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ВАЛЮТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

НБУ залишив валютні обмеження практично без змін 

Постановою «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному 

ринках України» № 863 від 4 грудня 2015 року Національний Банк України вкотре 

продовжив дію обмежень, які діяли на валютному ринку. Проте деякі обмеження 

все ж скасовано.  

Зокрема, вимога щодо обов’язкового продажу 75% валютних надходжень не 

поширюватиметься на кредити, що надаються резиденту-позичальнику за участю 

іноземного експортно-кредитного агентства для виконання зобов’язань за 

імпортним контрактом перед нерезидентом. Ця норма діятиме лише в тому 

випадку, якщо іноземний кредитор перераховує кошти за імпортним контрактом 

без зарахування цих коштів на рахунок резидента-позичальника.  

Крім цього, обов’язковий продаж валюти не стосуватиметься грошового 

забезпечення, яке нерезидент надає в якості гарантії чи застави для участі в 

конкурсних торгах, що має суттєво спростити участь іноземців в процедурі 

державних закупівель.  

При цьому суттєвих пом’якшень валютних обмежень, зокрема, щодо виплати 

дивідендів в іноземній валюті, повернення позик нерезидентам та скасування 

вимоги обов’язкового продажу валютних надходжень у розмірі 75%, яких очікував 

ринок, у зв’язку з нестабільною ситуацією на валютному ринку так і не 

запроваджено. 

 

ДОГОВІРНЕ ПРАВО 

Санкції Міністерства економіки України 

Найпоширенішим порушенням валютного законодавства України є порушення 

порядку здійснення експортно-імпортних операцій. Порушення цього порядку не 

завжди виникає з вини суб’єкта господарювання, зокрема іноземної компанії. При 

цьому варто зазначити, що санкції, які застосовуються у зв’язку з порушенням 

порядку експортно-імпортних операцій можуть суттєво ускладнити діяльність 

іноземної компанії і на певний час фактично паралізувати її поставки в Україну. 

Порядок здійснення експортно-імпортних операцій визначений в Законі України 

«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті». Так, закон передбачає, 

що виручка суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті підлягає 

зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати 

заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з 

дати здійснення авансового платежу. При цьому Національному банку України 

надається право на строк до шести місяців встановлювати інші строки розрахунків. 

Національний банк користується цим правом протягом останніх двох років і 
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регулярно продовжує строк дії обмежень, відповідно до яких строк розрахунків в 

зовнішньоекономічній діяльності скорочений до 90 календарних днів. 

На практиці це означає, що якщо протягом 90 календарних днів з моменту 

здійснення передоплати товар не проходить митне оформлення на території 

України або поставляється на митну територію України не в тому об’ємі, за який 

була перерахована передоплата, то відповідно до положень Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

можуть застосовуватись спеціальні санкції. 

Переглянути повну версію статті про санкції Міністерства економіки України 

російською мовою 

 

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Дерегуляція в агропромисловості 

8 грудня 2015 року Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі», 

який передбачає зменшення регуляторних та ліцензійних процедур для суб’єктів 

господарювання в аграрному секторі України та внесення низки важливих змін у 

інші закони України у сфері ветеринарії, пестицидів і агрохімікатів, тваринництва, 

харчових продуктів, рибного господарства, природокористування тощо. 

Так, зокрема, було скасовано 22 дозвільні процедури, що є застарілими або 

дублюються, зокрема реєстрацію типових добрив та добрив, що не містять 

потенційно шкідливих домішок, атестацію суб'єктів племінної справи, реєстрацію 

зовнішньоекономічних договорів стосовно рибогосподарської продукції тощо. 

Закон спрощує процедуру оформлення водокористування й обігу добрив і засобів 

захисту рослин, а також скасовує карантинний дозвіл на їхній імпорт, що дає 

підстави сподіватися на залучення нових постачальників і позитивний вплив на 

ціну на внутрішньому ринку.  

Відтепер ліцензія на промисловий вилов риби, окрім внутрішніх водойм і річок, 

необхідна тільки для вилову за межами юрисдикції України. Крім того, у сфері 

надрокористування дозволено використання підземних вод без дозволу до 

300 куб. м на один водозабір.  

Закон також обмежує контролюючі повноваження державних органів із метою 

скорочення витрат підприємств аграрного сектору та зниження ризиків корупції. 

Зміни в процедурі державних закупівель 

25 грудня 2015 року Верховна Рада прийняла закон, відповідно до якого державні 

закупівлі здійснюватимуться в електронному форматі. Цей Закон був прийнятий 

на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині імплементації 

деяких директив ЄС. 

http://dlf.ua/ua/
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Так, відповідно до положень Закону, запроваджується система електронних 

закупівель, що повинна забезпечити швидкий обмін документами та інформацією, 

розкриття всіх пропозицій учасників після завершення аукціону у відкритих торгах, 

а також покликана створити модель електронних закупівель за участю держави та 

приватного бізнесу та знизити рівень корупції під час відповідних процедур. 

Крім цього, передбачено здійснення державних закупівель із застосуванням двох 

конкурентних процедур регулювання (відкриті торги та конкурентний діалог), а 

також однієї неконкурентної – переговорної процедури закупівлі. Відкриті торги 

проходять із обов’язковим проведенням аукціону з найнижчою ціною та з 

урахуванням нецінових критеріїв. Якщо замовник не може визначити необхідні 

технічні, якісні характеристики товарів та робіт або визначити вид послуг, а також 

у випадку, коли для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно 

провести переговори з учасниками, застосовується процедура конкурентного 

діалогу. Переговорна процедура закупівлі здійснюється без попередньої 

публікації, а оприлюднюється тільки повідомлення про намір укласти договір після 

проведення переговорів з учасником процедури. 

Закон вводиться в дію поетапно: з 1 січня 2016 року положення Закону 

застосовуються для всіх центральних органів виконавчої влади та суб’єктів, що 

діють у визначених сферах, а з 1 січня 2017 року – для всіх замовників. 

 

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО 

Зменшення кворуму загальних зборів ТОВ 

З метою захисту прав учасників товариства з обмеженою відповідальністю на 

участь в управлінні товариством та покращення інвестиційного клімату України, 

24 листопада 2015 року Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до 

статті 60 Закону України «Про господарські товариства» (щодо зменшення 

кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю). 

Закон вносить зміни в статтю 60 Закону України «Про господарські товариства» в 

частині зменшення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою 

відповідальністю з 60% до 50%. Іншими словами, засновник (учасник) компанії, 

який володітиме 50% + 1 голосом, зможе самостійно скликати і проводити збори, 

а також вирішувати більшість питань господарської діяльності товариства 

одноосібно. Відповідно, власник 49% голосів не матиме можливості впливати 

своєю неявкою на збори і блокувати прийняття їхніх рішень. 

Відповідно до цих змін, загальні збори учасників вважатимуться повноважними, 

якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у 

сукупності більш як 50% голосів. 

Такі зміни Парламент обґрунтовує тим, що відповідно до положень Закону України 

«Про господарські товариства» загальні збори товариства з обмеженою 

відповідальністю мають кворум за умови присутності учасників товариства 

(представників учасників), які сукупно є власниками більш як 60% голосів. Такі 

http://dlf.ua/ua/
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вимоги до кворуму загальних зборів дають можливість власнику 40% голосів 

паралізувати управлінську діяльність загальних зборів. Власники 40% голосів, не 

з’являючись на загальні збори, блокують роботу вищого органу управління 

товариства з обмеженою відповідальністю. Таким чином, завищені вимоги Закону 

до кворуму загальних зборів створюють ризики порушення прав більшості 

учасників на участь в управлінні товариством. 

Законодавець також передбачив, що товариства з обмеженою відповідальністю, 

в яких відсутня державна частка, можуть передбачати в статуті товариства інший 

відсоток голосів учасників, за умови присутності яких загальні збори учасників 

вважаються повноважними.  

При внесенні змін до своїх установчих документів, утворенні нових бізнес-структур 

компаніям слід з обережністю підходити до визначення кількості голосів для 

кворуму. Адже зміна звичних 60% може істотно вплинути на систему управління 

компанією. 

Компанія DLF запланувала детальніше висвітлення цього питання у найближчих 

випусках правового вісника, у яких буде окреслено нові інвестиційні перспективи 

цих нововведень, а також наведено перелік можливих ризиків, які потрібно буде 

враховувати при корпоративному структуруванні управління компаніями в Україні 

та холдингових компаній, що управляють українськими активами із закордону.   

Заборона внесення змін у ЄДР за ксерокопіями 

документів 

24 листопада 2015 року Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців» щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за підробними 

документами».  

Зокрема, Закон передбачає, що зміни до відомостей про юридичну особу, які 

містяться в ЄДР, а також зміни в його установчі документи, вноситимуть на підставі 

оригіналу (або нотаріально завірених копій) відповідного рішення органів 

управління юридичної особи. Раніше можна було вносити такі зміни на підставі 

ксерокопій. 

Закон набрав чинності 13 грудня 2015 року. 

 

ПОДАТКОВЕ ПРАВО 

Зміни в податковому законодавстві 

24 грудня 2015 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». Зміни 
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торкнулися практично всіх найважливіших податків та процедур, які впливають на 

діяльність бізнесу. Зміни набрали чинності з 1 січня 2016 року. 

Так для суб’єктів спрощеної системи оподаткування обсяг річного максимально 

допустимого доходу знижено до 5 млн. грн. (попередня редакція Податкового 

кодексу передбачала максимальний розмір річного доходу 20 млн. грн.). Крім 

цього, нововведення передбачають підвищення ставок для платників 3 групи з 2 

до 3% (у разі сплати податку на додатну вартість) та з 4 до 5% (у разі включення 

податку на додану вартість до складу єдиного податку).  

На заміну двом чинним раніше ставкам податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) 

15% та 20% встановлена єдина базова ставка ПДФО у розмірі 18%. Ставка ПДФО 

при виплаті дивідендів залишається на рівні 5%.  

Що стосується єдиного соціального внеску (ЄСВ), то законодавець встановив 

єдину ставку в розмірі 22%. При цьому варто зазначити, що максимальний розмір 

бази нарахування ЄСВ був підвищений з 17 до 25 мінімальних заробітних плат. 

Реформування податкового законодавства передбачає також удосконалення 

відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) з державного бюджету, зокрема 

опублікування офіційної інформації про відшкодування. З 1 лютого 2016 року 

вводиться два види реєстрів для осіб, загальний об’єм експорту яких перевищує 

40%, та всіх інших експортерів.  

Що стосується податку на нерухоме майно, то тут потрібно звернути увагу на 

збільшення граничної ставки податку з 2% до 3% розміру мінімальної заробітної 

плати за 1 кв. метр загальної площі житлової та нежитлової нерухомості, а також 

встановлення додаткової ставки податку в розмірі 25 тис. грн. для квартир площею 

понад 300 кв.м, та будинків – понад 500 кв.м. 

Зміни податкового законодавства торкнулись також сільськогосподарських 

виробників. Так, зміни до Податкового кодексу передбачають скорочення строку 

застосування спеціального режиму оподаткування їхньої діяльності до 1 січня 

2017 року. Крім цього, запроваджується диференціація пропорцій розподілу 

задекларованих сум ПДВ на спеціальні рахунки сільськогосподарських 

підприємств та до державного бюджету. При здійсненні операцій із продукцією 

тваринництва 20% перераховується до бюджету, а 80% на спеціальний рахунок 

сільськогосподарського підприємства. При здійсненні операцій із зерновими та 

технічними культурами 15% залишається у розпорядженні сільгоспвиробника, а 

85% зараховується до бюджету. При здійсненні всіх інших операцій із 

сільськогосподарськими товарами / послугами 50% зараховується до бюджету та 

50% на спеціальний рахунок сільгоспвиробника. 

Що стосується інших змін, то тут варто відзначити скасування з 1 січня 2016 року 

додаткового імпортного збору, який діяв у розмірі 5% та 10%. При цьому 

військовий збір у розмірі 1,5% діятиме і в 2016 році. На транспортні засоби, 

обладнані електричними двигунами, встановлюється нульова ставка ввізного 

мита. 

http://dlf.ua/ua/
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ТРУДОВЕ ПРАВО 

Мінімальна заробітна плата у 2016 році 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 

25 грудня 2015 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні у 2016 році 

становить:  з 1 січня – 1378 грн., з 1 травня – 1450 грн., з 1 грудня – 1550 грн. 

Ліцензійні умови щодо посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном 

16 грудня 2015 року Кабінет Міністрів прийняв Постанову № 1060 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

посередництва у працевлаштуванні за кордоном», яка набрала чинності 23 грудня 

2015 року. 

Постанова встановлює вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про 

отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном, а також вичерпний перелік вимог, обов’язкових 

для виконання під час провадження зазначеної діяльності. 

Зокрема, Постанова передбачає, що ліцензіат до укладення договору про надання 

послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном зобов’язаний 

безоплатно ознайомити претендента із загальною інформацією про можливість 

працевлаштування у відповідного іноземного роботодавця, характер майбутньої 

роботи, умови праці та проживання в державі працевлаштування. Також 

посередник повинен перевіряти у претендентів на працевлаштування наявність 

документів, що підтверджують їхню кваліфікацію, а послуги з посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном здійснюються лише після укладення договору про 

надання таких послуг у двох примірниках (один отримує клієнту, другий 

залишається в ліцензіата). 

 

 

http://dlf.ua/ua/
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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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