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НБУ внесені зміни до механізму первинного розміщення облігацій
внутрішніх державних позик
26 червня 2018 року Національним банком України
(надалі – НБУ) прийнята Постанова №72 «Про затвердження
Змін до Положення про порядок проведення операцій,
пов’язаних з облігацій, які за умовами випуску та обсягом прав
власників аналогічні до облігацій, що розміщуються (у разі,
якщо під час проведення аукціонного продажу облігацій
учасники подали лише неконкурентні заявки).
Слід зауважити, що до затвердження НБУ змін,
граничний рівень дохідності облігацій не міг змінюватись
більше ніж на 10%.
- первинні дилери отримують можливість виконувати
функцію брокера для своїх клієнтів, які одночасно є його
депонентами, беручи участь у розміщенні облігацій від свого
імені, за дорученням та за рахунок клієнта, і подавати
конкурентні та неконкурентні заявки на придбання облігацій. Такі операції здійснюються на
договірних засадах первинного дилера з клієнтом у порядку, визначеному законодавством
України.
- первинний дилер має право у разі несвоєчасного перерахування чи неперерахування
коштів клієнтом за задоволеною заявкою або в інших випадках, коли перерахування коштів
клієнтом неможливе, надати розпорядження на безумовну депозитарну операцію переказу
цінних паперів з метою заміни отримувача облігацій в системі депозитарного обліку

Національного банку та зарахування облігацій на власний рахунок у цінних паперах первинного
дилера. Таке розпорядження має бути надане первинним дилером у порядку, визначеному
законодавством з питань депозитарної діяльності, виключно до моменту здійснення оплати за
облігації.
- якщо дилер подає заявки за дорученням клієнтів, у яких відкриті сегреговані рахунки
в цінних паперах, додатково мають містити їх індивідуальний код клієнта.
- у разі прийняття Міністерством фінансів рішення щодо здійснення розміщення
облігацій НБУ за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online" в автоматизованому режимі
формує інформацію, яка надходить до системи депозитарного обліку Національного банку, на
підставі якої в автоматизованому режимі створюються розпорядження на зарахування облігацій
внутрішніх державних позик на рахунок у цінних паперах Міністерства фінансів та
розпорядження на переказ облігацій внутрішніх державних позик з рахунку в цінних паперах
Міністерства фінансів на рахунки в цінних паперах учасників розміщення облігацій/клієнтів
учасників розміщення облігацій з установленням обмеження на обіг до моменту оплати
- НБУ за умови надходження від учасників розміщення облігацій коштів у повному
обсязі виконує депозитарну операцію щодо зняття обмеження на обіг облігацій внутрішніх
державних позик на рахунках у цінних паперах учасників розміщення облігацій/клієнтів
учасників розміщення облігацій.
Слід зауважити, що до цього НБУ зараховував на відповідні рахунки у цінних паперів
учасників розміщення облігацій визначену кількість облігацій та надавав учасникам інформацію
про стан їх рахунків у цінних паперах.
- збільшився термін, протягом якого можуть надійти кошти від учасників розміщення
за облігації, від двох робочих днів до п’яти.
Так, автоматичне анулювання заявки відбувається, якщо кошти за облігації не надійшли
в повному обсязі протягом п’яти робочих днів від кінцевого терміну їх перерахування.
Національний банк протягом шостого робочого дня надсилає Міністерству фінансів засобами
електронної пошти у захищеному вигляді та одночасно в паперовій або електронній формі із
застосуванням ЕЦП додаткове повідомлення про склад порушників кінцевих термінів
перерахування коштів за результатами розміщення облігацій. Міністерство фінансів на підставі
цього повідомлення усуває їх від участі в подальших розміщеннях облігацій на строк до шести
місяців.
Міністерство фінансів після закінчення цього терміну приймає рішення щодо подальшої
участі цих порушників у розміщенні облігацій на підставі їх письмових звернень. Національний
банк на підставі розпорядження Міністерства фінансів формує розпорядження на переказ
облігацій внутрішніх державних позик, оплата за якими не надійшла, з рахунків у цінних паперах
порушників кінцевих термінів перерахування коштів за результатами розміщення облігацій на
рахунок у цінних паперах Міністерства фінансів з подальшим анулюванням таких облігацій та
здійснює відповідні депозитарні операції у порядку, визначеному законодавством України.
Постанова набирає чинності з 01 вересня 2018 року.
Зареєстровано законопроект щодо удосконалення функціонування
фінансового сектору в Україні
Верховною Радою України зареєстровано проект Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в
Україні (реєстр. № 8331-д) (надалі – законопроект).

Ініціатори законопроекту ставлять за мету врегулювати організацію готівкового
грошового обігу, внести зміни до системи гарантування вкладів фізичних осіб щодо
неприбутковості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, усунути правову прогалину щодо
зняття з реєстрації ліквідованих банків, удосконалити механізм управління державними банками.
Так, законопроектом передбачені наступні зміни:
- право Національного банку України не тільки видавати ліцензії на право інкасації та
перевезення банкнот і монет та інших цінностей, а й зупиняти, поновлювати та відкликати їх;
- право Національного банку України здійснювати не тільки виготовлення та
зберігання банкнот і монет, а й визначати та уповноважувати інші банки на їх зберігання;
- право Національного банку України визначати вимоги технічного стану і організації
охорони приміщень не тільки банківських установ, а й їх відокремлених підрозділів, а також
небанківських фінансових установ та операторів поштового зв'язку, які отримали ліцензію
Національного банку на здійснення валютних операцій та/або ліцензію на переказ коштів без
відкриття рахунків;
Національному банку України надається право у визначеному ним порядку проводити
перевірки та ревізії готівки у банках, уповноважених ним на зберігання банкнот і монет та для
проведення операцій з ними;
- уточнено перелік цінностей, які має право зберігати банк. До цінностей, зокрема,
відносять: цінні папери та інші коштовності, що конфісковані (заарештовані) на користь держави
та/або таких, які визнані безхазяйними;
- встановлюється право Державного банку надавати інформацію, яка містить
банківську таємницю, членам наглядової ради державного банку, а також центральному органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, в обсязі,
необхідному для здійснення моніторингу діяльності державного банку та стану виконання
стратегії розвитку державного банку. На сьогоднішній день таке положення в Законі України
«Про національний банку України» відсутнє;
- встановлюється, що положення статті 7 Закону України “Про банки і банківську
діяльність” поширюються на банк, придбаний державою відповідно до цієї статті, якщо держава
набула право власності на 100 відсотків акцій такого банку, і починають застосовуватися через
один рік після набуття державою права власності на 100 відсотків акцій такого банку;
- доповнено перелік майна, яке не включається до ліквідаційної маси банку, а саме:
банкноти і монети, передані Національним банком України на зберігання та для проведення
операцій з ними.
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