ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за червень 2014 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 03.06.2014 N 1304-VIІ
Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як
забезпечення кредитів в іноземній валюті
Законом передбачено введення мораторію на примусове відчуження
рухомого і нерухомого майна позичальників (боржників), які мають
кредитні зобов'язання за договорами споживчого кредиту в іноземній валюті, до
набуття
чинності законодавством
щодо
умов і порядку
проведення
конвертації зобов’язань за договорами споживчого кредиту з іноземної валюти у
національну.
Протягом дії цього Закону:
1) не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника)
нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4
Закону України "Про заставу" та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5
Закону України "Про іпотеку", якщо таке майно виступає як забезпечення
зобов'язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за
споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами
України в іноземній валюті, та за умови, що:
таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного
проживання позичальника / майнового поручителя або є об'єктом
незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, яке перебуває в
іпотеці, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності не
знаходиться інше нерухоме житлове майно;
загальна площа такого нерухомого житлового майна (об'єкта
незавершеного будівництва нерухомого житлового майна) не перевищує 140 кв.
метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку;
2) не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) інше
майно (майнові права), яке відповідно до законодавства або кредитного
договору підлягає стягненню з позичальника, зазначеного у підпункті 1 цього
пункту, при недостатності коштів, одержаних стягувачем від реалізації
(переоцінки) предмета застави (іпотеки);
3) кредитна установа не може уступити (продати, передати)
заборгованість або борг, визначений у підпункті 1 цього пункту, на користь (у
власність) іншої особи.
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та втрачає чинність
з дня набрання чинності законом, який врегульовує питання особливостей
погашення основної суми заборгованості, вираженої в іноземній валюті,
порядок погашення (урахування) курсової різниці, що виникає у
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бухгалтерському та/або податковому обліку кредиторів та позичальників, а
також порядок списання пені та штрафів, які нараховуються (були нараховані)
на таку основну суму заборгованості (опубліковано в газеті "Голос України"
07.06.2014).
2. Закон України
від 05.06.2014 N 1314-VIІ
Про метрологію та метрологічну діяльність
Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження
метрологічної діяльності.
Законом розмежовано регуляторні, наглядові та господарські функції у
сфері метрології; розширено застосування механізмів акредитації;
гармонізовано законодавчі акти у повному обсязі з документами Міжнародної
організації законодавчої метрології, актами законодавства Європейського Союзу
з питань метрології, а також передбачено створення державної метрологічної
інспекції.
До сфери законодавчо регульованої метрології належать такі види
діяльності:
забезпечення захисту життя та охорони здоров'я громадян;
контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;
контроль стану навколишнього природного середовища;
контроль безпеки умов праці;
контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних
засобів;
топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи,
роботи із землеустрою;
торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем
(споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому
числі
під
час
надання
транспортних,
побутових,
комунальних,
телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв'язку, постачання та/або
споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової
енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);
обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;
роботи, пов'язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території
забудови;
роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із
законодавством;
роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних
систем;
роботи, що виконуються за дорученням органів досудового
розслідування, органів прокуратури та судів;
реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів.
Законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, законів України "Про Перелік документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності", "Про дозвільну систему у сфері
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господарської діяльності", "Про підтвердження відповідності", "Про захист
прав споживачів".
Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (від
11.02.1998 №113/98-ВР, викладений в новій редакції Законом України від
15.06.2004 №1765-ІУ) визнано таким, що втратив чинність.
Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року (опубліковано у газеті
"Голос України" від 03.07.2014).
3. Закон України
від 05.06.2014 N 1315-VIІ
Про стандартизацію
Закон установлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні
і спрямований на забезпечення формування та реалізації державної політики у
відповідній сфері.
Цей Закон регулює відносини, пов'язані з діяльністю у сфері
стандартизації та застосуванням її результатів. Його дія не поширюється на
санітарні заходи безпечності харчових продуктів, ветеринарно-санітарні та
фітосанітарні заходи, будівельні норми, лікарські засоби, стандарти медичної
допомоги, бухгалтерського обліку, оцінки майна, освіти та інші соціальні
стандарти, передбачені законодавством.
Зокрема, Законом передбачено утворення та функціонування
національного органу стандартизації.
Функції національного органу стандартизації виконуватиме державне
підприємство, що не підлягатиме приватизації, утворене центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації. До
його повноважень, зокрема, належатиме:
організація та координація діяльності щодо розроблення, прийняття,
перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів,
кодексів усталеної практики та змін до них;
прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів,
кодексів усталеної практики та змін до них;
вжиття заходів щодо гармонізації національних стандартів та кодексів
усталеної практики з відповідними міжнародними, регіональними стандартами
та кодексами усталеної практики;
забезпечення та сприяння співробітництву у сфері стандартизації між
виробниками, постачальниками, споживачами продукції та відповідними
державними органами;
заохочення суб'єктів малого і середнього підприємництва до участі в
розробленні національних стандартів та кодексів усталеної практики,
забезпечення доступу зазначених суб'єктів до текстів таких документів.
Законом вносяться зміни до Господарського кодексу України та законів
України "Про захист прав споживачів", "Про стандарти, технічні регламенти та
процедури оцінки відповідності", "Про регулювання містобудівної діяльності",
Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про
стандартизацію і сертифікацію".
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Закон України "Про стандартизацію" від 17.05.2001 №2408-ІІІ визнано
таким, що втратив чинність.
Закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування, за
винятком окремих положень (опубліковано у газеті "Голос України" від
03.07.2014).
4. Закон України
від 05.06.2014 N 1318-VIІ
Про внесення зміни до пункту 9 розділу II "Прикінцеві положення" Закону
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
Законом встановлюється, що законодавчі норми, згідно з якими суб'єкти
господарювання, які здійснюють експорт газу, природного газу в газоподібному
стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 35% митної
вартості таких товарів, але не менш як 400 грн. за 1000 куб. метрів, а при
експорті природного газу у скрапленому стані - у розмірі 35% митної вартості
таких товарів, але не менш як 400 грн. за одну тонну, якщо більші розміри
ставок вивізного (експортного) мита не встановлені міжнародними договорами,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою, не розповсюджуються на
експорт таких товарів до країн - членів Енергетичного Співтовариства.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 25.06.2014).
5. Закон України
від 05.06.2014 N 1322-VIІ
Про внесення змін до Закону України "Про рекламу"
Законом вносяться зміни до закону України "Про рекламу", зокрема,
встановлюється термін "телепродаж - трансльована на телебаченні
безпосередня публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу щодо
визначеного товару ".
Закон доповнюється новою статтею 51 , відповідно до якої:
"телепродаж повинен містити необхідну, доступну, достовірну
аудіовізуальну інформацію про товар, що пропонується.
Час мовлення та частка телепродажу протягом астрономічної доби та/або
години з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею, включаються
та є складовими частинами загального часу мовлення та частки реклами і
телепродажу, визначених цим Законом, у фактичному обсязі мовлення протягом
астрономічної доби та/або години телерадіоорганізаціями будь-якої форми
власності.
На телепродаж поширюються вимоги, визначені частинами третьою п'ятою статті 13 цього Закону, щодо особливостей розміщення реклами на
телебаченні.
Телепродаж не має спонукати дітей укладати договори про продаж чи
оренду товарів.
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Обмеження щодо часу мовлення та частки телепродажу протягом
астрономічної доби та/або години, визначені частинами першою та другою
статті 13 цього Закону, не поширюються на спеціалізовані з телепродажу канали
мовлення, а так само трансляцію телепродажу у вигляді окремої програми
та/або передачі (телемагазину) не спеціалізованими з телепродажу каналами
мовлення за умови дотримання вимог, передбачених частиною сьомою цієї
статті.
Обмеження частки реклами протягом астрономічної години фактичного
мовлення, визначене частиною другою статті 13 цього Закону, не поширюється
на спеціалізовані з телепродажу канали мовлення.
Трансляція телепродажу, що здійснюється не спеціалізованими з
телепродажу каналами мовлення, у вигляді окремої програми та/або передачі
(телемагазину) повинна мати безперервну мінімальну тривалість 15 хвилин.
Максимальна кількість таких програм та/або передач (телемагазинів) протягом
астрономічної доби на не спеціалізованих з телепродажу каналах мовлення не
може перевищувати восьми, а загальна тривалість їх трансляції не повинна
перевищувати трьох годин на добу".
Статтю 21 Закону доповнено новими частинами, якими встановлено, що
особи, які здійснюють виробництво та/або продаж лікарських засобів, медичної
техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, можуть
виступати спонсорами теле-, радіопередач та програм шляхом наведення
інформації рекламного характеру про ім'я або найменування, знак для товарів і
послуг, за винятком будь-якого посилання на лікарські засоби, що вживаються
та розповсюджуються лише за приписом (рецептом) лікаря, та медичну техніку,
методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких
потребує спеціальних знань та підготовки.
Забороняється телепродаж лікарських засобів, методів профілактики,
діагностики, лікування і реабілітації, а також медичної техніки, застосування
якої потребує спеціальних знань та підготовки.
Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 03.07.2014).
6. Закон України
від 05.06.2014 N 1325-VIІ
Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний
кадастр" щодо скасування плати за внесення відомостей до Державного
земельного кадастру та змін до них
Законом встановлюється, що внесення відомостей до Державного
земельного кадастру, внесення змін до них здійснюється безоплатно.
Відповідно до закону, за надання відомостей з Державного земельного
кадастру справляється плата, водночас надання відомостей з Державного
земельного кадастру за зверненням Верховної Ради АР Крим, Ради міністрів АР
Крим, органів виконавчої влади, та органів місцевого самоврядування
здійснюються безоплатно.
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Закон містить також норму, відповідно до якої Кабінет Міністрів України
має встановлювати перелік, розміри, порядок справляння такої плати.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 02.07.2014).
7. Закон України
від 17.06.2014 N 1333-VIІ
Про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2014 рік"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" доповнено
статтею 231 такого змісту:
"Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій
внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього
Закону, в обмін на ці облігації фінансових векселів, виданих Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного
обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону.
На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики
Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування
державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 08.07.2014).
8. Закон України
від 17.06.2014 N 1507-VIІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Законом вносяться зміни до Земельного кодексу та закону України "Про
банки і банківську діяльність", відповідно до яких вилучаються положення, які
стосуються діяльності Державного земельного банку.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано у газеті "Голос України" від 08.07.2014).
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 17.06.2014 №534/2014
Про переведення суддів
Відповідно до статті 73 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
Указом Президента України переведено суддю у межах п'ятирічного строку
господарського суду Вінницької області ОСАУЛОВУ Наталю Анатоліївну на
роботу на посаді судді Фастівського міськрайонного суду Київської області.

Постанови Кабінету Міністрів України:
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1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 18.06.2014 N 217
Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні
рахунки із спеціальним режимом використання для проведення
розрахунків з гарантованим постачальником природного газу
Кабінет Міністрів України постановою від 18.06.2014 №217 затвердив
Порядок розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим
постачальником природного газу.
Дія цього Порядку не поширюється на розрахунки, що здійснюються
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. N 20
"Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій".
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.06.2014 N 214
Про окремі заходи щодо забезпечення фінансового контролю за діяльністю
суб'єктів господарювання державного сектору економіки
Кабінет Міністрів України постановою від 18.06.2014 №217 затвердив:
Порядок
проведення
Державною
фінансовою
інспекцією,
її
територіальними органами державного фінансового аудиту окремих
господарських операцій, що додається;
перелік суб'єктів господарювання, щодо яких проводиться державний
фінансовий аудит окремих господарських операцій.
Встановлено, що основним завданням операційного аудиту є сприяння
забезпеченню суб'єктами господарювання законного та ефективного
використання державних чи комунальних коштів та/або майна, інших активів
держави, правильності ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової
звітності.
Операційний аудит включає:
1) проведення моніторингу господарських операцій суб'єктів
господарювання, пов'язаних з придбанням товарів (послуг), вартість яких
дорівнює або перевищує 100 тис. гривень, а також робіт, вартість яких дорівнює
або перевищує 1 млн. гривень.
Моніторингу також підлягають платіжні доручення на проведення
банківських розрахунків до їх підписання керівником суб'єкта господарювання
за зобов'язаннями поточного та попередніх періодів, пов'язаними з придбанням
товарів (послуг), вартість яких дорівнює або перевищує 100 тис. гривень, а
також робіт, вартість яких дорівнює або перевищує 1 млн. гривень.
2) розроблення програми, яка затверджується керівником контролюючого
органу та подається для ознайомлення керівникові суб'єкта господарювання;
3) проведення перевірки ризикових операцій у частині законності та
ефективності використання державних чи комунальних коштів та/або майна,
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інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку,
складення і подання фінансової звітності;
4) підготовку для подання керівникові суб'єкта господарювання, органу
управління та у разі потреби Фонду державного майна пропозицій щодо
ефективного використання державних чи комунальних коштів та/або майна,
усунення недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу
господарських операцій та/або перевірки;
5) оцінку стану усунення керівником суб'єкта господарювання недоліків і
порушень, виявлених за результатами моніторингу господарських операцій
та/або перевірки;
6) проведення аналізу річної фінансової звітності суб'єкта
господарювання;
7) оцінку стану врахування пропозицій, внесених керівникові суб'єкта
господарювання протягом звітного року за результатами моніторингу
господарських операцій та/або перевірки;
8) розроблення проекту аудиторського звіту, що містить відповідні
висновки і пропозиції;
9) обговорення проекту аудиторського звіту з керівником суб'єкта
господарювання;
10) підписання аудиторського звіту та подання його керівникові суб'єкта
господарювання.

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України
та інші:
1. Наказ Державної судової адміністрації України
від 19.06.2014 №91
Про визначення кількісного складу суддів у деяких господарських судах
України
Державна судова адміністрація України наказом від 19.06.2014 №91
визначила кількість суддів:
у господарському суді Автономної Республіки Крим – 31,
у господарському суді Київської області – 30,
у господарському суді Одеської області – 38,
у господарському суді міста Києва – 80,
у господарському суді міста Севастополя – 13.
Також цим наказом внесено зміни у додаток до наказу Державної судової
адміністрації України від 18.08.2010 № 120 "Про затвердження кількісного
складу суддів господарських судів України".
2. Постанова Правління Національного банку України
від 03.06.2014 №332
Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним
банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства
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Правління Національного банку України затвердив зміни до Положення
про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення
банківського
законодавства,
затвердженого
постановою
Правління
Національного банку України від 17 серпня 2012 року N 346 (зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за N 1590/21902).
Відповідно до постанови, Національний банк для здійснення особливого
режиму контролю одночасно з призначенням куратора банку може залучати
фахівців з бухгалтерського обліку, юридичних питань, з питань платіжних
систем, інформаційних технологій та з інших питань.
Національний банк може прийняти рішення про збільшення обсягу
резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими
операціями, зокрема шляхом пониження категорії якості активу та відповідно
підвищення значення показника ризику цього активу або заборони врахування
під час розрахунку суми резервів забезпечення (крім високоліквідного) у разі
здійснення банком окремих операцій з підвищеним рівнем ризику, що можуть
загрожувати інтересам кредиторів і вкладників, підтверджених результатами
інспекційної перевірки.
Рішення про збільшення обсягу резервів для відшкодування можливих
втрат за активними банківськими операціями приймає Правління
Національного банку або Комісія Національного банку.
Національний банк має право віднести банк до категорії проблемних у
разі наявності хоча б одного з таких критеріїв:
1) невиконання банком без обґрунтованих причин розпорядження та/або
вимоги Національного банку щодо усунення порушень банківського
законодавства, нормативно-правових актів Національного банку протягом
визначеного Національним банком строку;
2) установлення за результатами банківського нагляду або аудиторської
перевірки фактів подання банком недостовірної звітності, не виправленої в
строк, що може призвести до невиконання банком хоча б одного з економічних
нормативів капіталу та/або ліквідності;
3) ненадання банком уповноваженим особам Національного банку
інформації, документів та їх копій, письмових пояснень з питань діяльності
банку;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо діянь у
фінансовій сфері контролерів, керівників банку;
5) конфлікту інтересів банку, про що свідчить наявність інформації,
виявлення фактів про будь-який вид стосунків, який суперечить інтересам
банку, а також відсутність згоди та/або наявність протиріч між органами
управління та/або акціонерами банку, що негативно впливають на ефективне
управління банком, які можуть загрожувати інтересам вкладників і кредиторів
банку;
6) невиконання вимог законодавства України щодо розкриття відомостей
про власників істотної участі в банку в обсязі, визначеному Національним
банком;
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7) невиконання розпорядження Національного банку про відсторонення
від посади посадової особи банку або заборону власнику істотної участі в банку
використовувати право голосу придбаних акцій (паїв);
8) винесення щодо банку судового рішення, виконання якого може мати
негативний вплив на репутацію банку та/або призвести до втрати активів у
розмірі більше ніж один відсоток.
Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

11.07.2014

