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МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО 
 

 

СПРОЩЕНО ВИДАЧУ ДОЗВОЛІВ ІНОЗЕМЦЯМ НА 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

26 червня 2017 року Президент України підписав Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення бар'єрів для залучення 

іноземних інвестицій» (закон № 4541), над яким близько 2 років працювала команда 

юристів ДК-Право, Нексія ДК. 

Зокрема, закон № 4541: 

 Надає право іноземним інвесторам засновникам / учасникам або 

бенефіціарним власникам українських компаній отримувати посвідку на тимчасове 

 проживання в Україні, якщо розмір їх частки в статутному капіталі становить не менше 

100 тис. Євро. 

 Диференціаціює дію дозволу на застосування праці - від 1 року до трьох років. 

  Дозволяє роботу іноземців на умовах сумісництва та суміщення посад. 

 Закріплює розмір мінімальної заробітної плати для іноземців - 10 МЗП для 

бізнесу і 5 МЗП – для громадських об'єднань, благодійних організацій та навчальних 

закладів. 

Суттєві зміни передбачені і для оформлення посвідки на тимчасове проживання 

в Україні: скорочується строк оформлення посвідки (з 15 до 10 календарних днів з дня 

отримання заяви), допускається подання заяви про видачу або продовження посвідки на 

тимчасове проживання через представника на підставі довіреності тощо. 

  

ЧЕРВЕНЬ 2017 

ОСНОВНІ НОВИНИ ТА ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА 



ФІНАНСОВЕ ПРАВО 
 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК СПРОЩУЄ ДЛЯ БІЗНЕСУ ІНВЕСТУВАННЯ ЗА 

КОРДОН 

 

Бізнес отримав можливість інвестувати за кордон до 2 млн. дол. США в 

еквіваленті на підставі однієї валютної ліцензії за один календарний рік. Досі ліміт 

загальної суми таких операцій становив 50 тис. дол. США за один календарний місяць. 

Діятимуть спрощені вимоги до переліку документів для отримання ліцензії, якщо 

розмір інвестиції є меншим 50 тис. дол. США. Крім заяви, достатньо буде надати 

декілька інших документів залежно від виду інвестиції та типу інвестора (договір про 

здійснення інвестиції, документи про реєстрацію об’єкта інвестиції тощо). 

Для інвестицій у сумі понад 50 тис. дол. США, резидент повинен додатково 

підтвердити економічний сенс операції, наявність у нього прозорих джерел коштів для її 

проведення, надати розгорнуту інформацію про кінцевих бенефіціарних власників 

суб’єктів інвестиційної операції тощо. 

Зазначені зміни затверджені Постановою Правління Національного Банку України 

№ 51 від 08 червня 2017 року "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України". Вони набрали чинності з 12 червня 2017 року. 

 

ЗНЯТО ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОБМІНУ БЕЗГОТІВКОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ 

ВАЛЮТИ 

 

Уповноваженим банкам надано право без обмежень проводити на міжнародних 

ринках на умовах “тод”, “том”, “спот”, “форвард” або “своп” операції з купівлі та 

продажу банківських металів за будь-яку іноземну валюту Класифікатора іноземних 

валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного 

банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління 

Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами) (далі – 

Класифікатор). Раніше такий обмін можна було здійснити лише один раз на день 

виключно стосовно іноземної валюти 1-ї грипи Класифікатора. 

Крім того, уповноважені банки та резиденти – суб’єкти зовнішньоекономічної 

діяльності мають право здійснювати операції з обміну (конвертації) іноземної валюти на 

умовах “форвард”. Таким чином, знято обмеження стосовно групи відповідно до 

Класифікатора іноземних валют, а також строку та виду операції, що хеджирується.  

Відповідні зміни внесені Постановою Правління Національного Банку України від 

15 червня 2017 року № 55, що набрала чинності 26 червня 2017 року. 

 

 

  

https://bank.gov.ua/document/download?docId=50037121
https://bank.gov.ua/document/download?docId=50037121
https://bank.gov.ua/document/download?docId=50037121


ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ПРОДАЖ НАДХОДЖЕНЬ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ НА 

МІЖБАНКІВСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Установлено вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському 

валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь 

юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, фізичних осіб-підприємців, 

іноземних представництв (крім офіційних представництв), на рахунки, відкриті в 

уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, а 

також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України 

на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України. 

Такі надходження підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському 

валютному ринку України, у тому числі безпосередньо Національному банку 

України, у розмірі 50 відсотків. Решта надходжень в іноземній валюті залишається в 

розпорядженні резидентів та нерезидентів і використовується ними відповідно до правил 

валютного регулювання. 

Зазначена вимога поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи 

Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою 

Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції 

постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі 

змінами), і в російських рублях. 

Таке положення передбачено Постановою Правління Національного Банку України 

від 30 травня 2017 року № 45, що набрала чинності з 16 червня 2017 року та діятиме 

до13 грудня 2017 року (включно). 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ОПТИМІЗУВАВ ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ 

РІШЕНЬ ЩОДО ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ 

 

Зокрема, були внесені такі зміни: 

 рішення про включення, відмову у включенні чи виключення з 

Реєстру аудиторських фірм прийматиме Правління Національного Банку України, а не 

Комітет з питань аудиту банків України; 

  врегульовано питання запобігання конфлікту інтересів під час прийняття 

рішень Комітетом з питань аудиту банків України. Наприклад, якщо хтось із членів 

Комітету є пов’язаною з аудиторською фірмою особою, він повинен буде повідомити 

про це Комітет та відмовитися брати участь у прийнятті рішення стосовно даної фірми; 

 уточнені строки прийняття Національним Банком України рішень з питань 

ведення Реєстру. Наприклад, раніше регулятор повинен був розглянути подані 

аудиторською фірмою на продовження дії Свідоцтва документи протягом 15 робочих 

днів, а тепер у цей термін Національний банк має вже прийняти рішення. 

Відповідні зміни передбачено постановою Правління Національного Банку України 

від 27 червня 2017 року №58 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України з питань аудиту банків», яка набуває чинності з дня, 

наступного за днем її офіційного опублікування. 

 

  

https://bank.gov.ua/document/download?docId=51024842
https://bank.gov.ua/document/download?docId=51024842
https://bank.gov.ua/document/download?docId=51024842


ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

Первинний аналіз інформації про здійснені контрольовані операції проводиться 

контролюючим органом шляхом зіставлення показників податкової, фінансової звітності 

платника податку, даних митних декларацій, а також порівняння рівня цін та умов, що 

застосовуються платниками податків у контрольованій операції, із рівнем цін та умов у 

неконтрольованій(их) операції(ях) з метою встановлення відповідності умов 

контрольованих операцій платника податку принципу "витягнутої руки" та/або 

виявлення фактів заниження платником податків податкових зобов'язань. Якщо під час 

первинного аналізу контролюючим органом виявлено ризики невідповідності умов 

контрольованих операцій платника податку принципу "витягнутої руки" та/або 

заниження податкових зобов’язань, контролюючий орган має право письмово 

звернутися до платника податку із запитом про надання інформації відповідно до 

підпункту 73.3. статті 73 розділу ІІ Податкового кодексу. 

Опитування з питань трансфертного ціноутворення щодо контрольованих 

операцій, проведених у звітних періодах 2013 та 2014 років, проводиться з 

урахуванням норм статті 39 розділу І Податкового кодексу у редакції, що була 

чинною до 01 січня 2015 року. 

У разі неподання (несвоєчасного подання) документації з трансфертного 

ціноутворення контролюючий орган проводить документальну позапланову 

перевірку з метою фіксації порушення платником податків вимог пункту 39.4 статті 39 

розділу I Податкового кодексу. 

Такі зміни до Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та 

Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника 

податків з питань трансфертного ціноутворення затверджено Наказом Міністерства 

Фінансів України від 28 квітня 2017 року № 470, набули чинності 16 червня 2017 року. 

 

ВЖЕ ФУНКЦІОНУЄ ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ДЕРЖНАГЛЯДУ 

(КОНТРОЛЮ) 

 

З 08.06.2017 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою 

затверджено Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного 

нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей. 

Держателем системи є ДРС, що забезпечує її створення та функціонування. 

Передбачено, що система забезпечує доступ суб’єктів господарювання та 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування до інформації про 

заходи державного нагляду (контролю) з використанням Інтернету, що є безоплатним. 

Систему призначено для: збереження та систематизації відомостей про заходи 

державного нагляду (контролю); автоматизованого виявлення суб’єктів господарювання, 

яких на відповідний плановий період включено до річних планів здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) одночасно кількох органів державного нагляду 

(контролю), та формування проекту плану здійснення комплексних заходів державного 

нагляду (контролю) на плановий період. 

Система забезпечує можливість отримання відомостей з Єдиного державного 

порталу адміністративних послуг та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. 
Система функціонує цілодобово — сім днів на тиждень. 

 

 

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250041948


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЗАПРОВАДЖУЄ 

ВИДАЧУ УКРАЇНЦЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЛІЦЕНЗІЙ В ЕЛЕКТРОННІЙ 

ФОРМІ 

  

На підставі е-ліцензій фізична особа зможе протягом одного календарного 

року перерахувати іноземну валюту за кордон на загальну суму до 50 000 доларів 

США (в еквіваленті). 
Скористатися е-ліцензіями можна для здійснення таких валютних операцій: 

 для інвестицій за кордон; 

 з розміщення коштів на власних рахунках за межами України; 

 з метою виконання зобов’язань перед нерезидентами за договорами страхування 

життя. 

Для надання е-ліцензій та збору інформації про використання встановленого ліміту 

 Національний банк запроваджує автоматизовану інформаційну систему ―Реєстр 

індивідуальних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій‖ (АІС). 

Щоб отримати е-ліцензію фізична особа має звернутися в будь-

який уповноважений банк, в якому вона має відкритий власний рахунок, та подати такі 

документи (у паперовій або електронній формі):  

 заяву до НБУ про видачу е-ліцензії, 

 документи, що свідчать про наявність у цієї фізичної особи доходів у сумі, 

достатній для здійснення переказу коштів на підставі е-ліцензії, 

 оригінали або копії документів, що підтверджують мету здійснення переказу з 

України (крім випадку переказу коштів на власний рахунок закордоном). 

Ця система затверджена Постановою Правління Національного Банку України 

№54 від 15 червня 2017 року ―Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України‖. Фізичні особи можуть скористатися нею з 3 липня 2017 

року. 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЗБЕРІГ ОБЛІКОВУ СТАВКУ 

НЕЗМІННОЮ 

 

Відповідно до Рішення Правління Національного Банку України "Про розмір 

облікової ставки" від 25.05.17 № 318-рш, облікова ставка залишається на рівні 12,5%. 

 

  

https://bank.gov.ua/document/download?docId=50408939
https://bank.gov.ua/document/download?docId=50408939
https://bank.gov.ua/document/download?docId=50408939


ПОДАТКОВЕ ПРАВО 
 

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ 

 

20 червня 2017 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 

13.06.2017 р. № 567, яким затверджено Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для 

зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, та 

вичерпний Перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію 

податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. Такий документ було 

опубліковано у виданні «Офіційний вісник України» за 20.06.2017 р. № 48/2017. 

Реєстрація податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється у разі 

її відповідності таким критеріям:  

 обсяг постачання товару/послуги у податковій накладній, поданій на реєстрацію, 

у 1,5 раза більший, ніж залишок різниці між постачанням такого товару/послуг та його 

придбанням у податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у ЄРПН 

із 01.01.2017.  

 відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій стосовно товарів у 

податковій накладній, поданій на реєстрацію в ЄРПН.  

ДФС має зареєструвати таку податкову накладну/розрахунок коригування, 

реєстрацію яких зупинено через відповідність Критеріям, якщо платник ПДВ подасть 

документи за затвердженим вичерпним переліком. 

З 01 квітня по 01 липня 2017 року діяв перехідний період для застосування 

вищезазначеної процедури, протягом якого фактичне зупинення реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування в ЄРПН не здійснювалось. З 01 липня 2017 року 

процедура зупинення реєстрації ПН/РК, передбачена пунктом 201.16 статті 201 ПК 

України, почала застосовуватись у загальному порядку. 

 

Перелік документів повинен включати: 

 договори (зовнішньоекономічні контракти) з додатками, листування з 

контрагентами, митні декларації; 

 первинні документи щодо постачання товарів/послуг, зберігання й 

транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, 

інвентаризаційні описи; 

 розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків; 

 рахунки-фактури (інвойси), акти приймання - передачі, надання послуг, накладні; 

 документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про 

відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності тощо), наявність яких 

передбачена  договором або законодавством; 

 документальне підтвердження наявності трудових ресурсів, матеріально-

технічних і технологічних можливостей для здійснення господарських операцій. 

Письмові пояснення платника податку (окрім іншого, короткий опис 

взаємовідносин із контрагентом, зазначеним у податковій накладній/розрахунку 

коригування;  дата, номер податкової накладної, яка підтверджує факт придбання товару, 

зазначеного у ПН/РК тощо) та/або копії документів повинні бути завірені належним 

чином. 

  



ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 
 

 

ЗАКОНОДАВЧІ НОВОВВЕДЕННЯ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управляння в 

акціонерних товариствах" від 23.03.2017 №1983-VIII набув чинності 4 червня 2017 року.  

Серед основних його нововведень: 

 запровадження інституту публічної вимоги мажоритарія щодо продажу йому 

акцій міноритаріїв (squeeze-out) та надання права останнім вимагати від власника 95% 

акцій обов’язкового придбання за справедливою ціною їхніх цінних паперів (sell-out); 

 упровадження понять «домінуючий контрольний пакет акцій» (95% і більше) 

та «значний контрольний пакет акцій» (75% і більше); 

 закріплення на законодавчому рівні раніше відомого, але до цього часу не 

регламентованого поняття рахунку умовного зберігання (ескроу) та механізму його 

використання; 

 урегулювання процедури визначення справедливої ціни в процесі реалізації 

права на викуп та продаж акцій. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовий бюлетень Юридичної компанії ДК-Право. Нексія ДК є виданням 

про актуальні зміни законодавства України. Юридична компанія ДК-Право не 

зобов’язується вносити зміни в даний Правовий бюлетень у зв’язку з 

подальшими змінами у законодавстві України. Зверніть увагу, - даний 

Правовий бюлетень не є юридичною консультацією і може бути 

використаний виключно для отримання загальної інформації про його 

предмет. З метою уникнення ризиків до прийняття будь-яких рішень, 

пов’язаних з інформацією, що міститься у цьому Правовому бюлетені, будь 

ласка, зверніться за кваліфікованою консультацією до фахівців нашої 

компанії в кожному конкретному випадку. Юридична компанія ДК- Право не 

несе відповідальності за застосування інформації з даного Правового 

бюлетеня без отримання окремої консультації в кожному конкретному 

випадку. 

 

 

 

 

Юридична компанія "ДК-ПРАВО"  

м. Львів, вул. Акад. C. Єфремова, 32а, пов. 3  

79013  

+38 032 298 8540  

www.dk.ua  

www.nexia.com  

 

 
Ми будемо раді відповісти на Ваші питання  

 

З повагою, 

Христина Онищенко 

 

Керівник Юридичної компанії "ДК-ПРАВО" 

Партнер. Право. 

Нексія ДК. Аудитори і консультанти 

 

Тел. моб:    (0038) 067 670 26 06 

 (0038) 050 431 70 83 

E-mail:       KhrystynaOnyshchenko@dk.ua   

http://www.dk.ua/
http://www.nexia.com/

