
Два питання для проведення згідно Орієнтовного плану
Міністерства фінансів України консультацій з громадськістю на

2022 рік: 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ: 
Норми Закону України “Про
страхування” з 19.12.2021 

року та облігації
внутрішньої державної

позики, 
ризики не своєчасного
отримання валютної
виручки експортерів та
законопроект 3797*

*http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69372

ДРУГЕ ПИТАННЯ: 
«Управління

корпоративними правами
(акціями акціонерних
товариств, що належать
державі в особі Кабінету
Міністрів України) та
дивідендні виплати

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69372


ПІДСТАВИ
щодо внесення до Орієнтовного плану

проведення консультацій з
громадськістю на 2022 рік

ПЕРШОГО ПИТАННЯ



Облігації внутрішньої державної позики до статутного
капіталу страховика вносити не можна

У 2021 році до статутного капіталу
Приватного акціонерного товариства

«Експортно-кредитне агентство»
(що має КВЕД 65.12 «Інші види страхування, 

крім страхування життя (основний)»)

було внесено облігації внутрішньої
державної позики на 1,8 млрд.грн., 

спеціально випущені у 2021 році

Міністерством фінансів
України

За нормами частини 3 статті 17 Закону України
«Про страхування» №1909 від 18.11.2021 
року, який набрав чинності з 19 грудня 2021 

року статутний капітал страховика
формується та/або збільшується

виключно у грошовій формі



Підтвердженням внесення облігацій внутрішньої державної позики до
статутного капіталу є Висновок Рахункової Палати про результати

аналізу виконання Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік»
у першому півріччі» щодо

стаття 31 Закону України від 15.12.2020 No 1082 „Про
Державний бюджет України на 2021 рік”

(зі змінами)
https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2021/18-1_2021/Vysn_18-1_2021.pdf

https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2021/18-1_2021/Vysn_18-1_2021.pdf


Згідно пункту 24 Статуту ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (в редакції
Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Статуту приватного

акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство"" № 874 від 18.08.2021року)  
його статутний капітал становить 2000000000 (два мільярди) гривень.

• Останнє означає неможливість виконати вимоги положення чинної
редакції частини 3 статті 17 «Статутний капітал страховика» Закону
України «Про страхування» №1909-ІХ від 18.11.2021 року стосовно
формування та/або збільшення статутного капіталу страховика
виключно у грошовій формі через реалізовані 18 серпня 2021 

року положення Постанови Кабінету Міністрів України "Про
збільшення статутного капіталу приватного акціонерного товариства
"Експортно-кредитне агентство"" №268 від 29.03.2021року в розмірі

1800000000 гривеньшляхом випуску Міністерство фінансів
України облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу
до 15 років та відсотковою ставкою доходу до 9,3 відсотка річних в
обмін на акції додаткової емісії приватного акціонерного товариства

"Експортно-кредитне агентство



18 листопада 2021 року Верховна Рада України прийняла нову
редакцію Закону України «Про страхування»

• В редакції Закону України «Про
страхування» до 18.11.2021 
була норма: «Дія цього

Закону не поширюється на
державне соціальне

страхування та на діяльність
Експортно-кредитного
агентства. Діяльність
Експортно-кредитного
агентства регулюється
Законом України "Про

забезпечення масштабної
експансії експорту товарів
(робіт, послуг) українського

походження шляхом
страхування, гарантування та

здешевлення кредитування
експорту". 

• В новій редакції Закону
України «Про страхування»
№1909 від 18.11.2021 року, 
чинному з 19.12.2021 року
норма зникла.
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Види діяльності ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»: 65.12 Інші види
страхування, крім страхування життя (основний)

65.20 Перестрахування



Відповідно до Закону України "Про забезпечення масштабної
експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського
походження шляхом страхування, гарантування та

здешевлення кредитування експорту"
№ 1792-VIII від 20.12.2016р.  

За нормами статті 1 Закону
України №1792 терміни

"страхувальник", 
"страховий ризик", 

"страховий випадок", 
"страхова сума", "страхова

виплата", "страховий
тариф", "страхова премія", 
"страхові резерви" в цьому

Законі вживаються у
значенні, визначеному
Законом України "Про

страхування".

За нормами статті 9 Закону
України №1792 екпортно-
кредитне агентство (далі –
ЕКА) має особливий статус
та його діяльність щодо

страхування, 
перестрахування та надання

гарантій не потребує
ліцензування.
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Питання доМіністерства фінансів України

• Як боргами
(облігаціями
внутрішньої
державної позики
строком обігу до 15 
років) можна
гарантувати якість
надання страхового
захисту
страхувальника -
експортера?

• Яке міжнародне
рейтингове агентство
підтвердило
платоспроможність
Приватного
акціонерного
товариства
«Експортно-кредитне
агентство» для операцій
перестрахування ризиків
національних
експортерів?



З виступу торгового представника України Тараса Качки стосовно обговорення проекту
Закону України№3793 під час засідання у січні 2022 року Комітету Верховної Ради

України з питань фінансів, податкової та митної політики : «…проблеми роботи ЕКА та
банків є головним ризиком роботи агентства.

"Без налагодження взаємодії банківської системи та ЕКА жодна модель, 
капіталізація та жоден менеджмент не дасть результатів"

https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/20/681619/

• Питання до Мінфіну:
Чи є проект Закону України№3793 (про

внесення змін до Закону України "Про
забезпечення масштабної експансії
експорту товарів (робіт, послуг) 
українського походження шляхом
страхування, гарантування та
здешевлення кредитування експорту" 
щодо забезпечення ефективного
функціонування експортно-кредитного
агентства ) погодженим Мінфіном з
урахуванням положень частини 3 
статті 17 «Статутний капітал
страховика» Закону України «Про
страхування» №1909-ІХ від 18.11.2021 
року?

https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/20/681619/


Згідно чатини 2 статті 10 Закону України №1792 експортно-кредитне агентство
(або – ЕКА) та уповноважений Кабінетом Міністрів України орган управління
корпоративними правами держави на своїх офіційних веб-сайтах щоквартально
оприлюднюють інформацію про всі укладені ЕКА угоди щодо страхування, 

перестрахування, гарантування, компенсації відсоткової ставки за
експортними кредитами із зазначенням контрагентів та сум відповідних угод.

• Жодної інформації з сайту ЕКА щодо укладених
угод перестрахування немає.

• Тобто, якщо по чотирьом страховим договорам, 
укладеним ЕКА у 2021 році наступить страховий
випадок, - то перестрахового відшкодування ЕКА
не отримує ? 

• А страхове відшкодування в разі настання
страхового випадку буде виплачуватись за
рахунок доходів від погашення купонів по
облігаціям внутрішньої державної позики?

Питання до
Мінфіну
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З тексту Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Стратегії
економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року» № 1078-р
від 18.08.2021р.: «Вже сьогодні є можливість створити специфічні для регіону програми

страхування експортних контрактів з боку Експортно-кредитного агентства та
Укрексімбанку. Але комплексне вирішення питання потребуватиме більш

масштабного підходу. Прикладом може слугувати державна програма страхування
ризиків в Державі Ізраїль. Ініціативу можна реалізувати за такими варіантами:
співпраця з міжнародними організаціями, що забезпечують страхування військово-

політичних ризиків; пряме залучення приватної міжнародної страхової компанії шляхом
проведення тендеру; страхування в українських компаніях та перестрахування в

закордонній страховій компанії. Кожен із зазначених варіантів повинен передбачати
створення системи державної компенсації страхових платежів інвесторам за

страхуванням від військово-політичних ризиків.»

• Мінфін наповнив статутний капітал Приватного
акціонерного товариства «Експортно-кредитне

агентство» не грошима, а облігаціями для того, щоб
залучати приватну міжнародну страхову компанію

шляхом проведення тендеру для отримання послуги з

страхування військово-політичних ризиків?

Питання до
Мінфіну
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Відповідно до Розподілу видатків Державного
бюджету України на 2022 рік

• Секретаріат Кабінету
Міністрів за бюджетною
програмою
«Функціонування
інституції з підтримки
та просування
експорту» (код
програмної класифікації
видатків та кредитування
державного бюджету
0411240) має отримати
видатки розвитку в сумі
39465 тис.грн.

Прохання та питання до Мінфіну:
1)Надати копію паспорту бюджетної програми
Секретаріату Кабінету Міністрів за бюджетною
програмою «Функціонування інституції з підтримки
та просування експорту» (код програмної
класифікації видатків та кредитування державного
бюджету 0411240) та пояснювальну розшифровку
статей видатків на 2021 та на 2022 роки?
2) Чи передбачає програма «Функціонування
інституції з підтримки та просування експорту» (код
програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету 0411240) видатки на пряме
залучення приватної міжнародної страхової
компанії шляхом проведення тендеру; страхування в
українських компаніях та перестрахування в
закордонній страховій компанії військово-
політичних ризиків (про які йдеться у
Розпорядженні Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Стратегії економічного розвитку
Донецької та Луганської областей на період до 2030 
року» № 1078-р від 18.08.2021р.)?



Відповідно до Розподілу видатків Державного
бюджету України на 2022 рік

• Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів за бюджетною
програмою «Заходи з
будівництва прикордонних
інспекційних постів та
покращення доступу
сільськогосподарських
МСП до експортних
ринків» (код програмної
класифікації видатків та
кредитування державного
бюджету 1209610) у 2022 
році має отримати видатки
розвитку в сумі 146944 
тис.грн.

Питання до Мінфіну:
1) Де оприлюднено паспорт бюджетної програми
Державної служби України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів «Заходи з будівництва
прикордонних інспекційних постів та покращення
доступу сільськогосподарських МСП до експортних
ринків» (код програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету 1209610) та
пояснювальну розшифровку статей видатків?
2) Чи передбачає бюджетна програма «Заходи з
будівництва прикордонних інспекційних постів та
покращення доступу сільськогосподарських МСП до
експортних ринків» (код програмної класифікації видатків
та кредитування державного бюджету 1209610) видатки на
пряме залучення приватної міжнародної страхової компанії
шляхом проведення тендеру; страхування в українських
компаніях та перестрахування в закордонній страховій
компанії військово-політичних ризиків (про які йдеться у
Розпорядженні Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької та
Луганської областей на період до 2030 року» № 1078-р від
18.08.2021р.)?



Відповідно до Розподілу видатків Державного
бюджету України на 2022 рік

• Міністерство економіки
України за бюджетною
програмою
«Мобілізаційна
підготовка галузей
національної економіки
України» (код програмної
класифікації видатків та
кредитування державного
бюджету 1211050) у 2022 
році має отримати видатки в
сумі 104809,8 тис.грн.

Прохання та питання до Мінфіну:
1) Надати копії паспортів бюджетної програми
Міністерства економіки України «Мобілізаційна
підготовка галузей національної економіки
України» (код програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету 1211050) та
пояснювальну розшифровку статей видатків на 2021 
та на 2022 роки?
2) Чи передбачають бюджетні програми 2021 та
2022 років «Мобілізаційна підготовка галузей
національної економіки України» (код програмної
класифікації видатків та кредитування державного
бюджету 1211050)  видатки на пряме залучення
приватної міжнародної страхової компанії шляхом
проведення тендеру; страхування в українських
компаніях та перестрахування в закордонній
страховій компанії військово-політичних ризиків
(про які йдеться у Розпорядженні Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Стратегії
економічного розвитку Донецької та Луганської
областей на період до 2030 року» № 1078-р від
18.08.2021р.)?



У пунктах 2.17. та 2.17.21 Постанови Верховної Ради України "Про висновки та пропозиції
до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.11.2021  
№1837-IX 2.17. передбачено рекомендації з визначення щодо можливості та доцільності
збільшення/передбачення видатків проекту державного бюджету на 2022 рік за новими
бюджетними програмами для Міністерства економіки України: "Збільшення статутного
капіталу приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство", 

"Часткова компенсація відсоткових ставок за експортними кредитами"

• Прохання надати належним чином заверну
копію паспорту бюджетної програми 2021 
року "Збільшення статутного капіталу
приватного акціонерного товариства
"Експортно-кредитне агентство», яким
передбачено поповнення статутного капіталу
облігаціями внутрішньої державної позики
на 1,8 млрд.грн. (випущенихМіністерством
фінансів України)?

• ПРОХАННЯ ДО
МІНФІНУ
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Наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в

державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"" №1541 від
28.12.2009 року затверджено форму Баланс, в рядку 1112 якого

відображається сума довгострокових фінансових інвестиції, у тому числі
сума акцій та інших форми участі в капіталі. 

• Надати копії балансів Кабінету
Міністрів України станом на
30.06.2021 року, на 30.09.2021 
року та на 31.12.2021 року, в яких
у рядку 1112 відображено сума
довгострокових фінансових
інвестиції, у тому числі сума акцій
(2,0млрд.грн.) емітованих ПрАТ
«Експортно-кредитне агентство»

• ПРОХАННЯ
ДОМІНФІНУ
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...з мотивувальної частини Постанови Верховного Суду:
"Виручка резидента за експортним зовнішньоекономічним договором

(контрактом) вважається перерахованою на його банківський рахунок
за заявою резидента, якщо належна сума врегульована Експортно-

кредитним агентством*... "
*https://reyestr.court.gov.ua/Review/99182508?fbclid=IwAR27L7WEJ1V2pV6szOyhdvRC-KNI-

M9Lip0ciP96ksQg0UHo-0NL6xa27hE

«Надати чинні правила страхування
ПрАТ «Експортно-кредитне
агентство», за нормами яких

експортер буде гарантованим перед
фіскальними органами та банками в

тому, що при купівлі послуги
страхування у ЕКА «виручка
резидента за експортним

зовнішньоекономічним договором
(контрактом) вважатиметься

перерахованою на його банківський
рахунок за заявою резидента, якщо

належна сума врегульована
Експортно-кредитним

агентством...» ?

Прохання до Міністерства
фінансів України надати
роз’яснення яким чому на
4-му році роботи ПрАТ
«Експортно-кредитне агентство»
національний експортер (на відміну від
іноземних імпортерів) не є гарантованим
перед фіскальними органами та банками в
тому, що при купівлі послуги страхування у
ЕКА «виручка резидента за експортним
зовнішньоекономічним договором
(контрактом) вважатиметься перерахованою
на його банківський рахунок за заявою
резидента, якщо належна сума врегульована
Експортно-кредитним агентством...»
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ПІДСТАВИ
щодо внесення до Орієнтовного плану

проведення консультацій з
громадськістю на 2022 рік

ДРУГОГО ПИТАННЯ



Згідно статті 114 Цивільного Кодексу України учасником
товариства може бути юридична особа

Надати: 
• копію документу про внесення до єдиного

державного реєстру запису щодо
створення юридичної особи - Кабінету

Міністрів України.
• копії документів про передачу ОВГЗ на суму

1,8 млрд.грн. від Мінфіну до акціонера
Приватного акціонерного товариства

“Експортно-кредитне агентство”

Прохання
до Мінфіну
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Згідно змісту правових висновків, викладених в мотивувальній частині
Постанови Великої Палати Верховного Суду по справі №911/3704/16  від 11 

квітня 2018 року
https://reyestr.court.gov.ua/Review/73408829

«…акціонер може реалізувати своє право на участь в
управлінні товариством (участь у загальних зборах) лише за
умови наявності реєстру власників іменних цінних паперів, 
до якого включений такий акціонер. У свою чергу, реєстр

власників іменних цінних паперів складається згідно з
відомостями, що містяться в системі реєстру власників

іменних цінних паперів в депозитарній установі. Відсутність
реєстру власників іменних цінних паперів та бездіяльність
емітента (відповідача) щодо відновлення такого реєстру
унеможливлює проведення загальних зборів акціонерів

емітента (відповідача) та, відповідно, прийняття рішень, 
що стосуються діяльності та управління товариством…»
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Згідно положень частини 4 статті 13 "Обов'язковість судових
рішень" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" №2453-VI 

від 07.07.2010 року:

«висновки щодо застосування норм права, 
викладені у постановах Верховного Суду

України, є обов'язковими для всіх суб'єктів
владних повноважень, які застосовують у
своїй діяльності нормативно-правовий акт, 

що містить відповідну норму права»
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З мотивувальної частини Постанови Верховного Суду по
справі №800/284/17 від 28 лютого 2018 року:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/72525458

• Елементом верховенства права є принцип правової
визначеності, який, зокрема, передбачає, що закон, як і будь-
який інший акт держави, повинен бути якісним, щоби
виключити будь-який ризик свавілля.

• На думку Європейського суду з прав людини, поняття «якість
закону» означає, що формулювання національного
законодавства повинно бути достатньо передбачуваним, щоб
дати особам адекватну вказівку щодо обставин та умов, за
яких державні органи мають право вдатися до заходів, які
вплинуть на їхні конвенційні права (див. mutatis mutandis
рішення Європейського суду з прав людини у справах «C.G. 
та інші проти Болгарії» (C.G. and Others v. Bulgaria, заява №
1365/07, пункт 39), «ОлександрВолков проти України»
(Oleksandr Volkov v. Ukraine, заява № 21722/11, пункт 170)).
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З тексту РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПЕРШИЙ СЕНАТ
у справі за конституційною скаргою Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований
венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АВАНПОСТ" щодо відповідності Конституції
України (конституційності) абзацу восьмого частини п'ятої статті 11 Закону України "Про

управління об'єктами державної власності" по справі №3-313/2019(7438/19)

• Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у
статутному капіталі (майні) господарської організації, що
включають правомочності на участь цієї особи в управлінні
господарською організацією, отримання певної частки прибутку
(дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої
відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені
законом та статутними документами (частина перша статті 167 
Кодексу).

• Європейський суд з прав людини в аспекті статті 1 Першого
протоколу вказав, що акція компанії є комплексною річчю; це
засвідчує, що власник володіє акцією компанії разом із
відповідними правами; це включає право на частку в активах
компанії в разі її ліквідації, але водночас й інші безумовні права, 
особливо право голосу та право впливати на управління
компанією (§ 60 рішення у справі "Olczak v. Poland" від 7 
листопада 2002 року, заява N 30417/96)…

• Вказане нормативне регулювання ставить державу у
привілейоване становище порівняно з іншими учасниками
господарської організації державного сектора економіки, тобто
є дискримінаційним, оскільки, визначаючи правові основи
управління об'єктами державної власності, законодавець не
передбачив можливості спрямування частини чистого прибутку на
користь таких учасників у разі неприйняття рішення про
нарахування дивідендів. Водночас саме держава через систему
організаційно-господарських повноважень відповідних органів
управління здійснює управління суб'єктами господарювання
державного сектора економіки та має вирішальний вплив на їх
господарську діяльність.

Враховуючи викладене та керуючись
статтями 147, 151 1, 151 2, 152, 153 
Конституції України, на підставі
статей 7, 32, 36, 65, 67, 74, 84, 88, 89, 
91, 92, 94 Закону України "Про
Конституційний Суд України" 
Конституційний Суд України
вирішив:

1. Визнати таким, що не відповідає
Конституції України (є
неконституційним), абзац восьмий
частини п'ятої статті 11 Закону
України "Про управління об'єктами
державної власності" від 21 вересня
2006 року N 185-V зі змінами.

2. Абзац восьмий частини п'ятої статті 11 
Закону України "Про управління
об'єктами державної власності" від
21 вересня 2006 року N 185-V зі
змінами, визнаний
неконституційним, втрачає чинність
з дня ухвалення Конституційним
Судом України цього Рішення.

3. Рішення Конституційного Суду
України є обов'язковим, остаточним
та таким, що не може бути
оскаржено.
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Форми розпоряджень на складання реєстру власників іменних цінних
паперів у Центральному депозитарії

https://csd.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=11395&Itemid=333&lang=ua
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Пунктом 7 Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування
податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» № 465 було
внесено зміни до Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21 вересня 2006 

року № 185 (далі - Закон № 185), які набрали чинності 27 лютого 2020 року.
Так, відповідно до змін, внесених до ст. 2 Закону № 185, Податковий кодекс України (далі - Кодекс) є

складовою законодавства про управління об’єктами державної власності.
Уточнено повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління об’єктами державної власності.
Так, Кабінет Міністрів України, здійснюючи управління об’єктами державної власності, визначає
порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) не тільки державними
унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а ще і господарськими товариствами, у статутному

капіталі яких є корпоративні права держави, та господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій
(часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких
становить 100 %, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за

звітним.
• Надати відкритий доступ до оприлюднених на офіційному сайті Міністерства

фінансів України копій реєстрів власників простих іменних акцій, що підтверджують право
власності на них засновника та акціонера держави в особі Кабінету Міністрів України станом
на 31 грудня 2021 року (дату нарахування дивідендів), відповідно до відомостей яких
Державна податкова служба України має здійснювати контроль;

• Надати роз'яснення на адресу Аудиторської Палати України та
Державної податкової служби України, відповідно до якого при проведенні
контролю якості незалежного аудиту державних унітарних підприємств та їх
об’єднань, господарських товариствами, у статутному капіталі яких є
корпоративні права держави ( в т.ч. в особі Кабінету Міністрів України), є
обов'язковим приєднання до Аудиторського висновку копії реєстру власників
акцій акціонерного товаристват та копії переліку акціонерів, які мають ПРАВО
НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ ЗА АКЦІЯМИ.

• Прохання
до Мінфіну
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Порядок добровільного страхування відповідальності керівників та
членів наглядових рад державних унітарних підприємств та

господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків
акцій (часток) належать державі затверджено Постановою Кабінету

Міністрів України №535 від 04 липня 2018 року
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/535-2018-%D0%BF#Text

Надати роз'яснення на адресу Аудиторської Палати
України та Державної податкової служби України, 
відповідно до якого при проведенні контролю якості
незалежного аудиту державних унітарних підприємств та їх
об’єднань, господарських товариствами, у статутному
капіталі яких є корпоративні права держави (в т.ч. в особі
Кабінету Міністрів України), є обов'язковим приєднання до
Аудиторського висновку копій договорів страхування
відповідальності керівників та членів наглядових рад
державних унітарних підприємств та господарських
товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків
акцій (часток) належать державі, що попередньо мають
бути оприлюдненими на сайті державного унітарного
підприємства або господарського товариства, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать
державі. 

• Прохання
до Мінфіну
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Порядок добровільного страхування відповідальності керівників та
членів наглядових рад державних унітарних підприємств та

господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків
акцій (часток) належать державі затверджено Постановою Кабінету

Міністрів України №535 від 04 липня 2018 року
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/535-2018-%D0%BF#Text

Звернутися до Національного банку України, з
проханням обов'язкового оприлюднення на сайті
Страховика в разі страхування відповідальності
керівників та членів наглядових рад державних
унітарних підприємств та господарських товариств, у
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належать державі відповідних правил
страхування та страхових тарифів (платежів).

• Прохання
до

Мінфіну
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