ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за травень 2013 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 14.05.2013 N 224-VIІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації
державної антикорупційної політики
Закон спрямований на виконання рекомендацій експертів Європейської
Комісії щодо удосконалення антикорупційного законодавства в частині
встановлення інституційних засад здійснення фінансового контролю та
контролю за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту
інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, окремих прирівняних до них осіб.
Законом вносяться зміни до Кодексу законів про працю України, Кодексу
цивільного захисту України та до 23 законів України.
Зокрема, вносяться зміни до Закону України "Про засади запобігання і
протидії корупції" щодо правового регулювання:
- обмежень щодо спільної роботи близьких осіб;
- обмежень щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
- проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на
зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування;
- механізму оприлюднення відомостей, зазначених у деклараціях про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
- захисту осіб, які повідомили про корупційні правопорушення;
- внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні правопорушення, та надання інформації з нього.
Крім цього, Закон передбачає деталізувати форму декларації про майно,
доходи та витрати, а саме, зменшує обов'язковий для декларування мінімальний
розмір витрат (вкладів, внесків) вищих посадових осіб з 150 тис. до 80 тис.
гривень.
Також вносяться зміни до статті 37 Закону України „Про державну
службу” у частині визначення підстав позбавлення права на одержання пенсії
та статті 127 Закону України „Про судоустрій і статус суддів” у частині
визначення повноважень Ради суддів України.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, крім пункту 2, який набирає чинності з 1 липня 2013
року, абзаців одинадцятого - двадцять другого підпункту 8 та абзаців третього дев’ятого підпункту 9, абзаців чотирнадцятого - двадцятого підпункту 12 та
абзацу сьомого підпункту 14 пункту 23 розділу I цього Закону, які набирають
чинності з 1 січня 2014 року.
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2. Закон України
від 14.05.2013 N 233-VIІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення
порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної
та
комунальної
власності
у
зв'язку
з
їх
розмежуванням
Законодавчим актом внесено зміни до законів "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності", "Про державний земельний кадастр", згідно з якими
визначаються особливості державної реєстрації речових прав на земельні
ділянки державної та комунальної власності. Ці особливості полягають у тому,
що реєстрацію похідних речових прав на земельні ділянки державної та
комунальної власності (постійного користування, оренди, користування
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) тощо)
можна буде здійснювати не після державної реєстрації права власності держави
або територіальної громади на ці земельні ділянки, як це вимагається чинною
редакцією частини 2 статті 4 Закону "Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень", а на умовах статті 4-1, якою доповнено цей
закон.
Також органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
звільнено від плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно під час проведення державної реєстрації права власності
держави чи територіальної громади на земельні ділянки, а також від плати за
внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до
них, надання відомостей з Державного земельного кадастру за заявами цих
органів.
Визначено, що у разі якщо кадастрові номери земельних ділянок були
визначені (в тому числі на підставі технічної документації із землеустрою щодо
складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку), але не
присвоєні до 1 січня 2013 року, такі кадастрові номери вважаються
присвоєними, а земельні ділянки - зареєстрованими у Державному земельному
кадастрі з моменту письмового звернення замовника документації із
землеустрою, на підставі якої було визначено кадастровий номер земельної
ділянки, без подання електронного документа та стягнення плати за державну
реєстрацію земельної ділянки, у разі якщо така документація із землеустрою
була затверджена до 1 січня 2013 року в порядку, встановленому законом
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
3. Закон України
від 14.05.2013 N 231-VIІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та
індексації пенсії
Законодавчим актом внесено зміни до законів "Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
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військової служби, та деяких інших осіб", "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування", "Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", які
передбачають, зокрема:
включення до страхового стажу періодів перебування у відпустці у
зв’язку з вагітністю та пологами (за діючим законодавством за ці періоди не
сплачується єдиний внесок, відповідно, вони не зараховуються до страхового
стажу);
надання можливості отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника
непрацездатним дітям померлого годувальника у період між завершенням
навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого
навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним
освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови,
що такий період не перевищує чотирьох місяців (за діючим законодавством
пенсія виплачується лише у період навчання. За таких умов, зокрема, дитині,
яка закінчила школу у червні місяці, а згодом розпочала навчання у вищому
навчальному закладі з вересня місяця, пенсія за липень і серпень не
виплачується);
удосконалення механізму визначення коефіцієнта зарплати за неповний
місяць страхового стажу (діючий механізм передбачає при визначенні
коефіцієнта зарплати співвідношення одержаної суми зарплати за декілька днів
до середньої зарплати в цілому по Україні за відповідний повний місяць, що
призводить до заниження коефіцієнта зарплати, відповідно, і пенсії);
надання можливості пенсіонеру під час визначення зарплати для
обчислення пенсії виключити періоди одержання допомоги по безробіттю (на
сьогодні за ці періоди враховується мінімальна зарплата, що призводить до
заниження коефіцієнта зарплати, відповідно, і пенсії);
змінення механізму щорічного перерахунку раніше призначених пенсій з
1 березня поточного року, а саме, збільшувати не пенсію, як передбачено
сьогодні, а заробітну плату, з якої призначено (попередньо перераховано)
пенсію. При цьому гарантується підвищення заробітної плати на коефіцієнт не
менше зростання рівня інфляції (індексу споживчих цін) за минулий рік.
Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем
його опублікування.
4. Закон України
від 15.05.2013 N 238-VIІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної
галузі
Законодавчим актом продовжено визначену Законом "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливноенергетичного комплексу" процедуру погашення заборгованості підприємств
паливно-енергетичного комплексу до 1 січня 2014 року.
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Крім цього, внесено зміни до Закону "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", якими
передбачається, що положення цього Закону щодо провадження у справах про
банкрутство підприємств ПЕК, які беруть участь у процедурі погашення
заборгованості на умовах, визначених Законом України "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливноенергетичного комплексу", застосовуються з урахуванням особливостей,
визначених зазначеним Законом, до 1 січня 2014 року.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
5. Закон України
від 16.05.2013 N 245-VIІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення
законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом
України
Закон спрямований на приведення термінології, яка використовується у
законодавчих актах України, у відповідність до понятійного апарату
Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідні зміни та доповнення внесено до Кримінального, Кримінальновиконавчого, Митного кодексів, Кодексу адміністративного судочинства,
законів "Про виконавче провадження", "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму", "Про охоронну діяльність", "Про міліцію", "Про
органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" та інших
законодавчих актів.
Зокрема, статтю 10 Кримінального процесуального кодексу викладено у
такій редакції:
"Стаття 10. Вирішення питання про кримінальну відповідальність осіб,
які підлягають кримінальній відповідальності за законодавством іноземної
держави і перебувають на території України, та виконання вироків, винесених
іноземними судами чи міжнародними судовими установами
1. Громадяни України, які вчинили злочини поза межами України, не
можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної
відповідальності та віддання до суду.
2. Іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочини поза межами
України і перебувають на території України, можуть бути видані іноземній
державі для притягнення до кримінальної відповідальності і віддання до суду.
3. Україна може перейняти кримінальне провадження, в якому судовими
органами іноземної держави не ухвалено вирок, щодо громадян України та
іноземців, які вчинили злочини за межами України і перебувають на території
України, але які не можуть бути видані іноземній державі або у видачі яких
відмовлено, якщо діяння, у зв’язку з яким запитується передача кримінального
провадження, згідно з цим Кодексом визнається злочином.
4. Виконання в Україні вироку іноземного суду чи міжнародної судової
установи можливо, якщо діяння, внаслідок вчинення якого було ухвалено
4

вирок, згідно з цим Кодексом визнається злочином або було б злочином у разі
його вчинення на території України".
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, крім пункту 56 розділу I цього Закону, який набирає чинності з
дня набрання чинності Законом України "Про державну службу" від 17
листопада 2011 року N 4050-VI.
6. Закон України
від 23.05.2013 N 314-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання
Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для
України стосовно відповідальності юридичних осіб
Цим Законом вносяться зміни до Кримінального, Кримінального
процесуального кодексів України і Законів України “Про засади запобігання і
протидії корупції” та “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві”, якими визначаються заходи кримінальноправового характеру щодо юридичних осіб.
Зокрема, передбачено, що підставами для застосування до юридичної
особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою
особою:
від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів,
передбачених ст. 209, 306, ч. 1 і 2 ст. 3683, ч. 1 і 2 ст. 3684, ст. 369, 3692
Кримінального кодексу;
від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених ст. 258 5
258
цього
Кодексу.
Заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані судом
до підприємства, установи чи організації, крім державних органів, органів
влади АРК, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у
встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно
державного чи місцевого бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також
міжнародних організацій.
Зокрема, до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи
кримінально-правового характеру: штраф, конфіскація майна, ліквідація.
Закон набирає чинності з 1 вересня 2014 року.
7. Постанова Верховної Ради України
від 16.05.2013 №252-VIІ
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати Боровика
Сергія Сергійовича на посаду судді господарського суду Черкаської області
безстроково.
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8. Постанова Верховної Ради України
від 16.05.2013 №250-VIІ
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати на посади
суддів безстроково: господарського суду Дніпропетровської області
Владимиренка Ігоря Вячеславовича, господарського суду Черкаської області
Гуру Івана Івановича.
9. Постанова Верховної Ради України
від 16.05.2013 №248-VIІ
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати Чебикіну
Світлану Олександрівну на посаду судді господарського суду міста Києва
безстроково.
10. Постанова Верховної Ради України
від 16.05.2013 №246-VIІ
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати на посади
суддів безстроково: господарського суду Донецької області Левшину Ганну
Валеріївну, господарського суду Запорізької області Носівець Вікторію
Вікторівну, господарського суду Київської області Конюх Ольгу Василівну,
господарського суду Харківської області Аюпову Рано Мухтарівну.
11. Постанова Верховної Ради України
від 23.05.2013 №312-VIІ
Про звільнення суддів
Відповідно до пункту 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України
Верховна Рада України постановила звільнити з посад суддів:
Вищого господарського суду України Уліцького Аркадія Михайловича
- у зв'язку з поданням заяви про відставку,
Севастопольського апеляційного господарського суду Маслову
Зінаїду Дмитрівну - у зв'язку з поданням заяви про відставку.
12. Постанова Верховної Ради України
від 23.05.2013 №309-VIІ
Про обрання суддів
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Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати суддів,
раніше обраних безстроково:
Картере Валерія Івановича на посаду судді Вищого господарського
суду України.
13. Постанова Верховної Ради України
від 23.05.2013 №306-VIІ
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати суддів,
раніше обраних безстроково:
Розізнану Інну Вікторівну на посаду судді Рівненського апеляційного
господарського суду
14. Постанова Верховної Ради України
від 23.05.2013 №305-VIІ
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати Лопатіна
Антона Володимировича на посаду судді господарського суду Київської
області безстроково.
15. Постанова Верховної Ради України
від 23.05.2013 №304-VIІ
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати на посади
суддів безстроково: господарського суду Донецької області Курило Ганну
Євгеніївну, Попкова Дениса Олександровича; господарського суду Київської
області Щоткіна Олега Віталійовича; господарського суду Одеської області
Петренко Наталію Дмитрівну; господарського суду Харківської області
Чистякову Інну Олегівну; господарського суду Херсонської області
Людоговську Вікторію Володимирівну; господарського суду Черкаської
області Васяновича Анатолія Володимировича; господарського суду міста
Києва Головіну Катерину Ільдарівну, Самсіна Романа Ігоровича;
господарського суду міста Севастополя Головко Валерію Олегівну.
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 23.05.2013 №302/2013
Про призначення суддів
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Відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції
України Указом Президента України постановлено призначити строком на
п'ять років у місцевих господарських судах на посади:
судді господарського суду Донецької області МЕЛЬНИЧЕНКО Юлію
Станіславівну;
суддів господарського суду Луганської області: ДЕМИДОВА
Владислава Олександровича, ОТРОШ Інну Михайлівну;
судді господарського суду Рівненської області ПОЛІТИКУ Наталію
Адамівну;
судді господарського суду міста Києва ЛИСЬКОВА Максима
Олександровича.
2. Указ Президента України
від 23.05.2013 №301/2013
Про призначення суддів
Відповідно до статті 73 та частини першої статті 80 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" Указом Президента України постановлено
перевести у межах п'ятирічного строку суддю Сімферопольського районного
суду Автономної Республіки Крим ШАРАТОВА Юрія Анатолійовича на
роботу на посаду судді господарського суду Автономної Республіки Крим.

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 15.05.2013 N 339
Про реалізацію статті 85 Закону України
платоспроможності
боржника
або
визнання

"Про
його

відновлення
банкрутом"

Кабінет Міністрів України постановою від 15.05.2013 N 339 затвердив
Порядок задоволення вимог кредиторів особливо небезпечного суб'єкта
підприємницької діяльності - боржника щодо відшкодування витрат на
здійснення заходів із запобігання заподіянню можливої шкоди життю та
здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу,
яким передбачено, що право на задоволення вимог щодо відшкодування витрат
на здійснення заходів із запобігання заподіянню можливої шкоди життю та
здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу
мають кредитори особливо небезпечного суб'єкта підприємницької діяльності боржника, а саме відповідний орган місцевого самоврядування, центральний
орган виконавчої влади, до компетенції якого належить сфера діяльності
боржника, та у разі потреби Мінприроди, ДСНС, Держатомрегулювання,
Держгеонадра, їх територіальні органи (у разі їх утворення), визначені
учасниками провадження у справі про банкрутство.
Відшкодуванню підлягають витрати на здійснення заходів, визначених п.
2 Порядку.
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Крім цього, затверджено перелік особливо небезпечних суб'єктів
підприємницької діяльності - боржників, припинення діяльності яких потребує
здійснення спеціальних заходів із запобігання заподіянню можливої шкоди
життю та здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному
середовищу.
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 13.05.2013 N 350
Про затвердження Державної цільової програми розвитку державної
служби на період до 2016 року
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Державну цільову
програму розвитку державної служби на період до 2016 року.
Метою Програми є удосконалення організаційних засад державної
служби з урахуванням компетентнісного підходу та формування
висококваліфікованого кадрового складу державної служби.
Виконання Програми здійснюється двома етапами.
На першому етапі (2013 - 2014 роки) передбачається підготовка та
виконання Закону України від 17 листопада 2011 р. N 4050-VI "Про державну
службу", створення системи управління людськими ресурсами на державній
службі з урахуванням компетентнісного підходу, впровадження прозорого
механізму вступу на державну службу та її проходження, відкритості у роботі
органів виконавчої влади.
На другому етапі (2015 - 2016 роки) передбачається стандартизація та
інформаційно-технологічне супроводження кадрових процесів з урахуванням
профілів професійної компетентності посад державної служби, посилення
інституціональної спроможності служб персоналу державних органів, органів
влади Автономної Республіки Крим та їх апарату щодо стратегічного
планування в процесі управління людськими ресурсами на державній службі,
розроблення індивідуальних планів професійного розвитку державних
службовців та їх просування по службі.
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 20.05.2013 N 363
Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів,
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів
Кабінет Міністрів України постановою від 20.05.2013 року №363
затвердив Порядок розміщення державного замовлення на підготовку фахівців,
наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації
та перепідготовку кадрів.
Цей Порядок визначає механізм розміщення державного замовлення на
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів,
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, що здійснюється
державними замовниками на конкурсних засадах виходячи з принципів
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добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об'єктивного і
неупередженого оцінювання конкурсних пропозицій вищих та професійнотехнічних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти і наукових
установ державної та комунальної форми власності - учасників конкурсу, що
проводить державний замовник, у сфері управління якого вони перебувають.
Державними замовниками можуть бути міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади, Національна академія наук, національні галузеві
академії наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації, інший визначений Кабінетом
Міністрів України державний орган - головний розпорядник бюджетних
коштів.
Виконавцями державного замовлення можуть бути вищі, професійнотехнічні навчальні заклади, заклади післядипломної освіти, наукові установи
державної та комунальної форми власності, які пройшли конкурсний відбір та з
якими укладено державний контракт на підготовку фахівців, наукових,
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів за державним замовленням.
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 29.05.2013 N 420
Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів
Кабінет Міністрів України постановою від 29.05.2013 N 420 затвердив
Типовий договір оренди водних об'єктів.
Невід'ємними частинами договору є:
план або схема об'єкта оренди;
кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень
(обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених
земельних сервітутів;
акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
акт приймання-передачі об'єкта оренди;
проект відведення земельної ділянки;
паспорт водного об'єкта, а у разі надання в оренду рибогосподарської
технологічної водойми - паспорт та/або технічний проект рибогосподарської
технологічної водойми;
Передача орендарем права на оренду водного об'єкта іншим суб'єктам
господарювання забороняється.
За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть
відповідальність відповідно до закону та цього договору.
Постанова набирає чинності з 1 липня 2013 року.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України
та інші:
10

1. Наказ Міністерства юстиції України
від 18.05.2013 №924/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 травня 2013 р. за N 796/23328
Про внесення змін до Інструкції з організації примусового виконання
рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня
2012 року N 512/5
Наказом Міністерства юстиції України внесено зміни до Інструкції з
організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства
юстиції України від 02 квітня 2012 року N 512/5, зокрема, в частині реалізації
цінних паперів.
Реалізація цінних паперів, на які звернено стягнення, здійснюється
відповідно до Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які
звернено стягнення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 25 грудня 2012 року N 1853.
Для реалізації цінних паперів органом ДВС укладається договір з
фондовою біржею на проведення аукціону з реалізації цінних паперів, на які
звернено стягнення, та торговцем цінними паперами про реалізацію цінних
паперів на фондовій біржі.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
2. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 №822
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 червня 2013 р. за N 858/23390
Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу
публічного або приватного акціонерного товариства
Рішенням НКЦПФР затверджено Порядок збільшення (зменшення)
статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства.
Зокрема, дія цього Порядку поширюється на публічні та приватні
акціонерні товариства (крім інститутів спільного інвестування), які здійснюють
збільшення або зменшення статутного капіталу.
Дія цього Порядку не поширюється на випадки збільшення статутного
капіталу акціонерного товариства, яке здійснюється у зв'язку з переведенням
зобов'язань товариства в акції, зміни розміру статутного капіталу акціонерного
товариства під час приєднання або виділу.
Реєстрація випуску акцій, реєстрація проспекту емісії акцій, реєстрація
змін до проспекту емісії акцій, реєстрація звіту про результати публічного
розміщення акцій, реєстрація звіту про результати приватного розміщення
акцій або відмова у відповідній реєстрації здійснюються Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до
нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок реєстрації випуску
акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
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Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після
реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності
викуплених товариством акцій не допускається.
Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення про збільшення
статутного капіталу до реєстрації звітів про результати розміщення всіх
попередніх випусків акцій та/або у разі наявності викуплених товариством
акцій.
Розмір статутного капіталу після його збільшення (зменшення) має
відповідати вимогам частини першої статті 14 Закону України "Про акціонерні
товариства".
Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства нижче
встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію акціонерного
товариства.
Акціонерне товариство може здійснити збільшення статутного капіталу
виключно за рішенням загальних зборів акціонерів.
Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Наказ Міністерства інфраструктури України
від 27.05.2013 № 316
Про портові збори
Наказом затверджено Порядок справляння та розміри ставок портових
зборів та Порядок обліку та використання коштів від портових зборів.
Порядок визначає процедуру справляння портових зборів та встановлює
розміри ставок портових зборів.
Сплата портових зборів у морських портах здійснюється до виходу судна з
морського порту, а за транзитний прохід каналами - шляхом попередньої
оплати або безпосередньо на вході у канал.
Нарахування портових зборів здійснюється з умовного об'єму судна, який
обчислюється в кубічних метрах і дорівнює добутку трьох величин (довжина
судна, ширина судна і висота борту судна), зазначених в обмірному свідоцтві
(головні розмірення) або документі, що його замінює.
4. Наказ Міністерство інфраструктури України
від 27.05.2013 № 316
Порядок обліку та використання коштів від портових зборів
Порядок регулює питання, пов'язані з обліком та використанням коштів від
портових зборів, що справляються в установленому законодавством порядку,
крім адміністративного збору, а також установлює єдиний порядок обліку та
звітності щодо використання цих коштів.
Порядок є обов'язковим для застосування усіма суб'єктами господарювання
різних форм власності, на користь яких в установленому законодавством
порядку справляються корабельний, канальний, маяковий, причальний, якірний
та санітарний портові збори
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Кошти від портових зборів використовуються виключно на цілі, зазначені в
цьому Порядку. Не використані в поточному році кошти від портових зборів
зберігають своє цільове призначення на наступні періоди.
При нестачі коштів від будь-якого з портових зборів для здійснення заходів,
для яких цей збір призначений, допускається використання коштів від інших
портових зборів, крім маякового збору, із обов'язковою компенсацією
витрачених сум за рахунок надходжень коштів від відповідного портового
збору у наступних періодах.
25.06.2013
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