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за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та оподаткування акцизним податком операцій
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України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства» від 10.04.2014 № 1200.
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місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні».
3.2. Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» від 08.04.2014 №1188.

4. ПРАВА ТА СВОБОДИ
4.1. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій
території України» від 15.04.2014 №1207.
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РОЗДІЛ І: ОПОДАТКУВАННЯ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 08.04.2014 № 1191 VII
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни екологічного
податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та оподаткування
акцизним податком операцій з переобладнання ввезеного на митну територію України
транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль
Вимога про скасування так званого
утилізаційного збору тривалий час була
об’єктом суперечок в парламенті. Лобісти,
що ініціювали прийняття цього Закону,
безумовно
банально
переслідували
власні бізнес-інтереси. Думку мільйонів
українських автомобілістів як завжди
проігнорували. Наразі принаймні в цьому
питанні справедливість відновлено.

Закон набув чинності з дня його опублікування, тобто з 18
квітня 2014 р.
Норми Закону передбачають зміни до Податкового кодексу
України, якими встановлено:
звільнення від оподаткування акцизним податком операцій
щодо переобладнання ввезеного на митну територію України
транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль;
виключення положення щодо необхідності сплати екологічного
податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних
засобів.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 10.04.2014 № 1200-VII
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів
України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства
Закон набув чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто з 19.04.2014 р.
Здійснено редакційну правку з метою усунення подвійного тлумачення норми стосовно оподаткування
ПДВ операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення за ставкою 7%.
Враховуючи низький рівень підготовки
законопроектів та практику голосування
правок з голосу маємо численні недоліки,
прогалини та неузгодженості у вже
прийнятих законах. На виправлення таких
законодавчих «ляпів» і спрямовано цей
Закон.
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Запроваджено обов'язкове оприлюднення списку платників
ПДВ, які отримують відшкодування з Державного бюджету
України. Повний перелік платників податку, які отримали
бюджетне відшкодування, щомісячно публікується на сайті
органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних
коштів, з обов'язковим зазначенням сум відшкодувань.
Призупинено до 1 липня 2014 року норми Податкового кодексу
України щодо справляння податку на доходи фізичних осіб
з отриманих процентів за ставкою 5% та запровадження
справлення цього податку починаючи з 1 липня 2014 року.
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Уточнено порядок перерахунку іноземної валюти у валюту України при здійсненні митних формальностей
та нарахуванні митних платежів, а також при визначені податкових зобов’язань (акцизний податок та
податок на додану вартість). Зокрема, встановлено, що для визначення податкових зобов'язань зі сплати
митних платежів, акцизного податку та податку на додану вартість відносно товарів, що ввезенні на
території України застосовується офіційний курс валюти України до іноземної валюти, встановлений
Національним банком України, що діє на 0 годин дня подання митної декларації, а у разі, якщо митна
декларація не подається, - дня визначення податкових зобов'язань
до змісту

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «від 10.04.2014 №1201-VII
Про внесення змін до Митного кодексу України
Зміни, які внесені цим законом, визначають, що для цілей здійснення митних формальностей щодо
товарів і транспортних засобів комерційного призначення застосовується офіційний курс валюти України
до іноземної валюти, встановлений Нацбанком, що діє на 0 годин дня подання митної декларації, або дня
здійснення митних формальностей, якщо вони здійснюються без подання митної декларації.
Крім того, передбачено, що товари, які ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі
митної території України підприємствами, є об'єктами оподаткування митом, якщо їх митна вартість
перевищує еквівалент 150 євро.
Також, для оподаткування митом змінено вартість товарів (з 300 до 150 євро), що надсилаються на
територію України міжнародними поштовими відправленнями.
Митні платежі сплачуються у валюті України. В окремих випадках, перелік яких встановлюється
Кабінетом Міністрів України, митні платежі можуть бути сплачені в іноземній валюті.
до змісту

www.pravochin.com.ua

3

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА
Квiтень 2014

РОЗДІЛ ІІ: ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ДЕРЖАВНІ
ЗАКУПІВЛІ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 10.04.2014 №1197
Про здійснення державних закупівель
Закон набув чинності з 09.05.2014 року.
Законом скорочено перелік закупівель на які не буде поширюватися його дія.
В новій редакції Закону змінено поняття «замовник» - це органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, а також юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які
забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на
промисловій чи комерційній основі.
В український реаліях державні закупівлі за будьяких часів були найбільш корумпованою сферою,
на яких відмивались мільярди державних коштів.
Новий Закон спрямований на встановлення
максимально прозорої процедури закупівель,
посилення громадського контролю та як наслідок
зменшення зловживання в цій сфері.

З прийняттям нової редакції закону процедура
розкриття стає більш прозорою, оскільки пунктом
4 статті 9 закону передбачено право бути присутнім
під час розкриття пропозицій конкурсних торгів
уповноважених представників громадських об’єднань.

Ще однією зміною Закону в порівнянні з попередніми
нормами,
є
те,
що
замовника
зобов’язано
оприлюднювати на веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про внесення змін до договору та звіт
про виконання договору, що дасть змогу контролювати
які саме зімни внесені до підписаного договору за результатами торгів. Аналогічні положення поширені
також на державні, комунальні та казенні підприємства, а також господарські товариства в яких державна
частка перевищує 50 відсотків.
Новацією закону є те, що в звіті про результати процедури закупівлі необхідно зазначати повне
найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник, з яким укладено
договір про закупівлю, буде залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20
відсотків вартості договору про закупівлю.
Також вказаним Законом внесено зміни до Закону України «Про особливості здійснення закупівель в
окремих сферах господарської діяльності», яким змінено (зменшено) поріг вартості товарів, робіт, послуг,
що необхідний для застосування процедур закупівлі передбачених Законом.
до змісту
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова від 23.04.2014 №117
Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за
бюджетні кошти
Дана Постанова встановлює, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у
договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до
належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату
лише у конкретних випадках і у разі певних видів закупівель.
Також зазначено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють
попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається
поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду, крім матеріалів і устаткування,
необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій із заміни світильників
на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED-технологій, робіт з капітального ремонту,
пов’язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, обладнання і устаткування,
необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій із заміни ліфтів у житлових
будинках та закладах соціальної сфери, товарів, робіт і послуг, виробництво яких має довготривалий
цикл, а саме: вакцин для профілактичних щеплень людей і тварин, лікарських засобів і виробів медичного
призначення, медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів
охорони здоров’я згідно з державними програмами і заходами програмного характеру.
до змісту

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 15.04.2014 № 1206-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
відкриття бізнесу
Закон набирає чинності 31.10.2014 року
Відмова від використання печаток –
загальносвітова тенденція. За сучасного
рівня технологій підробка печаток не є
проблемою, тобто її наявність на документах
ніяким чином їх не захищає та не надає
їм додаткової юридичної сили. Більш того
відмова від використання печаток є черговим
кроком для спрощення відкриття та ведення
бізнесу в Україні.
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Законом внесено зміни до Господарського, Господарськопроцесуального, Цивільного, Цивільного процесуального
кодексів,
Кодексу
України
про
адміністративне
судочинство, законів "Про товарну біржу", "Про колективне
сільськогосподарське підприємство", "Про заставу", "Про
нотаріат" та деяких інших, метою яких є спрощення
започаткування бізнесу.
Законом скасовується сплата реєстраційного збору, а також
встановлюється механізм реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців шляхом подання електронних
документів без обов'язкового використання електронного
цифрового підпису.
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Також скасовується обов'язковість виготовлення і використання печатки юридичними особами.
В Цивільному кодексі України, виключена вимога про обов’язковість скріплення правочину печаткою.
Водночас, ЦК України доповнено нормою відносно того, що обов'язковість скріплення правочину печаткою
може бути визначена за письмовою домовленістю сторін.
Також, цим Законом внесено зміни до процесуальних кодексів щодо посвідчення повноважень
представника. Зокрема, виключено вимогу щодо скріплення довіреностей печаткою довірителя.
Після набуття чинності зазначених змін, юридичні особи матимуть право як на відмову від використання
печаток, так само і на їх використання. Тобто норми законодавства щодо використання печаток перестають
носити імперативний характер, а їх використання має добровільний характер.
до змісту

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 09.04.2014 № 1193
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості
документів дозвільного характеру
Цей закон передбачає суттєве скорочення переліку документів дозвільного характеру. Суб’єкти
господарювання будуть звільнені від обов’язку отримання таких документів як:
- дозвіл на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- дозвіл на право здійснення туристичного супроводу;
- дозвіл на розміщення відходів;
- дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення;
- дозволи Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним
транспортом між державами - членами ЄКМТ;
- погодження вивезення за межі митної території України дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
їх брухту і відходів як давальницької сировини;
- погодження розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг;
- сертифікат щодо відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки тощо.
Дозвіл на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв проіснує ще три місяці, а
з 25 липня 2014 р. і його буде скасовано.
Також обмежено сфери застосування ще 10 дозвільних документів, серед яких: ветеринарні довідки та
свідоцтва, дозвіл на спецвикористання природних рослинних ресурсів, погодження маршрутів руху
транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, дозвіл на імпорт та експорт
зразків видів дикої фауни і флори тощо.
до змісту

www.pravochin.com.ua

6

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА
Квiтень 2014

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Наказ від 16.04.2014 № 656/5
Про проведення експерименту із запровадження порядку реалізації арештованого
майна шляхом проведення електронних торгів
1 травня 2014 року, відповідно до цього Наказу був створений сайт системи електронних торгів
арештованим майном. Експеримент впроваджуватиметься у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській
областях та місті Києві.
Така новела слугує ще одним способом викорінення корупційних інструментів в сфері продажу
арештованого майна.
Організатором електронних торгів є державне підприємство, яке належить до сфери управління
Міністерства юстиції України.
Для участі в електронних торгах учасник проходить процедуру реєстрації на веб-сайті, платить
гарантійний внесок у розмірі 5% від стартової ціни лота на рахунок Організатора, подає заявку на участь в
електронних торгах за формою, розміщеною на веб-сайті.
У наказі визначаються умови проведення торгів, оформлення результатів, порядок уцінки майна, порядок
розрахунку за придбане майно.
Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних
торгів. Система автоматично формує та розміщує на Веб-сайті протокол електронних торгів по лоту у день
проведення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня.
У випадку придбання нерухомого майна документом, що підтверджує виникнення права власності
на придбане майно, є свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, яке видається
нотаріусом на підставі акта про проведені електронні торги.
У разі придбання рухомого майна акт про проведені електронні торги є підставою для отримання майна у
зберігача. Цей акт підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно.
до змісту
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РОЗДІЛ III: ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО РЕГУЛЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ
ВЛАДИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Розпорядження №333-р від 01.04.2014
Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні
Метою Концепції є визначення напрямів, механізмів і строків формування ефективного місцевого
самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого
середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів
прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній
території, узгодження інтересів держави та територіальних громад.
Основна ідея концепції – децентралізація влади в країні та суттєве розширення повноважень
територіальних громад. Передбачається також зміна системи управління на обласному та районному
рівнях.
Реалізацію концепції пропонується здійснити у два етапи. На першому етапі (протягом 2014 року)
передбачається завершити формування всієї необхідної законодавчої бази діяльності органів місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади з визначенням повноважень, включаючи питання їх
ресурсного забезпечення. На другому етапі передбачено проведення інституційної реорганізації органів
місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також проведення місцевих виборів з
урахуванням реформованої системи органів місцевого самоврядування.
до змісту

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 08.04.2014 №1188-VII
Про відновлення довіри до судової влади в Україні
Закон набув чинності з 11.04.2014 року.
Даний Закон визначає правові та організаційні засади проведення спеціальної перевірки суддів судів
загальної юрисдикції, як тимчасового посиленого заходу з використанням існуючих процедур розгляду
питань про притягнення суддів судів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності і звільнення
з посади у зв’язку з порушенням присяги з метою підвищення авторитету судової влади України та довіри
громадян до судової гілки влади, відновлення законності і справедливості.
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Надзвичайно потрібний та довгоочікуваний Закон,
який через очищення дозволить підняти авторитет
судової влади, що був суттєво підірваний діями та
рішеннями окремих представників суддівського
корпусу в період Майдану. Завданням Закону є
також і правова регламентація перевірки суддів, що
обмежували права громадян, які були учасниками
мирних протестів. Такі судді мають понести
відповідальність, а судова влада очиститися від людей,
які її скомпрометували. Важливим нововведенням
є і передбачена Законом процедура обрання суддів
на адміністративну посаду таємним голосуванням
суддів, що працюють у суді. Щоправда де-факто
багато колишніх одіозних голів судів всіх рівнів, які
працювали за режиму Януковича були знову обрані
на ці посади колективами суддів.

Перевірка суддів судів загальної юрисдикції буде
здійснюватися Тимчасовою спеціальною комісією
протягом року з дня утворення такої комісії.
Ініціатором перевірки суддів можуть виступати
юридичні та фізичні особи у випадку письмового
звернення, до якого додаються копії судових рішень
суддів, які порушили права громадян у період з 21
листопада 2013 року і до набрання чинності цього
Закону.

Суддя суду загальної юрисдикції підлягає перевірці
у разі прийняття ним одноособово або у колегії
суддів таких рішень, що обмежили права громадян,
які були учасниками масових акцій протесту.
Наприклад, неправомірні рішення про заборону
проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій,
рішення про обрання запобіжних заходів у
вигляді тримання під вартою, залишення їх без
змін, продовження строку тримання під вартою,
обвинувальних вироків, рішень судів апеляційної та
касаційної інстанцій про перегляд обвинувальних
вироків, наслідком якого не було їх скасування, рішення про накладення адміністративних стягнень на
осіб, які були учасниками масових акцій протесту, у вигляді позбавлення права керування транспортними
засобами на підставі за невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу,
рішення про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були учасниками масових акцій протесту,
за створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів,
вуличних походів або демонстрацій. Перевірка проводиться також щодо суддів, які одноособово або у
колегії суддів розглядали справу або ухвалили рішення з допущенням порушень Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод, констатованих у рішенні Європейського суду з прав людини.
Також, Законом визначено порядок призначення суддів на адміністративні посади (голова суду і його
заступники), який полягає в тому, що обрання суддів на такі посади здійснюється шляхом таємного
голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у відповідному суді. Призначення на посаду
здійснюється строком на один рік.

до змісту
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РОЗДІЛ ІV: ПРАВА ТА СВОБОДИ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 08.04.2014 №1186-VII
«Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу
засудженого до європейських стандартів»
Закон набув чинності з 07.05.2014 року.
Законом вдосконалено:
порядок відвідування установ виконання покарань контролюючими органами;
порядок і умови виконання покарання у виді арешту;
порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі (право мати при собі портативні персональні
комп'ютери та аксесуари до них; користуватися засобами мобільного зв'язку).
Закон також конкретизує права (на працю з дотриманням гарантій робочого часу (40 годин на тиждень),
відпочинок, пенсійне забезпечення, гуманне ставлення, зокрема забороняється безпідставне примусове
переривання сну засуджених у нічний час, в тому числі виключно для здійснення перевірки наявності
засуджених) та обов'язки засудженого;
короткочасні виїзди за межі колоній для одержання медичної допомоги, якщо така допомога не може бути
надана на території відповідного місця позбавлення волі;
збільшує кількість побачень засуджених та скасовує здійснення контролю за особами, умовно-достроково
звільненими від відбування покарання.
до змісту

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 15.04.2014 №1207-VII
«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»
Закон визначає статус території Криму, як тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської
Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього
режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів
юридичних осіб.
Зокрема, згідно з законом, тимчасово окупована територія є невід'ємною частиною території України, на
яку поширюється дія Конституції та законів України.
Даний закон визначає, що тимчасово окупованою територією України є:
- територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополь;
- внутрішні води і територіальне море України, його дно і надра, на яких Україна здійснює суверенітет,
континентальний шельф і виключна економічна зона, де Україна у відповідності зі своїм законодавством
користується фіскальними, санітарними, імміграційними та митними правами, а в особливій економічній
зоні і на континентальному шельфі - суверенними правами і юрисдикцією;
www.pravochin.com.ua
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- підводний простір в межах територіального моря;
- повітряний простір, розташований над зазначеною територією.
Під час проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського
референдуму голосування громадян України на тимчасово окупованій території не організовується і не
проводиться. Документом визначено також, що примусове зарахування громадян України до громадян
іншої держави не визнається.
Державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів
України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Діяльність будь-яких органів,
їх посадових осіб на тимчасово окупованій території вважається незаконною, якщо ці органи створені чи
призначені у порядку, не передбаченому законодавством України.
Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в'їзд на тимчасово окуповану територію
і виїзд з неї через контрольні пункти в'їзду - виїзду за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу
та підтверджує громадянство України.
Громадянам України гарантується дотримання у повному обсязі їхніх прав і свобод, передбачених
Конституцією України, у тому числі соціальних, трудових, виборчих прав та права на освіту, після
залишення ними тимчасово окупованої території.
Також в документі зазначається, що на тимчасово окупованій території право власності охороняється
згідно із законодавством України. За фізичними особами, незалежно від набуття ними статусу біженця чи
іншого спеціального правового статусу, підприємствами, установами, організаціями зберігається право
власності та інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що
знаходиться на тимчасово окупованій території, якщо воно набуте відповідно до законів України. Набуття
та припинення права власності на нерухоме майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території,
здійснюється відповідно до законодавства України за межами тимчасово окупованої території.
Крім того, закон передбачає, що у зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя судами Автономної
Республіки Крим та м. Севастополя, правосуддя буде здійснюватися відповідними судами м. Києва та
Київської області.

Олександр Пащенко

Сергій Дзюбенко

Партнер, адвокат
АК «Правочин»

Асоційований партнер АК
«Правочин»

З будь-яких питань, що пов’язані із текстом цього дайджесту, прохання звертатися
за електронною адресою: info@pravochin.com.ua
www.pravochin.com.ua
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