ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за червень 2011 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Кодекс України
від 19.05.2011 № 3393-VI
"Повітряний кодекс України"
Повітряний кодекс України встановлює правові основи діяльності в галузі
авіації. Державне регулювання діяльності в галузі авіації та використання
повітряного простору України спрямоване на гарантування безпеки авіації,
забезпечення інтересів держави, національної безпеки та потреб суспільства і
економіки у повітряних перевезеннях та авіаційних роботах.
Кодекс набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування, крім
статті 9 цього Закону, яка набирає чинності з 1 січня 2012 року.
2. Закон України
від 02.06. 2011 року № 3458-VI
"Про внесення змін до статей 19 та 43 Закону України "Про охорону
праці""
Внесені зміни передбачають надання роботодавцю права на оскарження
рішення про накладення штрафу у вищестоящому структурному підрозділі
Центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, а також
визначають, що сплата штрафу не позбавляє юридичну або фізичну особу, яка
відповідно до законодавства використовує найману працю, від усунення
виявлених порушень у визначені строки та підвищує відповідальність
роботодавців за систематичне порушення законодавства про охорону праці та
ухилення від усунення виявлених недоліків.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
3. Закон України
від 02.06. 2011 року № 3460-VI
"Про безоплатну правову допомогу"
Основним завданням даного Закону є створення ефективної системи
надання безоплатної правової допомоги з метою реалізації встановленого
статтею 59 Конституції України права кожного на правову допомогу.
Закон визначає зміст права на правову допомогу, порядок його реалізації,
підстави і порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії
щодо надання безоплатної правової допомоги, повноваження органів
виконавчої влади у зазначеній сфері, порядок оскарження рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх
посадових і службових осіб з питань безоплатної правової допомоги.

2

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
розділу III цього Закону, який набирає чинності поетапно після початку
діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
підпунктів 1-4 та 7 пункту 7 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.
4. Закон України
від 02.06. 2011 року № 3461-VI
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо облігацій"
Законом введено нову статтю 8-1 до Закону України «Про цінні папери та
фондовий ринок» з метою законодавчого передбачення особливостей емісії,
розміщення та обігу цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими
передбачається об'єктами житлового будівництва, зокрема:
- обмеження кола можливих емітентів «житлових» облігацій та суми, на
яку вони можуть їх розміщувати;
- передбачення необхідності емітенту цільових облігацій, виконання
зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва,
здійснювати страхування своєї фінансової відповідальності за збитки, що
можуть бути завдані власникам таких облігацій.
Також, законопроектом передбачено внесення змін до статті 4 Закону
України «Про інвестиційну діяльність» та статті 195 Цивільного кодексу
України з метою додержання однозначності у застосуванні термінології, та
приведення її у відповідність до законодавства в сфері фондового ринку.
Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
5. Закон України
від 02.06. 2011 року № 3462-VI
"Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків
фінансових послуг"
Закон України вносить зміни до законів "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринку фінансових послуг" та "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні".
Закон спрямований на посилення відповідальності за правопорушення на
ринку фінансових послуг, посилення захисту інтересів споживачів фінансових
послуг, створення сприятливих умов для розвитку та функціонування ринків
фінансових послуг, забезпечення рівних можливостей для доступу до ринків
фінансових послуг та захисту прав їх учасників, контроль за прозорістю та
відкритістю ринків фінансових послуг і сприяння інтеграції в європейський та
світовий ринки фінансових послуг.
Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування
6. Закон України
від 03.06. 2011 року № 3486-VI
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"Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо
гарантування зобов'язань держави щодо стимулювання використання
альтернативних джерел енергії"
Законом вносяться зміни до Закону України "Про електроенергетику", які
передбачають розширення повноважень Національної комісії регулювання
електроенергетики України щодо забезпечення реалізації державної політики
стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії та
законодавчо закріплюють гарантії держави закупівлі та розрахунків грошовими
коштами у повному обсязі, у встановлені строки за електроенергію реалізовану
суб’єктом господарювання за "зеленим" тарифом.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
7. Закон України
від 14.06. 2011 року № 3491-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2011 рік""
Внесено зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011
рік", зокрема, ст. 1 викладено в новій редакції, якою затверджено видатки
Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 337.561.809 тис. гривень, у
тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі
291.402.278,5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету
України - у сумі 46.159.530,5 тис. гривень.
Внесено зміни до розподілу видатків по Державній судовій адміністрації
України.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
8. Закон України
від 16.06. 2011 року № 3521-VI
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення процедури посвідчення права власності на землю"
Законом встановлюється адміністративна відповідальність у вигляді
штрафу від 20 до 200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян
для посадових осіб за порушення терміну видачі державного акту на право
власності на земельну ділянку.
Також Законом передбачається механізм оформлення переходу права
власності на земельну ділянку у випадках, коли земельна ділянка отримується
декількома особами або на державному акті недостатньо місця для
проставляння нотаріусом і органом реєстрації прав на нерухомість відмітки про
перехід права на землю на підставі цивільно-правового договору або в порядку
спадкоємства.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
9. Закон України
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від 16.06. 2011 року № 3523-VI
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
створення та діяльності фермерських господарств"
Прийнятий Закон спрощує порядок державної реєстрації фермерського
господарства і надання (передачі) громадянину у власність або оренду
земельних ділянок для ведення фермерського господарства із земель державної
і комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України.
Це, у свою чергу, поліпшує існуючі умови для реалізації ініціативи
громадян щодо виробництва товарної сільськогосподарської продукції і
розвитку фермерських господарств.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
10. Закон України
від 16.06. 2011 року № 3524-VI
"Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових
парків"
Законом вносяться зміни до Законів України "Про наукові парки" та "Про
оренду державного та комунального майна".
Законом визначається, що суб’єктам господарювання надається державна
підтримка, надання в оренду приміщень та обладнання вищого навчального
закладу або наукової установи при виконанні проектів наукового парку.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
11. Закон України
від 16.06. 2011 року № 3530-VI
"Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим"
Цей Закон визначає повноваження, порядок формування та діяльності
Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим є урядом Автономної
Республіки Крим.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим є вищим органом у системі
органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює виконавчу владу в
Автономній Республіці Крим безпосередньо та через міністерства Автономної
Республіки Крим, республіканські комітети Автономної Республіки Крим, інші
органи виконавчої влади Автономної Республіки спрямовує, координує та
контролює діяльність таких органів.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
12. Закон України
від 16.06. 2011 року № 3531-VI
"Про особливості управління об`єктами державної власності в обороннопромисловому комплексі"
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Метою прийняття Закону України є підвищення ефективності
функціонування державних підприємств, які здійснюють господарську
діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації
та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть
участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
13. Закон України
від 16.06. 2011 року № 3533-VI
"Про забезпечення комерційного обліку природного газу"
Закон визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення
всіх категорій споживачів вузлами обліку природного газу з метою
запровадження повного комерційного (приладового) обліку природного газу та
здійснення контролю за використанням ресурсів імпортованого природного
газу і природного газу власного видобутку.
Суб'єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на
відповідній території, зобов'язані:
1) забезпечити встановлення лічильників газу:
а) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких
газ використовується:
комплексно, у тому числі для опалення, - до 1 січня 2012 року;
для підігріву води та приготування їжі - до 1 січня 2016 року;
тільки для приготування їжі - до 1 січня 2018 року.
У разі невстановлення населенню у строки, зазначені у цьому підпункті,
лічильників газу з вини суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл
природного газу на відповідній території, припинення розподілу природного
газу таким споживачам забороняється, а його облік до моменту встановлення
лічильників газу здійснюється за нормами споживання, встановленими
Кабінетом Міністрів України.
б) для інших споживачів - до 1 липня 2011 року;
2) припинити розподіл природного газу споживачам, які використовують
природний газ без його комерційного обліку, у разі відмови таких споживачів
від встановлення лічильників газу, а саме:
а) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких
газ використовується:
комплексно, у тому числі для опалення, - з 1 січня 2012 року;
для підігріву води та приготування їжі - з 1 січня 2016 року;
тільки для приготування їжі - з 1 січня 2018 року;
б) для інших споживачів - з 1 липня 2011 року.
Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу третього
частини першої статті 3, який набирає чинності з 1 січня 2012 року.
14. Закон України
від 17.06. 2011 року № 3549-VI

6

"Про внесення змін до статті 17-1 Закону України "Про
електроенергетику" щодо умов стимулювання виробництва електроенергії
з альтернативних джерел".
Законом вносяться зміни до статті 171Закону України "Про
електроенергетику", якими визначається порядок стимулювання виробництва
електроенергії з альтернативних джерел енергії, які застосовуються за умови,
що починаючи з 1 січня 2012 року питома вага сировини, матеріалів, основних
засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва
відповідного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з
використанням альтернативних джерел енергії, становить не менше 15
відсотків, з 1 січня 2013 року - 30 відсотків, а з 1 січня 2014 року - 50 відсотків.
Додатковою умовою застосування зазначеного порядку стимулювання
виробництва
електроенергії
з
використанням
енергії
сонячного
випромінювання є використання, починаючи з 1 січня 2013 року, на об'єктах
електроенергетики сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага
матеріалів та сировини українського походження становить не менше ніж 30
відсотків, а починаючи з 2014 року - 50 відсотків.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
15. Закон України
від 17.06. 2011 року № 3550-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про засади функціонування ринку
природного газу""
Законом вносяться зміни, відповідно до яких суб'єкт, уповноважений
Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу, що
використовується для потреб населення, та його дочірні підприємства мають
право експортувати товарний природний газ в обсязі, визначеному прогнозним
річним балансом надходження та розподілу природного газу в Україні, у
порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань
забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
16. Закон України
від 17.06. 2011 року № 3553-VI
"Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції"
щодо державних гарантій"
Законом внесено зміни до Закону України "Про угоди про розподіл
продукції", якими, зокрема, уточнено, що угода про розподіл продукції
укладається з переможцем конкурсу з урахуванням умов конкурсу та
конкурсної заявки переможця, який проводиться в порядку, визначеному
Законом.
Держава гарантує, що до прав і обов'язків інвестора, визначених угодою
про розподіл продукції, протягом строку її дії буде застосовуватися
законодавство, чинне на момент укладання угоди, крім законодавства, що
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зменшує розмір податків чи зборів чи скасовує їх, спрощує регулювання
господарської діяльності щодо пошуку, розвідки та видобування корисних
копалин, послаблює процедури державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності, зокрема процедури митного, валютного, податкового
та інших видів державного контролю, або пом'якшує відповідальність
інвестора, яке має застосовуватися з дати набрання чинності таким
законодавством. Гарантії щодо стабільності норм законодавства не
поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони,
національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони довкілля.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 06.06.2011 року №643/2011
"Про призначення суддів"
Відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції
України Указом Президента України було постановлено призначити:
Гуру Івана Івановича на посаду судді господарського суду Черкаської
області у межах п'ятирічного строку; Тоцького Сергія Васильовича на посаду
судді господарського суду Донецької області строком на п'ять років.
2. Указ Президента України
від 06.06.2011 року №644/2011
"Про переведення суддів"
Відповідно до статті 73 та частини першої статті 80 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" Указом Президента України було постановлено
перевести: суддю господарського суду Донецької області Любченко Марію
Олександрівну на роботу на посаді судді господарського суду міста Києва;
Пролетарського районного суду міста Донецька Шапталу Євгена Юрійовича
на роботу на посаді судді господарського суду міста Києва; Запорізького
окружного адміністративного суду Янюк Олену Сергіївну на роботу на посаді
судді господарського суду міста Севастополя, у межах п'ятирічного строку.
3. Указ Президента України
від 08.06.2011 року №657/2011
"Про переведення суддів"
Відповідно до статті 73 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
Указом Президента України було постановлено перевести суддю
господарського суду Донецької області Іванченкову Ольгу Миколаївну на
роботу на посаді судді господарського суду міста Києва у межах п'ятирічного
строку.
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4. Указ Президента України
від 14.06.2011 року №663/2011
"Про переведення суддів"
Відповідно до статті 73 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
Указом Президента України було постановлено перевести суддю Донецького
окружного адміністративного суду Головіну Катерину Ільдарівну на роботу
на посаді судді господарського суду міста Києва у межах п'ятирічного строку;
суддю окружного адміністративного суду міста Севастополя Плієву Наталю
Гурамівну на роботу на посаді судді господарського суду міста Севастополя у
межах п'ятирічного строку.
5. Указ Президента України
від 22.06.2011 року №701/2011
"Про звільнення суддів"
Відповідно до пунктів 1 і 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України
Указом Президента України було постановлено звільнити з посади судді
господарського суду Луганської області Калашник Тетяну Леонідівну - у
зв'язку із закінченням строку, на який її призначено.
6. Указ Президента України
від 22.06.2011 року №702/2011
"Про призначення суддів"
Відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції
України Указом Президента України було постановлено призначити: Качура
Андрія Михайловича на посаду судді господарського суду Рівненської області
строком на п'ять років.
7. Указ Президента України
від 24.06.2011 року №708/2011
"Про відзначення державними нагородами України"
За багаторічну сумлінну працю та з нагоди 15-ї річниці Конституції
України Указом Президента України було постановлено нагородити орденом
"За заслуги" III ступеня Шульгу Олександра Федоровича – заступника
Голови Вищого господарського суду України у відставці.
8. Указ Президента України
від 30.06.2011 року №717/2011
"Про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України"
Адміністрація є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним
статусом, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з
формування і забезпечення реалізації державної політики у сферах організації
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спеціального зв'язку та захисту інформації, телекомунікацій, користування
радіочастотним ресурсом України, надання послуг поштового зв'язку.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
9. Указ Президента України
від 30.06.2011 року №720/2011
"Про переведення суддів"
Відповідно до статті 73 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
Указом Президента України було постановлено перевести суддю
Нахімовського районного суду міста Севастополя Кравченко Вікторію
Єфимівну на роботу на посаді судді господарського суду міста Севастополя у
межах п'ятирічного строку.
Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 20.06.2011 р. № 681
"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для забезпечення ведення Єдиного державного
реєстру судових рішень, створення та забезпечення функціонування єдиної
бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів
владних повноважень"
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України
Кабінет Міністрів України постановив затвердити Порядок використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення ведення
Єдиного державного реєстру судових рішень, створення та забезпечення
функціонування єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів
(телефаксів) суб'єктів владних повноважень.
Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у
державному бюджеті за програмою "Забезпечення ведення Єдиного державного
реєстру судових рішень, створення та забезпечення функціонування єдиної
бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних
повноважень" (далі - бюджетні кошти).
Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем бюджетної програми є Державна судова адміністрація.
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 22.06.2011 р. № 678
"Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2006 р. N 1404"
Постановою внесено зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 "Питання попередньої оплати товарів,
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робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" стосовно послуг
поштового зв'язку.
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 22.06.2011 р. № 703
"Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно
та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно"
Кабінет Міністрів України затвердив:
Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
що визначає процедуру проведення державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, перелік документів, необхідних для її
проведення, права та обов'язки суб'єктів у сфері державної реєстрації прав, а
також процедуру взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. Державна
реєстрація прав на об'єкт незавершеного будівництва та їх обтяжень в
установлених законом випадках проводиться відповідно до вимог та з
урахуванням особливостей, визначених цим Порядком;
Порядок надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, що визначає процедуру надання витягів з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно, перелік документів, необхідних для їх отримання,
права та обов'язки суб'єктів, що є учасниками зазначеної процедури.
Постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 29.06.2011 р. № 702
"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2003 р. N 621"
Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
26 квітня 2003 р. N 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку та складання проекту державного
бюджету", згідно яких визначено, що Міністерству економічного розвитку і
торгівлі та Міністерству фінансів необхідно забезпечити взаємоузгоджене
розроблення проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України
на середньостроковий та короткостроковий періоди та основних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що
настають за прогнозним, проектів Державної програми економічного і
соціального розвитку України на короткостроковий період (як основи для
складення проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний
період), Державного бюджету України на відповідний бюджетний період та
прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні
періоди.
Порядок розроблення проектів прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку та державного бюджету викладено в новій
редакції.
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Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України
та інші:
1. Рішення Вищої ради юстиції
від 14.06.2011 №8
За результатами розгляду подань ради суддів господарських судів Вищою
радою юстиції прийнято рішення про призначення:
Гудак Алли Володимирівни - заступником голови Рівненського
апеляційного господарського суду;
Лакізи Валентини Володимирівни – заступником голови Харківського
апеляційного господарського суду ;
Марка Романа Івановича – заступником голови Львівського
апеляційного господарського суду;
Мєзєнцева Євгена Ігоровича – заступником голови Донецького
апеляційного господарського суду;
Коваленка Олександра Вікторовича – головою господарського суду
Сумської області;
Плотніцького Бориса Дмитровича – головою господарського суду
Донецької області;
Потапенко Вікторії Вікторівни – головою господарського суду
Черкаської області.
2. Лист Апарату Верховної Ради
від 03.06.2011 № 07/7-335.
"Щодо набрання чинності законами України"
Апарат Верховної Ради повідомляє, що відповідно до статті 94
Конституції України закон набирає чинності через десять днів з дня його
офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не
раніше дня його опублікування. При цьому статтею 139 Регламенту Верховної
Ради України визначено, що підписані Президентом України закони
публікуються в газеті "Голос України" та у Відомостях Верховної Ради
України. Публікація законів у цих друкованих засобах масової інформації
вважається офіційною. Тобто, вирішення питання щодо дії закону у часі, що
пов'язано з офіційним опублікуванням, не може регулюватися підзаконними
актами.

15.07.2011р

Відділ по роботі з актами
законодавства ВГСУ

