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Верховною Радою України прийнято Закон України «Про товариства з обмеженою
та додатковою відповідальністю»
06 лютого 2018 року народні депутати України проголосували за прийняття Закону
України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Основа мета
прийняття Закону – актуалізація законодавства у

правовідносинах, що виникають при

створенні, діяльності та ліквідації юридичної особи у формі товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю.
Головними новелами Закону є законодавче закріплення правових конструкцій
корпоративного договору (shareholder agreement), договір про припинення товариства,
значного правочину та правочину із заінтересованістю саме у контексті товариств з
обмеженою та додатковою відповідальністю.
Серед інших нововведень спрощені вимоги до змісту статуту товариства, обов’язкова
аудиторська перевірка за вимогою учасників товариства, можливість утворення наглядової
ради та особливий механізм виходу учасників, що володіють часткою, яка більше/дорівнює
50%.
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Особливостями, що стосуються товариства з

додаткової відповідальністю,

є

субсидіарна відповідальність учасників такого товариства у розмірі, що встановлений
статутом товариства з додатковою відповідальністю і однаково кратний для всіх учасників до
вартості внесеного кожним з них вкладу. Також у разі визнання банкрутом одного з учасників
товариства з додатковою відповідальністю його відповідальність за зобов’язаннями
товариства з додатковою відповідальністю розподіляється між іншими учасниками цього
товариства пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі.
Закон набирає чинності після пливу 3 місяців з дня його офіційного опублікування.
Положення Закону України «Про господарські товариства» в частині товариств з обмеженою
та додатковою відповідальністю втрачають свою силу.
Закон «Про товариства з обмеженою та додаткової відповідальністю» зобов’язує на
учасників товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю внести зміни до статутних
документів протягом року з дня офіційного опублікування Закону.
Верховна Рада України внесла ряд змін до законодавчих актів для створення
Кредитного реєстру Національного банку України.
Створення Кредитного реєстру Національного банку передбачено Законом України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру
Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками
банків». Відповідно до положень закону кредитний реєстр Національного банку України –
інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну, використання
та поширення (надання) інформації про кредитні операції банків та про стан виконання
зобов’язань за такими операціями, аналіз та класифікацію кредитів.
Основним завданням Кредитного реєстру є сприяння фінансовій стабільності,
здійснення банківського нагляду та управління банками, кредитним ризиком у межах
реалізації державної політики з питань національної безпеки України. У Кредитному реєстрі
збиратимуться дані про боржників, якщо сума за кредитними операціями дорівнює або
перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат або еквіваленту в іноземній валюті. До
кредитних відносяться операції, що зазначені у п. 3. ч. 3 ст. 47 та ст. 49 Закону України «Про
банки і банківську діяльність».
Національний банк України, як держатель Кредитного Реєстру зобов’язаний надавати
комерційним банкам доступ до інформації з Кредитного реєстру. Проте комерційні банки
мають право отримувати інформацію з Кредитного реєстру без права передачі її третім
особам. Національний банк України не вправі передавати інформацію з Кредитного реєстру
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третім особам, крім випадків, визначених законом. Використання комерційними банками та
Національним банком України інформації з Кредитного реєстру для інших цілей, ніж
передбачені законом, забороняється.
Кожен боржник, що внесений до Кредитного реєстру матиме право на доступ до
інформації, що міститься у Кредитному реєстрі щодо такого боржника. У випадку незгоди
боржника з інформацією, що міститься стосовно нього у Кредитному реєстрі, боржник має
право звернутися до Національного банку України із заявою про виправлення чи видалення
такої інформації з Кредитного реєстру.
Таким чином, Кредитний реєстр покликаний перш за все стабілізувати процес
здійснення кредитних операцій та оцінки кредитних ризиків при здійсненні таких операцій та
захистити інтереси як комерційних банків так і їх вкладників.
Створено Експортно-кредитне агентство
Кабінет Міністрів України прийнято рішення про створення Експортно-кредитне
агентства у формі публічного акціонерного товариства. Відповідальним за приватне
розміщення акцій призначено Міністерство економічного розвитку України. Метою створення
Агентства є переформатування українського експортного ринку, що дозволить відійти від
сировинної спрямованості експортної продукції, забезпечити сприятливі умови для експорту,
страхування та надання гарантій за експортними договорами.
Національний банк України змінив порядок та вимоги операцій по гарантіям в
національній та іноземній валюті.
03.02.2018 набрала чинності постанова НБУ «Про внесення змін до Положення про
порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» від
25 січня 2018 року № 5.
Відтепер зменшено перелік необхідних документів для отримання банківської гарантії,
дозволено здійснювати подання необхідних документів в електронному, зменшення кількості
формальних інструкцій при роботі з видачі гарантій, осучаснення процедури випуску гарантії
до міжнародних стандартів. Норми Положення поширюються на всі українські банки, що
здійснюють операції з випуску банківських гарантій.
Підготували:
Антоненко Анна, Карлюк Марина, Гнєзділова Наталія, Гужвій Наталія, Грінченко Анастасія,
Сагайдак Ірина, Мельниченко Руслан, Шарнопільський В'ячеслав
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