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ДАЙДЖЕСТ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА
СКАСОВАНО ОБОВ’ЯЗКОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕЧАТОК

Починаючи з листопада 2014 року було скасовано обов’язкове використання печатки
підприємцями, при цьому залишалося право державних органів та органів місцевого
самоврядування вимагати проставлення печаток на документах, які подавались до них.
Верховна Рада України, законом від 23 березня 2017 року «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними
особами - підприємцями» скасувала право державних органів та органів місцевого
самоврядування вимагати проставлення печаток на документах, які подаються до них
підприємцями.
У разі, якщо посадова особа державних органів або органів місцевого самоврядування буде
вимагати поставити печатку на документах, її може бути притягнуто до адміністративної
відповідальності у вигляді штрафу у розмірі від 850 до 1700 грн.
Наразі даний закон передано на підпис Президентові України та він вступить в силу через
три місяці з дня його опублікування.
В УКРАЇНІ ЗАПРОВАДЖЕНО ІНСТИТУТ КОРПОРАТИВНИХ ДОГОВОРІВ

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
корпоративних договорів» від 23 березня 2017 року закріплено у цивільному та
господарському кодексах України, Законі України «Про господарські товариства», Законі
України «Про акціонерні товариства» положення про корпоративні договори.
Відтепер учасники товариства з обмеженою відповідальністю зможуть укласти між собою
договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою
відповідальністю, а учасники акціонерного товариства - договір між акціонерами.
У таких договорах, учасники можуть домовитись:
- користуватись своїми правами у конкретний спосіб;
- не використовувати свої права до настання подій, обставин, визначених у договорі;
- у який спосіб голосувати на загальних зборах;
- придбати частку в статутному капіталі (акції) за певною ціною чи за умови настання
визначених у договорі обставин;
- продати частку в статутному капіталі (акції) за певною ціною чи за умови настання
визначених у договорі обставин;
- утриматись від продажу часток (акцій) до настання визначених у договорі обставин;
- про інші дії, пов’язані з управлінням товариством.
ЗМІНЕНО ПРАВИЛА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

23 березня 2017 року Верховною Радою України було прийнято Закон «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в
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акціонерних товариствах», у якому визначено порядок придбання контрольного пакету
акцій у приватних акціонерних товариствах та у публічних акціонерних товариствах.
Крім того, закріплено обов’язок акціонера продати свої акції на вимогу акціонера – власника
95 відсотків акцій товариства та визначено обов’язок акціонера – власника 95 відсотків акцій
товариства, на вимогу акціонера викупити його акції.
Цей Закон вступить в силу після його опублікування.
ЗАТВЕРДЖЕНО ТИПОВУ ФОРМУ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
На сьогодні, рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 березня
2017 року № 75 затверджено Типову форму антикорупційної програми для юридичних осіб,
яка є обов’язковою для використання при розробці та затвердженні такої програми на
підприємстві.
Нагадаємо, що в обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується у:
1) державних та комунальних підприємств, а також господарських товариств з державною
або комунальною часткою понад 50%, у яких:
– середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб;
– обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70
млн. грн;
2) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації або процедури держзакупівлі,
за умов, якщо вартість товару, послуг або робіт перевищує 20 млн грн.
СПРОЩЕНО РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН ДО КРЕДИТНИХ ДОГОВОРІВ З НЕРЕЗИДЕНТАМИ
Положенням про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації)
про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління Нацбанку від
15.08.2016 № 369, доповнено нормою, якою передбачено, що банк не надсилає до Нацбанку
копії документів якщо реєстрації в Нацбанку потребують зміни до відповідного договору, які
стосуються виключно таких випадків:
- зниження розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених відповідним
договором платежів, що впливають на розмір виплат за користування кредитом, позикою;
- переходу резидента-позичальника на обслуговування в інший уповноважений банк;
зміни юридичної адреси позичальника;
- пролонгації строку кредиту, позики.
ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
Нацбанк змінив процедуру купівлі валют / перерахування коштів за кордон. Клієнтам банків
не потрібно чекати дозволу НБУ на проведення операцій щодо купівлі іноземної
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валюти / перерахування коштів за межі України на користь нерезидентів. Уповноважені
банки інформуватимуть Національний банк про такі операції клієнтів після їх проведення.
Однак, у разі виникнення у НБУ сумнівів стосовно законності операцій до банку може бути
направлено вимогу, якою НБУ, зокрема, може припинити здійснення окремих валютних
операцій клієнтів. Відновити проведення цих операцій банк зможе тільки після отримання
окремого повідомлення від НБУ.
Крім того, якщо клієнт, валютні операції якого викликали сумніви у НБУ, перейшов на
обслуговування до іншої банківської установи, уповноважений банк зобов'язаний
повідомити про це НБУ.
Банк, в якому клієнт відкриває поточні рахунки, має право звернутися до попередніх
обслуговуючих банків за інформацією, яка отримана від НБУ та стосується сумнівних
операцій клієнтів.
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