ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за квітень 2014 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 08.04.2014 N 1188-VIІ
Про відновлення довіри до судової влади в Україні
Закон визначає правові та організаційні засади проведення спеціальної
перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі - перевірка суддів) як
тимчасового посиленого заходу з використанням існуючих процедур розгляду
питань про притягнення суддів судів загальної юрисдикції до дисциплінарної
відповідальності і звільнення з посади у зв'язку з порушенням присяги з метою
підвищення авторитету судової влади України та довіри громадян до судової
гілки влади, відновлення законності і справедливості.
Зокрема, законом передбачається, що перевірка суддів проводиться
протягом одного року з моменту формування складу Тимчасової спеціальної
комісії, що створюється у порядку, визначеному статтею 4 цього закону. При
цьому заяви про проведення перевірки індивідуально визначеного судді
(суддів) згідно статті 3 цього закону можуть бути подані до Тимчасової
спеціальної комісії юридичними або фізичними особами протягом шести
місяців з моменту опублікування у газеті "Голос України" повідомлення про її
створення. Крім того, передбачається низка підстав, за якими суддя суду
загальної юрисдикції підлягає перевірці.
Закон визначає основні засади діяльності Тимчасової спеціальної комісії
(порядок проведення її засідань, механізм отримання матеріалів, необхідних
для проведення перевірки суддів тощо), заходи, які застосовуються за
результатами проведення перевірки суддів.
Законом також внесено зміни до законів "Про судоустрій і статус суддів",
"Про Вищу раду юстиції" щодо порядку призначення суддів на адміністративні
посади, розширення підстав припинення повноважень членів Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції, порядку обрання
делегатів на з'їзд суддів України тощо.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 10.04.2014).
2. Закон України
від 08.04.2014 N 1191-VIІ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни
екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних
засобів та оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання
ввезеного на митну територію України транспортного засобу у
підакцизний легковий автомобіль
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Законом скасовано сплату екологічного податку за утилізацію знятих з
експлуатації транспортних засобів та звільнено від оподаткування акцизним
податком операції з переобладнання ввезеного на митну територію України не
підакцизного транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль.
Закон набирає чинності з дня його опублікування (опубліковано в газеті
"Голос України" 18.04.2014).
3. Закон України
від 08.04.2014 N 1185-VIІ
Про амністію у 2014 році
Законом оголошено амністію і поширено її дію, насамперед, на ті
категорії засуджених, які скоїли злочини невеликої тяжкості, або є найбільш
незахищені та вразливі у соціальному плані, а саме: на неповнолітніх, а також
жінок та чоловіків, які мають дітей віком до 18-ти років, дітей-інвалідів та/або
повнолітніх сина, дочку визнаних інвалідами, до інвалідів першої, другої та
третьої груп, хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання тощо.
Законом також пропонується застосувати амністію до осіб, стосовно яких
були порушені кримінальні справи та вони були засуджені за злочини, не
пов'язані з насильством, небезпечним для життя і здоров'я.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 18.04.2014).
4. Закон України
від 09.04.2014 N 1193-VIІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення
кількості документів дозвільного характеру
Законом, зокрема, внесено зміни до низки законодавчих актів України,
згідно з якими скорочено кількість документів дозвільного характеру,
передбачених у спеціальних законодавчих актах та включених до Переліку
документів дозвільного характеру, затвердженого Законом України від 19
травня 2011 року №3392-УІ "Про Перелік документів дозвільного характеру у
сфері господарської діяльності", а також дозвільних документів, які не ввійшли
до згаданого Переліку, проте необхідність отримання яких вимагається
законодавчими актами.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування,
(опубліковано в газеті "Голос України" 25.04.2014), крім:
пункту 16 розділу I цього Закону, який набирає чинності через три місяці з
дня опублікування цього Закону;
абзацу першого підпункту "а" (в частині викладення у новій редакції
пункту "24" Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності), абзацу п'ятого підпункту "а" та підпункту "б" (у частині
виключення пункту 60 Переліку документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності) підпункту 2 пункту 36 розділу I цього Закону, які
набирають чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону.
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5. Закон України
від 10.04.2014 N 1201-VIІ
Про внесення змін до Митного кодексу України
Законом вносяться зміни до Митного кодексу України, якими, зокрема,
визначено, що для цілей здійснення митних формальностей щодо товарів і
транспортних засобів комерційного призначення застосовується офіційний курс
валюти України до іноземної валюти, встановлений Нацбанком, що діє на 0
годин дня подання митної декларації, або дня здійснення митних
формальностей, якщо вони здійснюються без подання митної декларації.
Крім цього, передбачено, що товари, які ввозяться на митну територію
України або вивозяться за межі митної території України підприємствами, є
об'єктами оподаткування митом, якщо їх митна вартість перевищує еквівалент
150 євро. До цього товари оподатковувалися митом, якщо їх митна вартість
перевищувала еквівалент 100 євро.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 25.04.2014), крім положення щодо
виключення норми стосовно звільнення від оподаткування митними платежами
товарів, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704
(загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД (у кількості однієї
одиниці за кожною товарною позицією), що ввозяться працівниками
дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових
відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше 1-го
року та повертаються в Україну, яке набирає чинності з 1 січня 2015 року.
6. Закон України
від 10.04.2014 N 1200-VIІ
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм
законодавства
З метою удосконалення адміністрування податків, усунення подвійного
трактування окремих норм податкового законодавства Законом вносяться зміни
до Податкового кодексу України та Закону України "Про запобігання
фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в
Україні", зокрема:
- щодо зниження ставки ПДВ з 20% до 7% для операцій із ввезення в
Україну лікарських засобів і виробів медичного призначення;
- щодо введення обов'язкового оприлюднення списку платників ПДВ, які
отримуватимуть бюджетне відшкодування;
- щодо відстрочки обкладення податку на доходи фізичних осіб (далі ПДФО) відсотків за депозитами до 1 липня 2014 року;
- щодо відстрочки обкладення ПДФО дивідендів до 1 січня 2015 року;
- щодо перенесення підвищення ставок акцизного податку на спирт та
алкогольні напої (за Законом № 1166-УІІ) з 1 вересня 2014 на 1 липня 2014;
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- уточнено порядок перерахунку іноземної валюти у валюту України при
здійсненні митних формальностей та нарахуванні митних платежів.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 18.04.2014), крім пункту 6 розділу I
цього Закону (щодо змін до пункту 197.22 статті 197 Податкового кодексу
України), який набирає чинності з 1 вересня 2014 року.
7. Закон України
від 10.04.2014 N 1197-VIІ
Про здійснення державних закупівель
Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель
товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної
громади.
Зміни які відбулися після спрощення процедур по державним
закупівлям:
- зменшились строки для подання пропозицій конкурсних торгів та
зменшились строки підписання угод по закупці;
- цінова границя застосування процедури закупівлі запиту цінових
пропозицій збільшена до 300 000 гривень;
- відмінили необхідність публікувати інформацію про закупку в печатних
видання;
- надана можливість надання інформації під час проведення процедури
закупівлі і в письмовій формі, і у вигляді електронних документів;
- скорочено список підстав для застосування неконкурентної процедури.
- надано право загалу бути присутніми при відкритті пропозицій
конкурсних торгів та фіксувати все за допомогою технічних засобів;
- запроваджено норму про усунення пропозицій від тих учасників, які є
пов’язаними особами з членами комітету по конкурсним торгам;
- замовник має право відмовитись від пропозицій тих учасників, які
зареєстровані в офшорних зонах;
- передбачено розміщення інформації на веб - порталі уповноваженого
органу про проведення процедур державних закупівель.
Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів у грошовому виразі не
може перевищувати 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі у разі проведення
торгів на закупівлю робіт та 3 відсотки - у разі проведення торгів на закупівлю
товарів чи послуг на умовах, визначених документацією конкурсних торгів.
Законом вносяться зміни до Господарського кодексу України та Закону
України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах
господарської діяльності". Закон України "Про здійснення державних
закупівель" від 01.06.2010 №2289-УІ визнано таким, що втратив чинність.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 25.04.2014). Абзац шостий частини
третьої статті 2 цього Закону діє до 31 грудня 2014 року.
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8. Закон України
від 10.04.2014 N 1198-VIІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення
розрахунків за енергоносії
Законом внесено зміни до законів України "Про державне регулювання у
сфері комунальних послуг", "Про житлово-комунальні послуги", "Про місцеве
самоврядування в Україні, "Про теплопостачання", "Про засади
функціонування ринку природного газу".
Законом встановлюється, що договір на надання послуг з
централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної
води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що
укладається виконавцем із споживачем - фізичною особою, яка не є суб'єктом
господарювання, є договором приєднання.
Крім цього, договір на надання послуг з централізованого опалення,
послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого
постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем) у багатоквартирному будинку укладається між
власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та виконавцями цих
послуг.
Встановлення тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову
енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та
захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги
з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого
постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні
та інші послуги належить до власних повноважень сільських, селищних,
міських рад.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 25.04.2014).
9. Закон України
від 15.04.2014 N 1207-VIІ
Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України
Закон визначає статус території, тимчасово окупованої внаслідок
збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим
на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього
режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також
прав, свобод і законних інтересів юридичних осіб.
Для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій
території або переселилися з неї, реалізація прав на зайнятість, пенсійне

6

забезпечення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, на надання соціальних послуг здійснюється відповідно до
законодавства України.
Державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені
відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові особи на
тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій
території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи
створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.
Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами,
передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових
наслідків.
Встановлення зв'язків та взаємодія органів державної влади України, їх
посадових осіб, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з
незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово
окупованій території, допускається виключно з метою забезпечення
національних інтересів України, захисту прав і свобод громадян України,
виконання міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, сприяння відновленню в межах тимчасово
окупованої території конституційного ладу України.
У зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя судами Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя на тимчасово окупованих територіях,
змінено територіальну підсудність судових справ, підсудних розташованим на
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя судам, та
забезпечити розгляд:
цивільних справ, підсудних місцевим загальним судам, розташованим на
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, - місцевими
загальними судами міста Києва, що визначаються Апеляційним судом міста
Києва;
адміністративних справ, підсудних місцевим загальним судам як
адміністративним судам, розташованим на території Автономної Республіки
Крим та міста Севастополя, - місцевими загальними судами міста Києва, що
визначаються Київським апеляційним адміністративним судом;
цивільних справ, підсудних загальним апеляційним судам, розташованим
на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, - Апеляційним
судом міста Києва;
адміністративних справ Окружного адміністративного суду Автономної
Республіки Крим - Київським окружним адміністративним судом,
адміністративних справ Окружного адміністративного суду міста Севастополя Окружним адміністративним судом міста Києва; Севастопольського
апеляційного
адміністративного
суду
Київським
апеляційним
адміністративним судом;
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господарських справ Господарського суду Автономної Республіки Крим Господарським судом Київської області, а господарських справ Господарського
суду міста Севастополя - Господарським судом міста Києва, господарських
справ Севастопольського апеляційного господарського суду - Київським
апеляційним господарським судом;
кримінальних проваджень, підсудних місцевим (районним, міським,
районним у містах, міськрайонним судам), розташованим на території
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, - одним з районних судів
міста Києва, визначеним Апеляційним судом міста Києва;
кримінальних проваджень, підсудних Апеляційному суду Автономної
Республіки Крим та Апеляційному суду міста Севастополя, - Апеляційним
судом міста Києва.
Справи, що перебувають у провадженні судів, розташованих на території
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, та розгляд яких не
закінчено, передаються судам відповідно до встановленої цим Законом
підсудності, протягом десяти робочих днів з дня набрання ним чинності або з
дня встановлення такої підсудності.
У разі нанесення шкоди суб'єктами іноземної держави нерезидентами
підсудність встановлюється за місцем нанесення шкоди з урахуванням правил
підсудності, встановленої цим Законом.
Суддям, які працювали в судах України на території Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя і виявили бажання переїхати у зв'язку з
її тимчасовою окупацією Російською Федерацією, гарантується право на
переведення на посаду судді до суду на іншій території України.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 26.04.2014).
.
10. Закон України
від 15.04.2014 N 1206-VIІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
порядку відкриття бізнесу
Законом внесено зміни до Господарського кодексу, Господарського
процесуального кодексу України, Цивільного та Цивільного процесуального
кодексів України, Кодексу України про адміністративне судочинство, законів
України "Про товарну біржу", "Про колективне сільськогосподарське
підприємство", "Про заставу", "Про нотаріат" та деяких інших щодо спрощення
порядку відкриття бізнесу.
Зокрема, Законом скасовується справляння реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи
підприємця, а також встановлюється добровільність використання печаток
суб'єктами господарювання приватного права.
Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування
(опубліковано в Офіційному віснику України від 30.04.2014).
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11. Закон України
від 15.04.2014 N 1212-VIІ
Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" щодо особливостей
державної реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна,
закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року
Законом доповнено статтю 19 Закону "Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень" положенням, відповідно до якого для
здійснення державної реєстрації прав власності, з подальшою видачею
відповідного свідоцтва про право власності, на об'єкти (індивідуальні (садибні)
житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і
споруди, прибудови до них), що розташовані на територіях сільських рад та які
закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, проведення технічної
інвентаризації не потребується. Документом, що замінює технічний паспорт у
разі його відсутності, є виписка з погосподарської книги, яка надається
виконавчим органом сільської ради (у разі, якщо такий орган не створений, сільським головою) або відповідною архівною установою.
Для здійснення державної реєстрації прав власності на зазначені об'єкти
нерухомості документами, що посвідчують речові права на земельні ділянки
під такими об'єктами, можуть також вважатися рішення відповідної сільської
ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність.
Державна реєстрація прав власності, з подальшою видачею відповідного
свідоцтва про право власності, на об'єкти (індивідуальні (садибні) житлові
будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди,
прибудови до них), що розташовані на територіях сільських рад та які закінчені
будівництвом до 5 серпня 1992 року, щодо яких раніше не здійснювалася
державна реєстрація прав власності, для осіб, за якими закріплені особові
рахунки в погосподарських книгах відповідних сільських рад, здійснюється на
підставі поданої заяви та виписки із зазначених книг, наданої виконавчим
органом сільської ради (у разі, якщо такий орган не створений, - сільським
головою) або відповідною архівною установою, а також інших документів,
визначених у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 08.05.2014).
12. Закон України
від 16.04.2014 N 1219-VIІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо надання інформації про
державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно
Законом вносяться зміни до законів України "Про нотаріат", "Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень",
відповідно до яких встановлено, що нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого
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покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та який
має печатку такого реєстратора, здійснює повноваження відповідно до Закону
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
Закон містить також норму, відповідно до якої нотаріус під час вчинення
нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва
має доступ та користується Державним реєстром речових прав на нерухоме
майно, здійснює пошук у ньому відомостей про зареєстровані речові права на
нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, обтяження таких прав та за
його результатами формує витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, який залишається у справі державної нотаріальної контори чи
приватного нотаріуса.
Відповідно до закону, користування Державним реєстром речових прав
на нерухоме майно має здійснюватися безпосередньо нотаріусом, який вчиняє
відповідну нотаріальну дію.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 07.05.2014).
13. Закон України
від 17.04.2014 N 1222-VIІ
Про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" щодо дострокового припинення
повноважень членів Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення
Законом вносяться зміни до Закону України "Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення", відповідно до яких
встановлено, що повноваження члена Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення можуть бути достроково припинені у разі
" ініціативи суб’єкта призначення за результатами розгляду звіту Національної
ради".
Рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення приймає Президент
України – видаючи відповідний Указ, чи Верховна Рада України – приймаючи
відповідну Постанову.
За результатами розгляду звіту Національної ради Верховна Рада
України, як суб’єкт призначення, може прийняти рішення про незадовільну
оцінку діяльності члена (членів) Національної ради зі складу Національної
ради призначеної нею, що має наслідком дострокове припинення повноважень
члена (членів) Національної ради з цієї частини складу Національної ради.
У разі незадовільної оцінки діяльності члена (членів) Національної ради
за результатами розгляду звіту, Президент України, як суб’єкт призначення,
може достроково припинити повноваження члена (членів) Національної ради з
частини складу Національної ради, призначеної ним.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 07.05.2014).
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14. Закон України
від 17.04.2014 N 1224-VIІ
Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків"
Законом вносяться зміни до статті 1 Закону України "Про забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до яких
військовослужбовцям, працівникам Збройних Сил України та Міністерства
внутрішніх справ надано право приватизації житлових приміщень у
гуртожитках.
Дію чинного закону також поширено на військовослужбовців і
працівників Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної
прикордонної служби, Збройних Сил України та інших утворених відповідно до
законів України військових формувань, осіб рядового і начальницького складу
та працівників Міністерства внутрішніх справ України, Державної
кримінально-виконавчої служби, Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного
захисту, рятувальників та членів їхніх сімей.
Сфера дії цього закону поширюється на гуртожитки, які є об'єктами права
державної та комунальної власності, крім гуртожитків, що перебувають у
господарському віданні чи в оперативному управлінні військових частин,
закладів, установ та організацій Національної гвардії України, Служби безпеки
України, Державної прикордонної служби України, Збройних Сил України та
інших утворених відповідно до законів України військових формувань,
Міністерства внутрішніх справ України, Державної кримінально-виконавчої
служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, системи цивільного захисту та державних навчальних закладів.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 08.05.2014).
15. Закон України
від 17.04.2014 N 1226-VIІ
Про внесення зміни до статті 35 Господарського процесуального кодексу
України щодо підстав звільнення від доказування
Законом вносяться зміни до статті 35 Господарського процесуального
кодексу України щодо підстав звільнення від доказування.
Зокрема, вказано, що обставини, які визнаються сторонами та іншими
особами, які беруть участь у справі, можуть не доказуватися перед судом, якщо
в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності
їх визнання.
Обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують доказування.
Обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або
адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених
рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких
беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.
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Вирок суду в кримінальному провадженні або постанова суду у справі
про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є
обов‘язковими для господарського суду, що розглядає справу про правові
наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої ухвалений вирок або постанова
суду, лише в питаннях, чи мало місце діяння та чи вчинене воно цією особою".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 07.05.2014).
16. Закон України
від 17.04.2014 N 1229-VIІ
Про ратифікацію Будапештської конвенції про договір перевезення
вантажів внутрішніми водними шляхами (КПВВ)
Верховна Рада України ратифікувала Будапештську конвенцію про
договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами (КПВВ), учинену
22 червня 2001 року у м. Будапешт, яка набирає чинності для України в перший
день місяця, що настає після закінчення трьох місяців з дати здачі на зберігання
депозитарієві документа про ратифікацію.
Ратифікація Конвенції сприятиме уніфікації правил міжнародних
перевезень вантажів внутрішніми водними шляхами, що сприятиме здійсненню
українськими перевізниками міжнародних вантажних перевезень, зокрема на
річці Дунай.
Зокрема, Конвенція застосовується до будь-якого договору перевезення,
відповідно до якого порт навантаження або місце приймання вантажу і порт
розвантаження або порт здачі вантажу розташовані у двох різних державах, з
яких принаймні одна є державою - учасницею цієї Конвенції. Якщо договір
передбачає можливість вибору між кількома портами розвантаження або
місцями здачі, то таким портом або місцем здачі є порт розвантаження або
здачі, в якому фактично був зданий вантаж.
Згідно з Конвенцією, якщо предметом договору перевезення внутрішніми
водними шляхами є перевезення вантажу без перевантаження, як внутрішніми
водними шляхами, так і шляхами, на які поширюється режим морського
перевезення, ця Конвенція також застосовується до цього договору при
дотриманні умов, передбачених у пункті 1, за винятком тих випадків, коли a)
відповідно до застосовного морського законодавства був складений морський
коносамент, або коли b) відстань, що треба буде пройти шляхами, на які
поширюється режим морського перевезення, є довшою.
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 11.04.2014 №396/2014
Про призначення членів Вищої ради юстиції

12

Відповідно до статей 112 і 131 Конституції України та статей 5 і 9 Закону
України "Про Вищу раду юстиції" Указом Президента України призначено
членами Вищої ради юстиції:
БОНДАРЯ Сергія Володимировича - суддю Вищого господарського суду
України (за згодою);
ВЛАСЕНКА Сергія Володимировича - народного депутата України (за
згодою);
МАЗУР Лідію Михайлівну - суддю Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою).
2. Указ Президента України
від 23.04.2014 №430/2014
Про переведення суддів
Відповідно до статті 112 Конституції України, статті 73 та частини
першої статті 80 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Указом
Президента України переведено суддів у межах п'ятирічного строку:
господарського суду Автономної Республіки Крим ЕЙВАЗОВУ Аіду
Рафіківну на роботу на посаді судді господарського суду Київської області;
господарського суду Автономної Республіки Крим ШАРАТОВА Юрія
Анатолійовича на роботу на посаді судді господарського суду Одеської області.

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 17.04.2014 N 106
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2014
№ 81
Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
25 березня 2014 № 81 "Про вдосконалення державної політики регулювання цін
на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення
соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг" з
метою вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і
тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального захисту
населення під час оплати житлово-комунальних послуг.
Постановою установлено роздрібні ціни на природний газ на 2015 - 2017
роки.
Опубліковано у газеті "Урядовий кур'єр" 19.04.2014 N 73.
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 05.04.2014 N 83
Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і
тарифів на комунальні послуги

13

Кабінет Міністрів України постановою від 05.04.2014 №83 затвердив
Порядок призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на
оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги.
Установлено, що фінансування витрат, пов'язаних з наданням населенню
компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах
підвищення цін і тарифів на послуги (далі - компенсація), здійснюється за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг
та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та
рідких нечистот згідно з Порядком фінансування видатків місцевих бюджетів
на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту
населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256.
Постанова набирає чинності з 1 липня 2014 року.
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 23.04.2014 N 117
Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти
Кабінет Міністрів України постановою від 23.04.2014 N 117 визначив,
при закупівлі яких товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти розпорядники та
одержувачі бюджетних коштів можуть передбачати у договорах про закупівлю
попередню оплату.
Також установлено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі
бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і
послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити,
виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду, крім матеріалів і
устатковання, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних
(зелених) інвестицій із заміни світильників на основі ламп розжарювання на
світильники на основі LED-технологій, робіт з капітального ремонту,
пов'язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій,
обладнання і устатковання, необхідних для реалізації проектів цільових
екологічних (зелених) інвестицій із заміни ліфтів у житлових будинках та
закладах соціальної сфери, товарів, робіт і послуг, виробництво яких має
довготривалий цикл, а саме: вакцин для профілактичних щеплень людей і
тварин, лікарських засобів і виробів медичного призначення, медичного
обладнання та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів
охорони здоров'я згідно з державними програмами і заходами програмного
характеру.
Крім цього, визнано такими, що втратили чинність, ряд постанов
Кабміну, однією з яких є постанова Кабміну від 09.10.2006 N 1404 "Питання
попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні
кошти".
Опубліковано у газеті "Урядовий кур'єр" 25.04.2014 N 76.
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Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
1. Наказ Міністерства юстиції України
від 16.04.2014 №656/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2014 р. за N 427/25204
Про проведення експерименту із запровадження порядку реалізації
арештованого майна шляхом проведення електронних торгів
Наказом Міністерства юстиції України затверджено Тимчасовий порядок
реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів.
Реалізація майна здійснюється шляхом проведення Організатором
електронних торгів.
Передача майна на реалізацію здійснюється після визначення його
вартості (оцінки) відповідно до статті 58 Закону України "Про виконавче
провадження".
Експеримент із запровадження реалізації арештованого майна шляхом
проведення електронних торгів вирішено провести з 01 травня 2014 року у м.
Києві, Вінницькій, Дніпропетровській та Львівській областях.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
2. Постанова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері
комунальних послуг
від 11.04.2014
Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 18 травня 2012
року N 181
У новій редакції викладено Механізм визначення витрат на оплату праці,
які враховуються у тарифах на виробництво теплової енергії (крім виробництва
теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
постачання теплової енергії, централізоване водопостачання та водовідведення,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від 18 травня 2012 року N 181.
Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
19.05.2014

