ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за жовтень 2012 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 02.10.2012 N 5302-VI
Про внесення змін до статті 16 Бюджетного кодексу України
Законом вносяться зміни до статті 16 Бюджетного кодексу України щодо
забезпечення ефективного управління ліквідністю єдиного казначейського
рахунку, покриття тимчасових касових розривів Державного бюджету для
забезпечення виконання фінансування видатків державного бюджету.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Закон України
від 02.10.2012 N 5312-VI
Про внесення змін до деяких законів України щодо відміни реєстрації
декларації про відповідність
Цим Законом зокрема, внесено зміни до Закону "Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності", а саме, виключено положення,
яким передбачалося, що оформлена відповідно до вимог, установлених
технічним регламентом, декларація про відповідність підлягала реєстрації
центральним органом виконавчої влади у сфері технічного регулювання. Також
вносяться зміни до законів України "Про підтвердження відповідності", "Про
захист прав споживачів".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
3. Закон України
від 02.10.2012 N 5314-VI
Про внесення змін до деяких законів України щодо декларування майна,
доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру
Законом зміни внесено до законів "Про вибори Президента України",
"Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" та "Про судоустрій і статус
суддів".
В Законі "Про судоустрій і статус суддів" виключено положення, згідно з
яким для участі у доборі кандидатів на посаду судді особа подавала до Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України декларацію про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що
встановлені Законом "Про засади запобігання і протидії корупції".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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4. Закон України
від 02.10.2012 N 5316-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або
звітності
Цим Законом внесено зміни до низки законодавчих актів, якими
виключено із положень чинного законодавства вимоги щодо виготовлення
документів та бланків документів суворого обліку та звітності.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
5. Закон України
від 02.10.2012 N 5394-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції
господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та
землеоціночних робіт
Законом вносяться зміни до Земельного кодексу України, Законів
України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", "Про оцінку
земель", "Про землеустрій", " Про Державний земельний кадастр" та ін.
Зокрема, до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну
діяльність» внесено зміни щодо уточнення кола виконавців таких робіт,
професійної підготовки та кадрового забезпечення у сфері топографогеодезичної та картографічної діяльності.
Так, цей Закон доповнено статтями 51-52, відповідно до яких, професійною
топографо-геодезичною діяльністю можуть займатися громадяни, які мають
спеціальну вищу освіту, отримали кваліфікацію інженера-геодезиста або
інженера-землевпорядника, склали кваліфікаційний іспит та одержали
сертифікат, відповідно до цієї статті.
У Законі України «Про землеустрій», зокрема, вносяться зміни щодо
уточнення повноважень органів влади у сфері землеустрою, запровадження
засвідчення документації із землеустрою та оцінки земель підписом та
особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, уточнення
визначення розробників документації із землеустрою, визначення повноважень
щодо встановлення вимоги до технічного та технологічного забезпечення
виконавців робіт із землеустрою, визначення засад здійснення державного
нагляду у сфері землеустрою, запровадження саморегулювання у сфері
землеустрою та інші.
Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування, крім
абзацу шостого підпункту 2 пункту 2 і абзацу двадцять восьмого підпункту 6
пункту 4 розділу I та пунктів 4, 5 і 6 цього розділу, які набирають чинності з
дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
6. Закон України
від 02.10.2012 N 5395-VI
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Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх
цільового призначення
Законом вносяться зміни, якими вдосконалено процедуру зміни цільового
призначення земельних ділянок.
Так, зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється за
проектами землеустрою щодо їх відведення.
Зміна цільового призначення земельних ділянок державної або
комунальної власності провадиться Верховною Радою АРК, Радою міністрів
АРК, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які
приймають рішення про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок та передачу цих ділянок у власність або надання у
користування відповідно до повноважень, визначених ст. 122 Земельного
кодексу.
Цільове призначення земельних ділянок приватної власності
здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок та провадиться:
щодо земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту, сільською, селищною, міською радою;
щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, районною державною адміністрацією, а щодо земельних ділянок, розташованих
за межами населених пунктів, що не входять до території району, або в разі
якщо районна державна адміністрація не утворена, - Радою міністрів АРК,
обласною державною адміністрацією.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної
власності, цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення
власника земельної ділянки без надання дозволу Радою міністрів АРК, органу
виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення.
Крім цього, встановлено порядок погодження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки.
Зазначені зміни внесено до Земельного кодексу.
Закон набирає чинності через 1 місяць з дня його опублікування.
7. Закон України
від 02.10.2012 N 5400-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного
регулювання у сфері комунальних послуг
Законом внесено зміни до деяких законодавчих актів України щодо
державного регулювання у сфері комунальних послуг, зокрема до Закону
України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", Закону
України "Про відходи", Закону України "Про житлово-комунальні послуги".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
8. Закон України
від 02.10.2012 N 5402-VI
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Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення механізму правового регулювання та посилення
відповідальності у сфері поводження з відходами
Цим Законом внесено зміни до Закону "Про відходи", якими, зокрема,
передбачено, що:
з 1 січня 2018 року забороняється захоронення неперероблених
(необроблених) побутових відходів;
власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел
утворення побутових відходів, земельних ділянок укладають договори з
юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових
відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання
твердих побутових відходів;
збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території
здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого
самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабміном,
спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;
суб'єкти господарювання, які в установленому порядку визначені
виконавцями послуг на вивезення побутових відходів на певній території,
здійснюють їх роздільне збирання;
ліміти на обсяги утворення і розміщення побутових відходів не
встановлюються.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування,
крім положення, яким встановлюється адміністративна відповідальність за
захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів, яке набирає
чинності з 1 січня 2018 року.
9. Кодекс цивільного захисту України
від 02.10.2012 N 5403-VI
Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов'язані із
захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та
майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної
державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів
державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, права та обов'язки громадян України, іноземців та
осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності.
Визнати такими, що втратили чинність, з дня введення цього Кодексу в
дію: Закони України "Про Цивільну оборону України", "Про пожежну безпеку",
"Про аварійно-рятувальні служби", "Про захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" та ін.
Кодекс набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування,
та вводиться в дію з 1 липня 2013 року.
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10. Закон України
від 02.10.2012 N 5404-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з
прийняттям Кодексу цивільного захисту України
З прийняттям кодексу цивільного захисту України було внесено зміни до
низки законодавчих актів: Кодексу адміністративного судочинства України,
Законів України "Про оренду державного та комунального майна", "Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про
приватизацію державного майна", "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності", "Про місцеві державні адміністрації", "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та ін..
Закон набирає чинності з 1 липня 2013 року, крім підпунктів 2 та 3
пункту 1 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.
11. Закон України
від 02.10.2012 N 5405-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання
господарських зобов'язань
Законом вносяться зміни до Господарського процесуального,
Господарського та Цивільного кодексів України, а також до Законів України
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
та «Про виконавче провадження», які спрямовані на уточнення наслідків
визнання недійсними кредитних договорів, порядку прийняття плану санації
боржника тощо.
Зокрема, вносяться зміни до статті 86 Господарського процесуального
кодексу України, відповідно до якої, ухвала господарського суду, крім
випадків, передбачених частиною першою цієї статті, виноситься також щодо
накладення арешту на майно або зняття з нього арешту у разі визнання
недійсним кредитного договору, в якому виконання зобов'язання позичальника
забезпечено заставою майна, а також у разі визнання недійсним договору
застави, яким забезпечується виконання позичальником своїх зобов'язань за
кредитним договором.
Статтю 345 Господарського кодексу України доповнено частиною
третьою такого змісту:
"Правові наслідки недійсності кредитного договору, а також недійсності
договору застави, яким забезпечується виконання позичальником своїх
зобов'язань за кредитним договором, визначаються Цивільним кодексом
України".
Цивільний кодекс України доповнено статтею 10571, відповідно до якої, у
разі визнання недійсним кредитного договору суд за заявою сторони в
обов'язковому порядку застосовує наслідки недійсності правочину, передбачені
частиною першою статті 216 цього Кодексу, та визначає грошову суму, яка має
бути повернута кредитодавцю.
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Визнаючи недійсним кредитний договір, у якому виконання зобов'язання
позичальника забезпечено заставою майна позичальника або поручителя, суд за
заявою кредитодавця накладає на таке майно арешт.
Арешт на майно підлягає зняттю, якщо протягом 30 днів з дня набрання
законної сили рішенням суду про визнання недійсним кредитного договору
кошти у розмірі, визначеному судом, будуть повернуті кредитодавцю. Якщо у
зазначений строк зобов'язання повернути кошти не виконано, кредитодавець
має право звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на арештоване
майно.
Арешт на майно, накладений відповідно до частини другої цієї статті,
підлягає зняттю після виконання зобов'язання повернути кредитодавцю кошти
у розмірі, визначеному судом.
Визнаючи недійсним договір застави, який забезпечував виконання
зобов'язання позичальника за кредитним договором, суд за заявою
кредитодавця накладає арешт на майно, яке було предметом застави. Такий
арешт підлягає зняттю після виконання зобов'язання повернути кредитодавцю
кошти за кредитним договором, а у разі визнання кредитного договору
недійсним - після виконання зобов'язання повернути кредитодавцю кошти в
розмірі, визначеному судом відповідно до частини першої цієї статті.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, крім пункту 6 розділу I цього Закону, який набирає чинності
одночасно із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 22
грудня 2011 року N 4212-VI.
12. Закон України
від 02.10.2012 N 5406-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання
угод про розподіл продукції"
Цим законом вносяться зміни до Закону України "Про угоди про розподіл
продукції", відповідно до яких, зокрема:
на вимогу інвестора і у випадках, коли земельні ділянки, необхідні для
виконання укладеної угоди про розподіл продукції, знаходяться у державній
або комунальній власності, ділянки надр (родовища корисних копалин)
надаються разом із такими земельними ділянками;
у всіх інших випадках держава забезпечує надання на вимогу інвестора
земельних ділянок, необхідних для виконання укладеної угоди про розподіл
продукції, у порядку, зазначеному у такій угоді;
у разі перебування земельних ділянок, необхідних для використання надр
на умовах угод про розподіл продукції, у власності фізичних чи юридичних
осіб або в комунальній власності набуття права власності на ці земельні ділянки
здійснюється державою відповідно до закону, якщо інше не передбачене
угодою про розподіл продукції;
угоди про розподіл продукції можуть передбачати особливі етапи,
правила та порядок користування надрами і проведення робіт під час розробки
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родовищ нетрадиційних вуглеводнів. Такі особливі етапи, правила та порядок
можуть відрізнятися від затверджених законодавством етапів, правил і порядку
розробки вуглеводнів, що не належать до нетрадиційних вуглеводнів.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
13. Закон України
від 02.10.2012 N 5407-VI
Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання
діяльності у сфері трансферу технологій"
Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу
технологій" викладено в новій редакції.
Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні та фінансові засади
державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій і
спрямований на забезпечення ефективного використання науково-технічного та
інтелектуального потенціалу України, технологічності виробництва продукції,
охорони майнових прав на вітчизняні технології та/або їх складові на території
держав, де планується або здійснюється їх використання, розширення
міжнародного науково-технічного співробітництва у цій сфері.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
14. Закон України
від 02.10.2012 N 5409-VI
Про внесення змін до Закону України "Про Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини" щодо національного превентивного
механізму
Цим Законом вносяться зміни до Закону України "Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини".
Метою даного Закону є виконання Україною міжнародних зобов’язань за
Факультативним протоколом до Конвенції проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та
покарання шляхом
покладення виконання функцій національного
превентивного механізму на Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини.
Для виконання функцій національного превентивного механізму
Уповноважений:
- здійснює регулярні відвідування вищезазначених місць без
попереднього повідомлення про час і мету відвідувань та без обмеження їх
кількості;
- проводить опитування осіб, які перебувають у вищезазначених місцях з
метою отримання інформації щодо умов їх тримання, а також інших осіб, які
можуть надати таку інформацію;
- вносить органам державної влади, державним органам, підприємствам,
установам, організаціям, незалежно від форми власності пропозиції щодо
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попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що
принижують гідність, видів поводження та покарання;
- залучає на договірних засадах (на платній або безоплатній основі) до
регулярних відвідувань вищезазначених місць представників громадських
організацій, експертів, учених та фахівців, у тому числі іноземних;
- реалізовує інші повноваження, передбачені Законом.
У секретаріаті Уповноваженого утворюється окремий структурний
підрозділ з питань недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або
таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. До роботи в
цьому структурному підрозділі залучаються з додержанням рівного
представництва чоловіків і жінок та представництва національних меншин
фахівці різних спеціальностей, які мають належну професійну підготовку.
Уповноважений щороку готує спеціальну доповідь про стан справ щодо
недопущення в Україні катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких,
що принижують гідність, видів поводження та покарання. Така доповідь
оприлюднюється в засобах масової інформації та надсилається Президентові
України, Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України з додержанням
законодавства України про інформацію. Під час виконання функцій
національного превентивного механізму Уповноважений взаємодіє з
Підкомітетом з недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або
таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання Комітету проти
катувань, утвореним відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції
проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують
гідність, видів поводження та покарання, а також із міжнародними
організаціями і відповідними органами іноземних держав, діяльність яких
пов'язана із цією сферою. Видатки на фінансування національного
превентивного механізму передбачаються у Державному бюджеті України
окремим рядком.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
15. Закон України
від 02.10.2012 N 5410-VI
Про внесення змін до деяких законів України щодо необхідності
обов'язкового надання витягів та виписок з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Законом скасовуються вимоги щодо обов'язкового подання суб'єктами
господарювання органам державної влади паперових виписок, витягів з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,
зокрема, для одержання документів дозвільного характеру, ліцензій.
Цим Законом вносяться відповідні зміни до Законів України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", "Про
нотаріат", "Про інформаційні агентства", "Про страхування", "Про передачу
об'єктів права державної та комунальної власності", "Про розповсюдження
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних
програм, баз даних", "Про радіочастотний ресурс України", "Про банки і
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банківську діяльність", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні", "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг", "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та ін..
Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім:
пункту 8 розділу I цього Закону, який набирає чинності одночасно з
набранням чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів
України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
від 24 травня 2012 року N 4839-VI;
пункту 20 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 18 січня 2013
року.
16. Закон України
від 02.10.2012 N 5411-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб
Законом внесено зміни до Закону "Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб", зокрема, передбачено, що:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі
вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Нацбанком
про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури
виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру
відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого
рішення незалежно від кількості вкладів в одному банку;
сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може
бути меншою 200 тис. грн.;
адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про
зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами;
зобов'язання з виплати відсотків за вкладами, нарахованих під час
здійснення тимчасової адміністрації, задовольняються відповідно до черговості,
встановленої п. 4 ч. 1 ст. 52 Закону.
Також вносяться зміни до Кодексу адміністративного судочинства
України, Законів України "Про Національний банк України", "Про виконавче
провадження" та ін..
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
17. Закон України
від 02.10.2012 N 5413-VI
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення
оподаткування при відчуженні транспортних засобів
Законом вносяться зміни до статті 173 Податкового кодексу України,
згідно яких дохід від продажу об'єкта рухомого майна (крім легкових
автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначатиметься виходячи з ціни, зазначеної
у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості цього об'єкта.
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Дохід від продажу легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначатиметься
виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче
середньоринкової вартості цього транспортного засобу або не нижче його
оціночної вартості (за вибором платника податку). Передбачено також, що
вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, отриманих у спадщину чи
дарунок, які підлягатимуть оподаткуванню, визначатиметься у встановленому
вище порядку (зміни до статті 174 Податкового кодексу України).
Вносяться зміни до Закону України "Про збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування" та до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня
1993 року N 7-93 "Про державне мито".
Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування, крім
розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.
18. Закон України
від 16.10.2012 N 5438-VI
Про приєднання України до Протоколу до Конвенції про договір
міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ)
Верховна Рада України постановила приєднатися до Протоколу до
Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів
(КДПВ), вчиненого 5 липня 1978 року у м. Женеві, який набирає чинності для
України після закінчення 90 днів з дати отримання депозитарієм відповідних
документів про приєднання, із таким застереженням:
"Відповідно до пункту 1 статті 9 Протоколу Україна не вважає себе
зобов'язаною за статтею 8 цього Протоколу".
Відповідно до цього закону Україна не вважає себе зобов'язаною за
статтею 8 Протоколу, згідно якої будь-який спір між двома чи більше
Договірними Сторонами стосовно тлумачення або застосування Протоколу,
який Сторони не можуть вирішити шляхом проведення переговорів чи за
допомогою інших засобів, може бути на прохання будь-якої із заінтересованих
Договірних Сторін переданий для вирішення до Міжнародного суду.
19. Закон України
від 16.10.2012 N 5431-VI
Про внесення змін до пункту 9 розділу VI "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про депозитарну систему України" щодо
казначейських зобов'язань України
Законом було внесено зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України від 6 липня 2012 року "Про депозитарну систему
України" , відповідно до якого абзац перший пункту 9 цього розділу викладено
в новій редакції:
"З дня опублікування цього Закону емітент емісійних цінних паперів
(крім казначейських зобов'язань України) під час здійснення емісії цінних
паперів може обрати лише бездокументарну форму існування таких цінних
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паперів, а договір про обслуговування емісії такий емітент може укласти лише з
Національним депозитарієм України, а у випадках, визначених законом, Національним банком України".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
20. Постанова Верховної Ради України
від 02.10.2012 №5323-VI
Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті
128 Конституції України Верховна Рада України постановила обрати
безстроково на посаду судді господарського суду міста Києва Босого Вадима
Петровича.
21. Постанова Верховної Ради України
від 02.10.2012 №5324-VI
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, на посади суддів:
Київського апеляційного господарського суду
Гончарова Сергія Августовича,
Шевченка Едуарда Олександровича;
Львівського апеляційного господарського суду
Матущака Олега Івановича.
22. Постанова Верховної Ради України
від 02.10.2012 №5324-VI
Про звільнення суддів
Відповідно до пунктів 3, 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України
Верховна Рада України постановила звільнити з посад судді Львівського
апеляційного господарського суду Мурську Христину Володимирівну - у
зв'язку із неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
23. Постанова Верховної Ради України
від 16.10.2012 №5447-VI
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, на посади судді господарського суду Донецької
області Бойко Ірину Анатоліївну.
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Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 08.10.2012 року №586/2012
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня юриста
За вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової політики,
зміцнення законності та правопорядку, розвиток юридичної науки, багаторічну
плідну працю та високий професіоналізм Указом Президента нагороджено:
орденом княгині Ольги III ступеня:
ЛЮБИНСЬКУ Тамару Володимирівну - суддю Вищого господарського
суду України у відставці, м. Київ,
ПЛАХОТНЮК Світлану Олександрівну - суддю Вищого господарського
суду України у відставці, м. Київ.
почесне звання "Заслужений юрист України" присвоєно:
КУЗЬМІЧОВІЙ Людмилі Панфилівні - судді Вищого господарського суду
України у відставці, м. Київ,
САМОЙЛОВІЙ Ірині Костянтинівні - судді Вищого господарського суду
України у відставці, м. Київ,
ЦИХОЦЬКІЙ Світлані Миколаївні - судді Вищого господарського суду
України у відставці, м. Київ.

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 24.10.2012 N 972
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України з питань ліцензування господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів)
Кабінет Міністрів України постановою від 24.10.2012 N 972 вніс зміни до
низки своїх постанов, зокрема, виключивши пункт щодо ліцензування
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів) Міністерством юстиції України з переліку органів ліцензування.
Постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від
22 грудня 2011 р. N 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а
саме з 19 січня 2013 року.
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 17.10.2012 N 947
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 грудня
2011 р. N 1386 і від 31 травня 2012 р. N 476
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Кабінет Міністрів України постановою від 17.10.2012 N 947, зокрема, вніс
зміни до Порядку подання органам державної податкової служби інформації
про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані
з
оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та
справляння податків і зборів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21 грудня 2011 р. N 1386, якими передбачено, що органи, що ведуть
облік або реєстрацію рухомого і нерухомого майна та інших активів, які є
об'єктом
оподаткування,
мають
подавати
таку
інформацію:
Державній податковій службі - інформацію про нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, щодо якого у фізичних осіб виникає або припиняється
право власності, а також про транспортні засоби і про власників та/або
користувачів такого майна та транспортних засобів;
органам Державної податкової служби за місцезнаходженням інформацію про власників та/або користувачів рухомого майна, крім
транспортних засобів та інших активів, які є об'єктом оподаткування.
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 31.10.2012 N 998
Деякі питання здійснення повної компенсації за майно, примусово
відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану
Відповідно до частини першої статті 7 і частини четвертої статті 11
Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в
умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" Кабінет Міністрів
України затвердив:
- Порядок розгляду заяв та здійснення виплат для наступної повної
компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму
воєнного чи надзвичайного стану;
- зразок акта про примусове відчуження або вилучення майна.
Порядок визначає механізм прийняття, розгляду заяв та здійснення
виплат для наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в
умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
Майно, що підлягає примусовому відчуженню, оцінюється в порядку,
встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну
оцінну діяльність.
Право на відшкодування вартості майна в разі його примусового
відчуження в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану
мають особи, зазначені в статті 9 Закону України "Про передачу, примусове
відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи
надзвичайного стану".
Заява про виплату наступної повної компенсації за примусово відчужене
майно (далі - заява) приймається, обліковується і розглядається за місцем
відчуження майна:
в умовах правового режиму воєнного стану - військовим комісаріатом;
в умовах правового режиму надзвичайного стану - органом виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, військовим
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командуванням, органом місцевого самоврядування, на які відповідно до указу
Президента України про введення правового режиму надзвичайного стану
покладено здійснення заходів надзвичайного стану та які прийняли рішення
про таке відчуження.
До заяви додаються акт про примусове відчуження майна та висновок про
вартість такого майна.
Виплата повної компенсації здійснюється органами, що прийняли
рішення про примусове відчуження майна, у порядку черговості оформлення
висновків за рахунок і в межах коштів, передбачених у державному бюджеті
для виплати наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в
умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
Спори, пов'язані з виплатою наступної повної компенсації за майно,
примусово відчужене в умовах правого режиму воєнного чи надзвичайного
стану, вирішуються в судовому порядку.
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 31.10.2012 N 1005
Про внесення зміни до пункту 5 Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи
Кабінет Міністрів України постановою від 31.10.2012 N 1005 вніс зміни
до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи,
якими передбачено, що перед затвердженням проектів будівництва у випадках,
визначених Законом "Про інвестиційну діяльність", проводитиметься оцінка
економічної ефективності інвестиційного проекту, складовою якого є проект
будівництва.
5. Постанова Кабінету Міністрів України
від 17.10.2012 N 1051
Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру
Кабінет Міністрів України затвердив Порядок ведення Державного
земельного кадастру, відповідно до частини третьої статті 5 Закону України
"Про Державний земельний кадастр", яким зокрема установлено, що:
1) у разі, коли до набрання чинності цією постановою:
документація із землеустрою і технічна документація з оцінки земель, яка є
підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру,
розроблена, але не затверджена рішенням органу державної влади або органу
місцевого самоврядування, внесення відомостей до Державного земельного
кадастру здійснюється відповідно до Порядку;
кадастрові номери земельним ділянкам на підставі відповідних заяв
замовників документації із землеустрою або уповноважених ними осіб не
визначені або визначені, але не присвоєні, такі кадастрові номери
присвоюються земельним ділянкам відповідно до Порядку;
зареєстровано в установленому законодавством порядку заяви фізичних
або юридичних осіб про надання послуг, пов'язаних з веденням державного
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реєстру земель, та/або укладено договори для отримання зазначених послуг, але
такі послуги не надані, вони надаються відповідно до Порядку. При цьому,
якщо плату за надання послуг внесено в повному обсязі, додаткова плата за
надання послуг не справляється;
2) облік кількості та якості земель ведеться до 2015 року в порядку та за
формами, що діють на день набрання чинності цією постановою;
3) на день набрання чинності цією постановою картографічною основою
Державного земельного кадастру є ортофотоплани, створені в рамках
виконання Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком
реконструкції та розвитку від 17 жовтня 2003 р., ратифікованої Законом
України від 15 червня 2004 р. N 1776-IV, та інші картографічні матеріали,
виготовлені на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань
земельних ресурсів;
4) до створення індексних кадастрових карт (планів) відповідно до
Порядку для присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам і ведення
кадастрової карти (плану) використовуються індексні кадастрові карти (плани),
створені в рамках виконання Угоди, зазначеної в підпункті 3 цього пункту, а у
разі їх відсутності - інші (створені територіальними органами центрального
органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів) індексні кадастрові
карти (плани).
Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом
України "Про Державний земельний кадастр", крім пункту 4, який набирає
чинності з дня її опублікування.
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 22.10.2012 N 797-р
Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених
Державній судовій адміністрації на 2012 рік
Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України
Кабінетом Міністрів здійснено у межах загального обсягу бюджетних
призначень, передбачених Державній судовій адміністрації на 2012 рік у
спеціальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом
зменшення обсягу видатків споживання та збільшення обсягу видатків розвитку
за програмами, зокрема:
0501020 "Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами" - на
358,8 тис. гривень;
0501080 "Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами" на 481,1 тис. гривень;
Перерозподіл здійснити за видатками спеціального фонду державного
бюджету, що здійснюються за рахунок надходжень від сплати судового збору.
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 24.10.2012 N 806-р
Про розміщення Рівненського апеляційного господарського суду та
господарського суду Рівненської області
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Кабінет Міністрів погодився з пропозицією Державної судової
адміністрації щодо розміщення:
Рівненського апеляційного господарського суду в будівлі по вул.
Яворницького, 59, у м. Рівному;
господарського суду Рівненської області в будівлі по вул. Набережна, 26а,
у м. Рівному.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України
та інші:
1. Наказ Міністерства юстиції України
від 01.10.2012 №1446/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 жовтня 2012 р. за N 1675/21987
Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у
провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів
стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному
капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків.
Відповідно до частини третьої статті 49 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", пункту 3
Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом
Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, затверджено Порядок
організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та
вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та
підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує
п'ятдесят відсотків.
Зокрема, цей Порядок встановлює процедуру визначення, погодження
Мін'юстом України кандидатури організатора аукціону під час організації
проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до
них стосовно майна державних підприємств, що належать до сфери управління
Мін'юсту України, та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної
власності перевищує п'ятдесят відсотків, повноваження з управління
корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мін'юст України (далі боржник).
Визначені цим Порядком повноваження Мін'юсту України здійснює
структурний підрозділ Мін'юсту України, відповідальний за забезпечення
виконання Мін'юстом України повноважень органу управління об'єктами
державної власності.
Замовником аукціону є керуючий санацією або ліквідатор, призначений у
справі про банкрутство боржника господарським судом у порядку,
встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон).
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Організатор аукціону визначається замовником за погодженням з
Мін'юстом України.
У ліквідаційній процедурі ліквідатор має право самостійно проводити
торги на аукціоні відповідно до частини другої статті 44 Закону або залучити на
підставі договору про проведення аукціону організатора аукціону.
Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не
раніше дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року N
4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
2. Наказ Національного агентства України з питань державної служби
від 09.10.2012 №199
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2012 р. за N 1788/22100
Про внесення змін до Типового порядку проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби
Цим наказом вносяться зміни до Типового порядку проведення конкурсу
на зайняття посад державної служби, затвердженого наказом Національного
агентства України з питань державної служби від 05 березня 2012 року N 43,
якими передбачається, що співбесіда з кандидатами на зайняття посади
державної служби проводиться конкурсною комісією із залученням керівників
відповідних структурних підрозділів в усній формі. Метою проведення
співбесіди є виявлення відповідності рівня професійної компетентності
кандидата вимогам, що визначені та затверджені у профілі професійної
компетентності посади державної служби, на яку він претендує.
Наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 17
листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу".

27.11.2012р.

Правове управління ВГСУ
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