
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Торгово-промисловою палатою спрощено отримання сертифіката про 
форс-мажорні обставини у зв’язку із карантином 

 
У зв’язку з карантином, введеним Кабінетом Міністрів України, та 

запровадженням обмежуючих заходів у відповідних сферах, Торгово-
промисловою палатою спрощено процедуру подання заяви на отримання 
сертифіката про форс-мажорні обставини і таку заяву можна подати в 
електронному варіанті. 

На сайті Торгово-промислової палати України 
(https://ucci.org.ua/dokumienti-dlia-zavantazhiennia)  розміщені бланки 
заяв про засвідчення форс-мажорних обставин юридичних та фізичних 
осіб, зразки заповнення та зразки документів: 

- заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин 
непереборної сили) для суб'єктів господарювання/фізичних осіб за 
договірними зобов'язаннями; 

-заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин 
непереборної сили) для суб'єктів господарювання/фізичних осіб за податковими 
зобов'язаннями; 

- заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) для 
суб'єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов'язаннями для списання 
безнадійного податкового боргу (Додаток № 3 до Регламенту); 

- заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які 
унеможливили виконання обов'язків (зобов'язань) для суб'єктів господарювання/ фізичних осіб 
за законодавчими та іншими нормативними актами України (Додаток № 4 до Регламенту). 

Для звернень, пов’язаних з неможливістю виконання договірних зобов’язань, 
встановлено  мінімальний пакет документів: 

�відповідна форма заяви, підписана керівником підприємства; 
�копія договору; 
�копія наказу (розпорядження) у зв’язку з необхідністю припинення діяльності на 

підставі відповідних нормативно-правових актів; 
�повідомлення (сповіщення іншої сторони).  
Надсилати документи слід в електронному варіанті на електронну 

адресу: ucci@ucci.org.ua 
               Сумарний розмір вкладених файлів має бути не менше 10 мегабайтів на одне 
повідомлення.  

У разі необхідності відправлення великих обсягів, можна користуватися сервісами 
файлових сховищ (Google Disk та ін.) та додавати у звернення посилання на файли у сховище. 

Конкуруємо інтелектом 

Оксана Тропець 
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Гранична сума операцій для спрощеного валютного 

нагляду збільшена до 400 000 грн. 
 
Національний банк привів свою нормативну базу у сфері валютного регулювання та 

нагляду у відповідність до змін, передбачених Законом України № 361-IX "Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", який набув чинності 
28 квітня 2020 року. 

Таким чином гранична сума валютних операцій, для яких встановлено спрощені вимоги 
щодо валютного нагляду, підвищена зі 150 тис. грн до 400 тис. грн (в еквіваленті). Це 
сприятиме зниженню адміністративного навантаження як на банки, так і на бізнес. Значну 
кількість операцій українських підприємств на невеликі суми буде виведено з-під додаткового 
контролю підрозділами валютного нагляду банків. 

Крім цього, врегульовано низку питань щодо проведення окремих операцій 
нерезидентами на території України. Зокрема, завдяки цим змінам фізичні особи-нерезиденти 
зможуть використовувати власні поточні рахунки в українських банках для проведення 
розрахунків за договорами страхування життя, операціями з продажу корпоративних прав 
та нерухомості. 

Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 27 квітня 
2020 року №57 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку 
України". Вони набрали чинності 28 квітня 2020 року. 

 
 
Нові правила щодо подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників 
 
28 квітня 2020 року набули чинності нові правила щодо подання відомостей про кінцевих 

бенефіціарних власників (Закон України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»). 

Новими нормами зобов’язано заявнику для проведення певних реєстраційних дій 
надавати державному реєстратору такі документи для встановлення відомостей про кінцевих 
бенефіціарних власників (далі – КБВ): 

– структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; 
– витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, 

що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у 
разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент; 

– нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, 
– для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування 
засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента. 

Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про КБВ та структуру власності в 
актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 
робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що 
підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про КБВ юридичної 
особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність 
таких змін при проведенні державної реєстрації, будь-яких змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр). 

Отже, всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі мають міститися 
відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності нормативно-правовим актом, яким 
буде затверджена форма та зміст структури власності, з дня набрання чинності таким актом 
мають подати державному реєстратору документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі 
відомостей про КБВ. 
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Відкрити рахунок у банку можна буде дистанційно 

 
Національний банк України дозволив банкам ідентифікувати клієнтів відділено. Це 

обумовлено набуттям чинності оновленого Закону України "Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". 

Від 28 квітня 2020 року банки України зможуть ідентифікувати та верифікувати клієнтів 
без їхньої особистої присутності.  

Нацбанк розробив нові інструменти і способи віддаленої ідентифікації, затвердження і 
впровадження яких очікується до кінця квітня 2020 року. Йдеться про використання 
системи BankID та електронний підпис. Також вводиться можливість застосовувати 
відеоідентифікацію. 
 
 

У разі будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до нас: 
 

02098, м. Київ 
Вул. Дніпровська набережна, 3 

Тел.: +38 (044) 294 28 68 
Моб.: +38 (067) 503 01 41 

office@dmp.com.ua 
www.dmp.com.ua 
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