ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за грудень 2012 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 06.12.2012 N 5512-VI
Про Державний бюджет України на 2013 рік
Державним бюджетом України на 2013 рік визначено доходи Державного
бюджету України у сумі 362.830.144,1 тис. гривень, у тому числі доходи
загального фонду Державного бюджету України - у сумі 315.224.383,6 тис.
гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі
47.605.760,5 тис. гривень.
У 2013 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку
на місяць у розмірі з 1 січня - 1108 гривень, з 1 грудня - 1176 гривень та для
тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня - 972 гривні, з 1 грудня - 1032 гривні;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1210 гривень, з 1 грудня - 1286
гривень;
працездатних осіб: з 1 січня - 1147 гривень, з 1 грудня - 1218 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 894 гривні, з 1 грудня - 949
гривень.
Мінімальна заробітна плата встановлена:
у місячному розмірі: з 1 січня - 1147 гривень, з 1 грудня - 1218 гривень.
Видатки Державної судової адміністрації України на 2013 рік визначено у
сумі 4,41 млрд. гривень.
Видатки за бюджетною програмою «Здійснення правосуддя місцевими
господарськими судами" - в обсязі 324,7 млн.
Видатки за бюджетною програмою «Здійснення правосуддя апеляційними
господарськими судами" – 148,7 млн. гривень.
Видатки Вищого господарського суду України визначено в сумі – 133,9
млн. гривень.
Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Закон України
від 06.12.2012 № 5518-VI
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого
удосконалення адміністрування податків і зборів
Законом вносяться зміни до ряду законів України, а саме, до Бюджетного
кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Законів
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про
Національний банк України", "Про обіг векселів в Україні", "Про застосування
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реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та інші щодо
подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів.
Окрім того, вноситься зміна до пункту 7 частини першої статті 12
Господарського процесуального кодексу України, відповідно до якої "справи у
спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу
про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будьяких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної
плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за
винятком спорів, пов'язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових
зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового
кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів
(договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх
повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом
України".
Відповідно викладається у новій редакції частина четверта статті 10
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в редакції від 22
грудня 2011 року N 4212-VI, якою визначено, що "Суд, у провадженні якого
перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до
боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів
(договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на
роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов'язаних
із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового
боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ
у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним
позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган,
визначений Податковим кодексом України".
Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім:
підпункту 6 пункту 5 розділу I (щодо змін до пункту 8 розділу II
"Прикінцеві положення" Закону України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг")
цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2014 року;
підпункту 2 пункту 5 розділу I (щодо змін до пункту 7 статті 3 Закону
України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг") цього Закону, який набирає
чинності з 1 липня 2014 року;
пункти 13, 14 та 15 розділу I цього Закону набирають чинності одночасно
із Законом України від 22 грудня 2011 року N 4212-VI "Про внесення змін до
Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом".
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3. Закон України
від 06.12.2012 № 5519-VI
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого
удосконалення адміністрування податків і зборів
Цим Законом вносяться зміни до Податкового кодексу України щодо
справляння податку на прибуток підприємств, акцизного податку, застосування
спрощеної системи оподаткування та адміністрування податків.
Зокрема, передбачено, що операції з продажу, обміну або інших способів
відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні
папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на
міжбанківському ринку деривативів, обкладаються акцизним податком.
Крім цього, доповнено перелік операцій з підакцизними товарами, які не
підлягають оподаткуванню. До зазначеного переліку віднесено операції:
з державними та муніципальними цінними паперами, цінними паперами,
гарантованими державою, та цінними паперами, емітованими Нацбанком,
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову
політику, Державною іпотечною установою, та звичайними іпотечними
облігаціями, емітованими фінансовою установою, більше ніж 50%
корпоративних прав якої належать державі або державним банкам,
інвестиційними сертифікатами, сертифікатами фондів операцій з нерухомістю,
цільовими облігаціями підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва;
між емітентом та платником податку з викупу та повторного продажу за
грошові кошти, розміщення, погашення, конвертації емітентом цінних паперів
власного випуску, операції щодо здійснення внеску до статутного капіталу, а
також операції за участю векселедавця, заставодавця та іншої особи, що видала
ордерний або борговий цінний папір, з видачі та погашення цих цінних паперів;
емітента цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого типу, а
саме операції з розміщення, погашення, викупу та повторного продажу;
з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, що
здійснюються особою, яка провадить клірингову діяльність та виконує функцію
центрального контрагента відповідно до вимог Закону "Про цінні папери та
фондовий ринок", та операцій з цінними паперами та іншими фінансовими
інструментами, які здійснюються особою, яка провадить клірингову діяльність,
з метою забезпечення виконання зобов'язань перед учасниками клірингу;
Нацбанку на позабіржовому ринку, пов'язані з виконанням ним своїх
функцій.
Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 14.12.2012 року №697/2012
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Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня
працівників суду
Президент України підписав Указ "Про відзначення державними
нагородами України з нагоди Дня працівників суду".
За вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, розвиток
вітчизняної судової системи, багаторічну сумлінну працю та високий
професіоналізм постановив:
Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня САВЕНКО
Галину Володимирівну суддю – суддю Вищого господарського суду України
у відставці.
Присвоїти почесне звання "Заслужений юрист України" ПЕТРЕНКО
Інесі Аркадіївні - судді Вищого господарського суду України у відставці,
УКРАЇНСЬКІЙ Риммі Михайлівні - судді Донецького апеляційного
господарського суду у відставці.
2. Указ Президента України
від 24.12.2012 року №726/2012
Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої
влади
Президент України підписав Указ про утворення:
Міністерства доходів і зборів України, реорганізувавши Державну митну
службу України та Державну податкову службу України, а також поклавши на
Міністерство, що утворюється, функцію з адміністрування єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
Міністерства промислової політики України, реорганізувавши Державне
агентство України з управління державними корпоративними правами та
майном;
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, реорганізувавши
Міністерство надзвичайних ситуацій України та Державну інспекцію
техногенної безпеки України.
Указом внесено зміни до Схеми організації та взаємодії центральних
органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 9
грудня 2010 року N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади".
Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 05.12.2012 N 1135
"Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза
межами населених пунктів
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Постановою затверджуються Типові правила розміщення зовнішньої
реклами поза межами населених пунктів.
Дозвіл видається на строк дії договору про право тимчасового
користування місцем розташування рекламного засобу, якщо менший строк дії
дозволу не зазначено у заяві розповсюджувача зовнішньої реклами.
Крім того встановлюється, що погодження розміщення рекламоносіїв у
межах смуги відведення автомобільних доріг поза межами населених пунктів,
видані до набрання чинності цією постановою, є дійсними до закінчення строку
їх дії.
Також зазначається, що місце розташування рекламного засобу - площа
зовнішньої поверхні споруди, спеціальні тимчасові і стаціонарні конструкції на
відкритій місцевості, у межах смуги відведення автомобільних доріг, над
проїжджою частиною таких доріг, площа відведеної території на відкритій
місцевості, які розташовані поза межами населеного пункту і надаються
розповсюджувачеві зовнішньої реклами в тимчасове користування власником
або уповноваженим ним органом (особою).
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 05.12.2012 N 1138
Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за виконанням
функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв
визначення ефективності управління об'єктами державної власності
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до Порядку
здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної
власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня
2007 р. N 832.
Зокрема, постановою визначено, що контроль за виконанням функцій з
управління об'єктами державної власності здійснюється шляхом проведення
єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності.
Встановлено, що суб"єктами управління подається інформація
Мінекономрозвитку за встановленою формою про наступне:
"про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки
(далі - суб'єкт господарювання), а саме: їх майновий стан (у частині вартості та
збереження цілісності активів, включаючи майно, яке не увійшло до статутного
капіталу в процесі приватизації (корпоратизації), показники фінансовогосподарської діяльності, стан виконання фінансового плану та
платоспроможності, спрямування частини чистого прибутку (дивідендів) до
державного бюджету, виконання керівником суб'єкта господарювання умов
контракту кожного окремого суб'єкта господарювання;
про прийняті та реалізовані управлінські рішення стосовно
реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання, передачі
цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх
структурних підрозділів та корпоративних прав, що належать державі у
статутному капіталі господарських організацій, до сфери управління іншого
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органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності, передачі
державного майна до статутного капіталу господарських товариств, відчуження
основних фондів суб'єктів господарювання, передачі державного майна в
оренду, лізинг, заставу, укладення договорів про спільну та спільну
інвестиційну діяльність, а також призначення (звільнення) керівника суб'єкта
господарювання."
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 05.12.2012 N 1146
Про затвердження Порядку передачі повноважень з управління
корпоративними правами держави суб'єктам управління об'єктами
державної власності
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Порядок передачі
повноважень з управління корпоративними правами держави суб'єктам
управління об'єктами державної власності.
Цей Порядок визначає механізм передачі повноважень з управління
корпоративними правами держави суб'єктам управління об'єктами державної
власності (далі - суб'єкти управління).
Мінекономрозвитку подає Кабінетові Міністрів України за результатами
аналізу
показників
фінансово-господарської
діяльності
суб'єктів
господарювання, у статутному капіталі яких розмір корпоративних прав
держави становить понад 50 відсотків, стану виконання ними фінансових
планів та їх платоспроможності, додержання законності щодо використання
належного їм майна пропозиції щодо передачі повноважень з управління
корпоративними правами держави таких суб'єктів господарювання відповідним
суб'єктам управління.
Суб'єкт управління, що ініціює передачу йому повноважень з управління
корпоративними правами держави щодо відповідного суб'єкта господарювання
від іншого суб'єкта управління, що фактично здійснює такі повноваження,
подає Мінекономрозвитку відповідну пропозицію.
У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про передачу
повноважень з управління корпоративними правами держави суб'єкт
управління, на якого відповідно до прийнятого рішення покладені такі
повноваження, здійснює заходи щодо їх оформлення в установленому порядку.
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 19.12.2012 N 1179
Про
затвердження
Порядку
визнання
статусу
саморегулівної організації арбітражних керуючих

Всеукраїнської

Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Порядок, що визначає
процедуру визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації
арбітражних керуючих.
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Саморегулівна організація арбітражних керуючих може набути статусу
Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих в разі, коли
вона відповідає таким критеріям:
наявність у складі організації не менш як ста арбітражних керуючих;
участь членів організації не менше ніж в ста процедурах, що
застосовуються у справах про банкрутство;
наявність розроблених відповідно до вимог Закону України “Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
правил професійної діяльності арбітражних керуючих, що є обов’язковими для
виконання членами саморегулівної організації арбітражних керуючих;
створення органів управління і спеціалізованих органів саморегулівної
організації арбітражних керуючих, функції і повноваження яких відповідають
вимогам зазначеного Закону.
5. Постанова Кабінету Міністрів України
від 19.12.2012 N 1214
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня
2012 р. N 8
Кабінет Міністрів України постановою від 19.12.2012 N 1214 виклав у
новій редакції Порядок і умови укладення контрактів з адвокатами, які надають
безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з
адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій
основі, якими визначається механізм укладення центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги контрактів з адвокатами, які надають безоплатну
вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі.
Так, предметом контрактів (договорів) є надання адвокатами за
дорученням центру безоплатної вторинної правової допомоги, що включає такі
види правових послуг:
захист від обвинувачення;
здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку
допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого
самоврядування, перед іншими особами;
складення документів процесуального характеру.
Контракт (договір) укладається з адвокатом, який здійснює адвокатську
діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського
бюро чи адвокатського об'єднання.
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 24.12.2012 N 1056-р
Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених
Державній судовій адміністрації на 2012 рік
Кабінет Міністрів України розпорядженням від 24.12.2012 року №1056-р
прийняв рішення здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень,
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передбачених Державній судовій адміністрації на 2012 рік у загальному фонді
державного бюджету, перерозподіл видатків розвитку в сумі 850 тис. гривень
шляхом:
зменшення їх обсягу за програмою 0501170 "Здійснення правосуддя
місцевими адміністративними судами";
збільшення їх обсягу за програмою 0501020 "Здійснення правосуддя
місцевими господарськими судами".

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України
та інші:
1. Наказ Державної судової адміністрації України
від 21.12.2012 № 172
Про затвердження форми звітності № 10 "Звіт про справляння, звільнення
від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах"
Наказом затверджено Звіт про справляння, звільнення від сплати та
повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах.
Звітність розраховується автоматично на підставі відомостей про судовий
збір, що вносяться до автоматизованої системи документообігу суду.
Звітність складається накопичувальним підсумком даних за відповідні
звітні періоди: квартал, півріччя, 9 місяців, рік.
2. Наказ Державної судової адміністрації України
від 07.12.2012 № 164
Про затвердження переліку відомостей про судовий збір
Наказом затверджено перелік відомостей про судовий збір, що вносяться
до автоматизованої системи документообігу суду в місцевих та апеляційних
судах.
Внесення відомостей про судовий збір здійснюється шляхом заповнення
даних в автоматизованій системі документообігу суду.
Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2013 року.
3. Наказ Державної судової адміністрації України
від 29.12.2012 № 176
Про внесення змін до наказу ДСА України від 27.06.2006 N 68
Наказом Державної судової адміністрації України від 29.12.2012 № 176
внесено зміни та доповнення до Інструкції з діловодства в місцевому
загальному суді, затвердженої наказом Державної судової адміністрації
України 27 червня 2006 року N 68.
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4. Наказ Державної судової адміністрації України
від 29.12.2012 № 180
Про внесення змін до наказу ДСА України від 06.01.2006 N 1
Наказом Державної судової адміністрації України від 29.12.2012 № 180
внесено зміни та доповнення до Інструкції з діловодства в апеляційному
загальному суді, затвердженої наказом Державної судової адміністрації
України 6 січня 2006 року N 1.
5. Наказ Державної судової адміністрації України
від 29.12.2012 № 184
Про погодження змін до Положення про автоматизовану систему
документообігу суду
Відповідно до рішення Ради суддів України від 21 грудня 2012 року N 85
Державна судова адміністрація України наказом від 29.12.2012 № 184 погодила
зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду,
затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року N 30,
погодженого Державною судовою адміністрацією України 26 листопада 2010
року ( зі змінами).
6. Наказ Державної судової адміністрації України
від 29.12.2012 № 183
Про погодження змін до Переліку судових рішень судів загальної
юрисдикції, що підлягають включенню до Єдиного державного реєстру
судових рішень
Відповідно до частини третьої статті 3 Закону України "Про доступ до
судових рішень", рішення Ради суддів України від 21 грудня 2012 року N 84
Державна судова адміністрація України наказом від 29.12.2012 № 183 погодила
зміни до Переліку судових рішень судів загальної юрисдикції, що підлягають
включенню до Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого
рішенням Ради суддів України від 17 лютого 2012 року N 4 та погодженого
Державною судовою адміністрацією України 17 лютого 2012 року (зі змінами).
7. Наказ Міністерства юстиції України
від 27.12.2012 № 1973/5
Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки
осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення
кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
Положення визначає порядок підготовки і перепідготовки осіб, які мають
намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна,
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керуючого санацією, ліквідатора), та порядок підвищення кваліфікації і
перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів).
Підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), складається
з двох етапів: перший - навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора); другий - стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора).
8. Наказ Міністерства юстиції України
від 26.12.2012 № 1964/5
Про затвердження Порядку доступу державних виконавців до Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно
Порядок визначає умови та підстави для доступу державних виконавців до
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час примусового
виконання рішень відповідно до закону.
9. Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та
продовольства України
від 03.12.2012 N 1779/5/748
Про деякі питання забезпечення інформаційної взаємодії органу, що
здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу
державної реєстрації прав
Мін'юст спільно з Мінагрополітики наказом від 03.12.2012 N 1779/5/748
затвердили Регламент надання інформації про зареєстровані земельні ділянки
органу державної реєстрації прав та про зареєстровані права на земельні
ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, яким
визначається порядок та процедура інформаційної взаємодії при наданні
Укрдержреєстром інформації про зареєстровані речові права на земельні
ділянки Держземагентству та наданні Держземагентством до Укрдержреєстру
інформації про зареєстровані земельні ділянки, форми журналів обліку
переданих та отриманих інформаційних файлів.
Так, інформаційна взаємодія здійснюється телекомунікаційними
каналами зв'язку загального користування із застосуванням криптографічного
захисту інформації та з використанням електронного цифрового підпису.
Інформаційні файли про зареєстровані земельні ділянки формуються за
допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру за
структурою, визначеною у додатку 1 до Регламенту.
Інформаційні файли про зареєстровані речові права на земельну ділянку
формуються за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно за структурою, визначеною у додатку 2 до
Регламенту.
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Крім цього, вищезгаданим наказом затверджено Регламент надання на
запити державного реєстратора прав на нерухоме майно інформації про
земельні ділянки, яким визначається порядок та процедура надання
Держземагентством до Укрдержреєстру інформації про земельні ділянки на
запити державного реєстратора прав на нерухоме майно, форми журналів
обліку переданих та отриманих інформаційних файлів.
Наказ набрав чинності з 01 січня 2013 року.
10. Наказ Міністерства юстиції України
від 14.12.2012 № 1844/5
Про затвердження Порядку використання даних Реєстру прав власності на
нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого
майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень
рухомого майна
Цей Порядок визначає процедуру використання та перенесення
державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний
реєстратор) записів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого
майна, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру обтяжень рухомого
майна (далі разом - Реєстри) до Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно (далі - Державний реєстр прав) та використання даних Реєстру прав
власності на нерухоме майно.
Відомості Реєстрів використовуються державним реєстратором для
встановлення наявності (відсутності) записів про обтяження речових прав на
нерухоме майно, у тому числі обтяжень податковою заставою, під час
проведення державної реєстрації прав з метою їх перенесення до Державного
реєстру прав та під час розгляду заяв про взяття на облік безхазяйного
нерухомого майна, заяв/запитів на отримання інформації з Державного реєстру
прав.
Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно використовуються
державним реєстратором для встановлення наявності (відсутності) записів про
державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме
майно під час проведення державної реєстрації прав та під час розгляду заяв
про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, заяв /запитів на отримання
інформації з Державного реєстру прав.
Пошук записів про податкову заставу, предметом якої є об'єкт
нерухомого майна, у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна
здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення Державного
реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України від 29 липня 2004 року N 73/5.
Пошук записів про обтяження речових прав на нерухоме майно у
Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державному
реєстрі іпотек здійснюється за визначеними в Порядку ідентифікаторами.
Наказ набирає чинності з 01 січня 2013 року.
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11. Наказ Міністерства юстиції України
від 14.12.2012 № 1846/5
Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Цей Порядок встановлює механізм надання відомостей з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі Єдиний державний реєстр) (крім виписок з Єдиного державного реєстру, які
надаються в обов'язковому порядку при проведенні реєстраційних дій
відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців") з метою забезпечення органів державної влади, а
також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців.
Розпорядником Єдиного державного реєстру є Державна реєстраційна
служба України (далі - Укрдержреєстр), яка забезпечує ведення та
функціонування Єдиного державного реєстру.
Користувачами Єдиного державного реєстру є:
Укрдержреєстр, структурні підрозділи головних управлінь юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення), районних у
містах, міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції, що забезпечують
реалізацію повноважень Укрдержреєстру та мають доступ до Єдиного
державного реєстру через комп'ютерну мережу, одержують інформацію з
Єдиного державного реєстру у зв'язку із здійсненням ними повноважень,
визначених законодавством;
органи державної влади, що мають доступ до Єдиного державного
реєстру через комп'ютерну мережу та одержують дані в електронному вигляді з
Єдиного державного реєстру відповідно до статті 20 Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
суди загальної юрисдикції, що мають доступ до Єдиного державного
реєстру через комп'ютерну мережу та одержують відомості з Єдиного
державного реєстру відповідно до статті 221 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні
нотаріуси, банки, які мають доступ до Єдиного державного реєстру через
комп'ютерну мережу на підставі відповідних договорів з технічним
адміністратором та одержують витяги з Єдиного державного реєстру
відповідно при вчиненні ними нотаріальних дій та здійсненні ними банківських
операцій.
Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і
загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток
платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення
та зняття арештів на рахунки та майно.
Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом
України від 24 травня 2012 року N 4839-VI "Про внесення змін до деяких
законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб 12

підприємців", але не раніше дня його офіційного опублікування, крім розділів
III, IV Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого цим наказом, та додатків 2,
3 до цього Порядку, що набирають чинності через два місяці з дня його
офіційного опублікування.
12. Наказ Фонду державного майна
від 19.12.2012 № 4009
Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у
провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів
стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління
Фонду державного майна України, та господарських організацій з
корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного
капіталу, які перебувають у процесі приватизації
Порядок встановлює процедуру організації аукціонів у провадженні у
справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна
державних підприємств, які належать до сфери управління Фонду державного
майна України, та господарських організацій з корпоративними правами
держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі
приватизації.
Визначені цим Порядком повноваження Фонду здійснює структурний
підрозділ Фонду, відповідальний за забезпечення супроводження процедур
банкрутства державних підприємств, що належать до сфери управління Фонду,
та господарських товариств з корпоративними правами держави понад 50
відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації.
Замовником аукціону є керуючий санацією або ліквідатор, призначені у
справі про банкрутство боржника господарським судом у порядку,
встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом".
Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням 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", але не раніше дня його офіційного опублікування.
25.01.2013
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