПРАКТИКА 

Юристи DLF повернули депозит вкладнику 

проблемного банку  

У жовтні 2015 року юристи компанії DLF завершили серію судових справ проти 

одного з проблемних банків України. У підсумку, через суд та органи примусового 

виконання судових рішень клієнтові повернуто суму в розмірі 734 000,00 грн., яка 

включає 310 000,00 грн. – тіла депозиту, 315 000,00 грн. – нарахованих відсотків 

та 109 000,00 грн. – штрафних санкцій. 
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З практичної точки зору у цій справі цікавими видаються юридичні обставини, що 

були визнані рішеннями суду першої інстанції та підтверджені судом апеляційної 

інстанції. Детальніше 

 

 

Контактні особи: 

Ігор Дикунський, LL.M., партнер 

igor.dykunskyy@DLF.ua 

Цей Правовий вісник містить короткий огляд поточних змін в українському законодавстві та 

не може розглядатись як юридична консультація. Для отримання детальнішої інформації 

або рекомендацій щодо конкретних питань, просимо звернутися до вказаних контактних 

осіб або скористатися формою зворотного зв’язку на нашому сайті. 

Цей Правовий вісник є безкоштовним щомісячним електронним виданням. Якщо Ви більше 

не хочете його отримувати, будь ласка, надішліть короткий лист на info@DLF.ua 

 
DLF attorneys-at-law 

 
Бізнес-центр «Торус» | вул. Глибочицька, 17д | 04050 Київ | www.DLF.ua | info@DLF.ua 

T +380 44 384 24 54 | F +380 44 384 24 55 

Дмитро Сикалюк, юрист  

dmitriy.sykaluk@DLF.ua 
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