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Введено новий пруденційний норматив оцінки ризиків торгівлі цінними паперами
Відповідні зміни до Положення про пруденційних нормативах професійної діяльності на
фондовому ринку і вимог до системи управління ризиками внесені рішенням НКЦПФР від 16
листопада 2017 року № 824, яка набула чинності 1 лютого, крім вимог до нормативного значення
нормативу концентрації кредитного ризику окремого контрагента, які вступають в силу з 1 травня
2018 року.
Для торгівлі цінними паперами введено новий пруденційний норматив – концентрація
кредитного ризику, а також змінюється методика розрахунку нормативу адекватності
регулятивного капіталу.
Норматив концентрації кредитного ризику визначається окремо для кожного контрагента
установи як відношення суми всіх його активів, що становлять вимоги до контрагента, до розміру
її регулятивного капіталу.
Для розрахунку нормативу концентрації кредитного ризику контрагентом установи
вважається будь-яка особа, до якого установа має вимоги, представлені у вигляді активів
установи. Так, для торгівлі цінними паперами здійснюється розрахунок пруденційних нормативів
станом на кінець кожного робочого дня (крім розрахунку нормативу концентрації кредитного
ризику, який здійснюється за станом на кінець останнього дня кожного місяця).
НБУ осучаснив порядок здійснення операцій за гарантіями в національній та іноземних
валютах
Національний банк оновив Положення про порядок здійснення банками операцій за
гарантіями в національній та іноземних валютах (далі – Положення).
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Метою прийняття оновленого Положення, яке регулює загальний порядок, умови надання
та отримання банками гарантій і контргарантій та їх виконання, є :
- відмова від використання паперових документів під час оформлення банками та їх клієнтами
операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах;
- адаптація його норми до міжнародної практики здійснення банками операцій за гарантіями;
- урахування нових тенденцій на ринку та осучаснення регулювання операцій за гарантіями.
Нова редакція цього документу затверджена постановою Правління Національного банку
України від 25.01.2018 № 5.
Його підготовка здійснювалася в рамках співпраці Національного банку України,
Незалежної асоціації банків України і Міжнародної Торгової Палати над реалізацією проекту
#Paperless, суть якого полягає в запровадженні електронного документообігу на етапах здійснення
банками та їх клієнтами операцій за гарантіями.
Новаціями Положення є:
зменшення кількості паперових документів, які використовуються при оформленні
уповноваженими банками та їх клієнтами операцій за гарантіями в національній та іноземних
валютах;
- використання електронних документів на всіх етапах здійснення уповноваженими банками та
їх клієнтами операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах;
- зменшення кількості формальних інструкцій у порядку роботи з гарантіями;
- адаптація порядку здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних
валютах до сучасної міжнародної практики здійснення операцій за гарантіями.
- дотримання банками, які надають гарантії як забезпечення тендерної пропозиції відповідно до
Закону України "Про публічні закупівлі", вимог до забезпечення тендерної пропозиції,
установлених нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері публічних закупівель.
Норми Положення поширюється на усі банки – резиденти України, які беруть участь у
здійсненні таких операцій.
Оскільки гарантія є одним із видів забезпечення виконання зобов'язання, так, за гарантією
банк-гарант гарантує перед кредитором виконання боржником свого зобов'язання.
Постанова набирає чинності з 03.02.2018, крім норми про виконання вимог до забезпечення
тендерної пропозиції.
Національний банк розпочинає оприлюднення даних щодо інфляційних очікувань
Національний банк розпочинає оприлюднення даних щодо інфляційних очікувань
домогосподарств, підприємств, банків та фінансових аналітиків. Ці дані відображають очікуваний
цими групами рівень інфляції через 12 місяців.
Дані розміщуватимуться в розділі «Статистика», підрозділі «Макроекономічні показники»
у файлі під назвою «Інфляційні очікування». Оновлення даних відбуватиметься щоразу після
появи результатів опитувань за кожною з груп респондентів, які відбуваються з різною
періодичністю. А саме:
·
очікування домогосподарств – щомісяця,
·
очікування підприємств – щоквартально,
·
очікування банків – щоквартально,
·
очікування фінансових аналітиків – щомісяця.
Президент Петро Порошенко підписав закон Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність.
Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2258-VІІІ «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність». Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності,
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здійснення аудиторської діяльності в Україні, врегульовує відносини, що виникають при її
здійсненні, та приводить норми національного законодавства у сфері аудиторської діяльності у
відповідність із законодавством Європейського Союзу.
Реалізація Закону дозволить гармонізувати національне законодавство у сфері аудиту
фінансової звітності й аудиторської діяльності із законодавством Європейського Союзу у
відповідній сфері, сприятиме розвитку аудиторської діяльності в Україні, а також забезпечить
покращення інвестиційної привабливості національної економіки.
Зокрема створення Органу суспільного нагляду (складається з Ради нагляду за аудиторською
діяльністю та Інспекції із забезпечення якості), який насамперед буде здійснювати контроль за
якістю аудиторських послуг, що надаються підприємствам, які становлять суспільний інтерес.
Крім того, будуть підвищені вимоги до аудиторів, що надаватимуть послуги підприємствам, які
становлять суспільний інтерес, з метою позабюджетного фінансування діяльності із забезпечення
якості аудиторських послуг запроваджуватиметься механізм фінансування діяльності Органу
суспільного нагляду та
Аудиторської палати України, який передбачає сплату фіксованого
внеску та змінної складової за договорами обов’язкового аудиту.
Також встановлюється новий порядок атестації аудиторів, для забезпечення гарантій
високого рівня їх знань; запроваджується механізм страхування професійної відповідальності
аудиторів перед третіми особами.
Пропонується створення Аудиторської палати України, як професійної самоврядної
організації, яка забезпечуватиме реалізацію значної частки функцій з регулювання професійної
діяльності аудиторів. Також буде скорочено кількість реєстрів з п’яти до одного та створено
єдиний реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, у зв’язку з чим буде зменшено
витрати аудиторських компаній на навчання та сертифікацію в різних регуляторних органах.
Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року та вводиться в дію з 1 жовтня 2018 року, крім
положення, що стосується змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яке
набирає чинності через 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом.
Іноземцям полегшили підприємницьку реєстрацію в Україні
Іноземцям полегшили підприємницьку реєстрацію в Україні
Міністерство юстиції спільно з експертами Офісу ефективного регулювання (BRDO) та членів
фінансово-правового комітету Асоціації ІТ-України спростили іноземцям реєстрацію фізичних
осіб-підприємців (ФОП).Про це повідомили в Офісі ефективного регулювання.
Зазначається, що для реєстрації ФОП іноземцям більше не потрібна посвідка на проживання,
а адреса місцезнаходження може бути підтверджена іншими документами – наприклад,
договором оренди нерухомості, що знаходиться в Україні, що суттєво спрощує співпрацю
українських компаній з іноземними громадянами як із фізособами-підприємцями.
Зазначимо, що раніше для того, щоб підприємство мало можливість укласти договорів з
іноземцем-ФОП, він повинен перебувати в Україні на законних підставах та бути зареєстрованим
як фізособа-підприємець.
Іноземець був зобов’язаний подати заяву про державну реєстрацію фізичної особи
підприємцем, яка містить графу - місце проживання/місцезнаходження фізичної особипідприємця.Реєстратори трактували дане положення як обов’язок іноземця мати зареєстроване
місце проживання, що у свою чергу вимагало наявності посвідки на тимчасове проживання. Таким
чином, іноземці не мали можливості відкрити ФОП в Україні без отримання посвідки на
проживання. Наразі випущено роз’яснення щодо визначення цього пункту.
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Кабмін схвалив Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку
автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018 - 2022 роки
Зокрема,передбачено такі заходи:
- закінчення робіт на об'єктах незавершеного будівництва високого ступеня готовності з
найвищим показником соціально-економічної ефективності;
- поліпшення інвестиційної привабливості будівництва доріг;
- виконання дорожньо-будівельних робіт відповідно до міжнародних стандартів FIDIC із
залученням незалежних інженерів-консультантів до контролю якості робіт;
- впровадження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих матеріалів і технологій;
- використання альтернативної сировини з метою зниження вартості будівельних робіт.
При здійсненні заходів використовують вітчизняну дорожню техніку.
Також повинні бути відремонтовані не менше 9,1 тис. Км автодоріг, побудовані і
реконструйовані за допомогою міжнародних фінансових організацій і концесії - не менше 1 тис.
Км.
Орієнтовний обсяг фінансування складає 322 575 млн. Грн, з них кошти Держбюджету 175901 млн. Грн.
Підготували:
Антоненко Анна, Карлюк Марина, Гнєзділова Наталія, Гужвій Наталія, Грінченко Анастасія,
Сагайдак Ірина, Мельниченко Руслан, Шарнопільський В'ячеслав
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