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РОЗДІЛ 1: ОПОДАТКУВАННЯ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 18.03.2015 № 263-VIII

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування деяких
неприбуткових організацій
Дата набрання чинності 10.04.2015 р.
Вказаним законом було внесено зміни до Податкового кодексу України та введено ще одну категорію
суб’єктів господарювання, які не є платниками податку на прибуток підприємств. Зокрема зміни
торкнулись, підпункту 2 підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 ПК України, у відповідності до якого
платниками податку - резидентами є суб’єктами господарювання - юридичні особи, які провадять
господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім:
1) бюджетних установ;
2) громадських об’єднань, політичних партій, релігійних, благодійних організацій, пенсійних фондів,
метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління,
інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій (зараз ж до цього переліку
додано об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціацій власників жилих будинків,
житлово-будівельних кооперативів);
3) суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.
до змісту

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 02.03.2015 № 219-VIII

Про внесення змін до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування" щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці
Дата набрання чинності: 13.03.2015 р.
Закон поширює новий порядок нарахування єдиного внеску (зменшення навантаження на фонд оплати
праці шляхом запровадження коефіцієнту 0,4 до розміру єдиного внеску у 2015 р., та коефіцієнт 0,6 до
розміру єдиного внеску у 2016 р.) на фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, фізичних
осіб, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту), та підприємства,
установи, організації, фізичних осіб, які використовують найману працю, військові частини та органи,
які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв'язку з
вагітністю та пологами, допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.
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На зменшення витрат із ЄСВ можуть претендувати так і роботодавці:
1) юрособи, у тому числі їх філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які мають
окремий баланс і самостійно ведуть розрахун¬ки із застрахованими особами (крім військових частин та
органів, які виплачують грошове забезпечення, підприємств та організацій всеукраїнських громадських
організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, зазначених в абз. 1 ч. 14 ст. 8 Закону № 2464);
2) фізособи-підприємці;
3) фізособи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, і фізичні особи, які використовують працю
інших осіб на умовах трудового договору (контракту).
Слід відмітити, що за старими правилами правом на застосування понижуючого коефіцієнта могли
скористатися тільки роботодавці — ЮО і ФОП.
Однак, для пониження коефіцієнта не достатньо лише належати до певної категорії суб’єктів, треба і
виконати сукупність певних умов:
а) база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці збільшилась
на 20 і більше% порівняно з середньомісячною базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік в
розрахунку на одну застраховану особу;
б) після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу в звітному місяці складе не
менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за 2014 рік;
в) кількість застрахованих осіб у звітному місяці, яким нараховані виплати, не перевищує 200 %
середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014 рік.
При цьому, усі вищезазначені умови повинні виконуватися одночасно. Тобто,тільки підвищити зарплату
недостатньо, при цьому повинні виконуватися дві інші умови.
до змісту

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист від 02.03.15 № 7023/7/99-99-19-02-02-17

Про використання статусу неприбутковості
Після внесення численних змін до Податкового кодексу починаючи з 01 січня 2015 року змінено порядок
оподаткування неприбуткових організацій (підприємства, установи та організації, основною метою
діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і іншої
діяльності, передбаченої законодавством).
Такі установи та організації не є платниками податку на прибуток лише після їх внесення до Реєстру
неприбуткових організацій та установ контролюючими органами у відповідному порядку.
Всі установи та організації, які станом на 31.12.2014 внесені до Реєстру, незалежно від того, підпадають
під дію положень п.п. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу чи ні, обов’язково подають податковий
звіт за 2014 рік за діючими формами в установлений для річного звітного періоду термін – протягом 60
календарних днів по закінченню звітного року, тобто не пізніше 2 березня 2015 року.
до змісту
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Наказ від 02.02.2015 № 21

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану
вартість
Дата набрання чинності: 10.03.2015 р.
Згідно з нещодавніми змінами особи, які є платником єдиного податку першої - третьої групи скасовано
обов’язок реєструватись як платник ПДВ у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання
товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12
календарних місяців, сукупно перевищує встановлену статтею 181 розділу V Податкового Кодексу суму
(без урахування податку на додану вартість.
У разі обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, зміни ставки єдиного податку або
відмови від спрощеної системи оподаткування особа реєструється платником ПДВ. Реєстрація таких осіб
здійснюється не раніше дати зміни системи оподаткування з урахуванням положень статті 293 розділу
XIV Кодексу, відповідно до яких:
• ставкою єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, є ставка єдиного податку,
визначена для третьої групи у розмірі 2 відсотків;
• ставкою єдиного податку, що не передбачає сплати податку на додану вартість, є ставка єдиного податку,
визначена для третьої групи у розмірі 4 відсотків.
У разі анулювання реєстрації платника ПДВ, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату
єдиного податку за ставкою у розмірі 4 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або
відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни
ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж
за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання
реєстрації платником ПДВ.
до змісту
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РОЗДІЛ 2: СОЦІАЛЬНЕ ТА ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 02.03.2015 № 221-VIII

Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям" щодо соціального захисту дітей
Дата набрання чинності 01.04.2015 р.
Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на
кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень.
Максимальний розмір державної соціальної допомоги з урахуванням збільшення її розміру на кожну
дитину, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, не може перевищувати прожитковий мінімум для
сім’ї.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 02.03.2015 № 213-VIII

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення
Дата набрання чинності: 01.04.2015 р.
Відповідно до абзацу 2 п. 16 розділу ХY «Прикінцеві положення» зазначеного Закону положення Закону
України "Про пенсійне забезпечення" застосовуються в частині визначення права на пенсію за віком на
пільгових умовах і за вислугу років.
Саме тому з 1 квітня при визначенні права на пенсії на пільгових умовах поетапно змінюються вимоги
до пенсійного віку жінок, загального стажу роботи для чоловіків та жінок, для пенсій за вислугу років –
тривалість загального стажу роботи, а для окремих категорій працівників – необхідна тривалість вислуги
років.
Так, при призначенні пенсії за віком на пільгових умовах поетапно збільшується вік жінок, зокрема, з 45 до
50 років при призначенні пенсії за віком за роботу в особливо шкідливих і особливо важких умовах та з 50
до 55 років при призначенні пенсії за віком за роботу в шкідливих та важких умовах праці. Також поетапно
на 5 років змінюється загальний стаж роботи для чоловіків та жінок, необхідний для призначення пенсій
на пільгових умовах. Із 1 квітня 2015 року, відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо пенсійного забезпечення», пенсія для працюючих пенсіонерів виплачується,зокрема,
в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Крім цього, відповідно до ст.54 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб» (в редакції, що діятиме з 01.04.2015) тимчасово, у період з 01.04.2015 по
31.12.2015, особам, яким пенсія призначена відповідно до цього Закону, у період роботи на посадах, які дають
право на призначення пенсії або щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах,
передбачених ЗУ «Про статус народного депутата України», «Про державну службу», «Про прокуратуру»,
«Про судоустрій і статус суддів», пенсії, призначені відповідно до цього Закону, не виплачуються. Після
звільнення з роботи виплата пенсії буде поновлена.
до змісту
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РОЗДІЛ 3: ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII

Про ліцензування видів господарської діяльності
Дата набрання чинності: 28.06.2015
Прийняття Закону було умовою Міжнародного валютного фонду для надання Україні фінансової
допомоги.
Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає
виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює
уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за
порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.
З прийняттям Закону кількість видів господарської
діяльності,
які
підлягають
ліцензуванню,
скоротилась з 56 до 29. З попереднього Закону
залишились такі види господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню:банківська діяльність,
надання фінансових послуг (крім професійної
діяльності на ринку цінних паперів);професійна
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діяльність на ринку цінних паперів, діяльність у
галузі телебачення і радіомовлення, діяльність
у сфері електроенергетики, крім діяльності з
постачання електричної енергії за нерегульованим
тарифом, освітня діяльність закладів освіти;виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним
і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, діяльність у сфері телекомунікацій,
будівництво об'єктів IV і V категорій складності , виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна
торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів),
діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, випуск та
проведення лотерей та ін.

У випадку Вашої зацікавленості в актуальному
аналітичному матеріалі щодо даної тематики,
пропонуємо Вашій увазі коментар Старшого
юриста АК «Правочин» Юрія Сівовни на сайті АК
«Правочин» за посиланням:

Серед видів господарської діяльності, які тепер не підлягають ліцензуванню: торгівля пестицидами та
агрохімікатами, митна та брокерська діяльність, заготівля та переробка металобрухту, торгівля рідким
паливом з біомаси та біогазом, охоронна діяльність та ще 9 інших видів діяльності.
Значно спростився порядок отримання ліцензій, що спричинено запровадженням сучасних електронних
технологій, зокрема, встановлено необов’язковість оформлення ліцензії, як документа у паперовому
вигляді (зокрема її дублікатів та копій) – суб’єкт господарювання сам визначає: чи отримати йому ліцензію
на бланку, чи достатньо наявності інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних
осіб підприємців про видану йому ліцензію.
Законом встановлюється безстроковість дії ліцензії для всіх видів господарської діяльності, до того ж
розмір державного мита зберігається на тому самому рівні і становитиме еквівалент однієї мінімальної
заробітної плати (на сьогодні – 1218 грн.).
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На додаток, закон передбачив тісну взаємодію між державними органами та громадськими організаціями
чи об’єднаннями підприємців, як наслідок це може слугувати засобом забезпечення прозорості сфери
ліцензування.
до змісту

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Наказ від 31.03.2015 № 466/5

Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців
Дата набрання чинності: 07.04.2015 р.
У випадку Вашої зацікавленості в актуальному
аналітичному матеріалі щодо даної тематики,
пропонуємо Вашій увазі коментар Старшого
юриста АК «Правочин» Юрія Сівовни на сайті
АК «Правочин» за посиланням:

Цим наказом Міністерства юстиції визначено, що виписки,
витяги та довідки в паперовій та електронній формах
відповідно до Закону України "Про електронні документи
та електронний документообіг" мають однакову юридичну
силу.

Крім цього, пошук відомостей у ЄРД переміщено тепер
на веб-сайт розпорядника ЄДР, Міністерства юстиції
України, за адресою:https://usr.minjust.gov.ua. Існує і
далі безкоштовний запит, однак, для отримання повної
інформації про юридичних осіб та фізичних осібпідприємців на вказаному сайті слід сплатити плату. Так, за витяг про фізичну особу-підприємця, що
міститиме повні дані, слід сплатити 48,68 гривні.
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до змісту

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова від 4 березня 2015 р. № 105

Про затвердження Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям
у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період
Дата набрання чинності: 17.03.2015 р.
Відповідно до затвердженого Порядку працівники, призвані на військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період мають право на отримання компенсації. Вказана компенсація
виділяється із бюджетних коштів, головним розпорядником яких визначено Мінсоцполітики та його
структурні підрозділи на місцях, і спрямовуються підприємствам, установам, організаціям , які в свою
чергу виплачують працівникам середній заробіток , які працювали у них не більше одного року.
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Дуже важливий та довгоочікуваний документ для суб’єктів
господарювання та інших суб’єктів, які використовують
найману робочу силу. В період початку та проведення АТО
багатьох громадян України було мобілізовано за відповідними
Указами Президента України для проходження військової
служби в особливий період. Разом з тим, парламентом
було прийнято законодавчу базу, яка б захищала права
інтереси таких мобілізованих працівників. Однією з
прийнятих законодавцем гарантій було право на збереження
за мобілізованою особою місця роботи з обов’язковим
нарахуванням такому мобілізованому середньомісячного
заробітку, який в подальшому компенсується роботодавцю
за рахунок держави. Водночас, будь-які підзаконні акти,
які б регулювали порядок такої компенсації до прийняття
коментованого документу – були відсутні. І хоча коментований
документ було прийнято майже через рік після початку
АТО, сподіваємось він вирішить багато проблемних питань
роботодавців щодо їх мобілізованих працівників.

На підприємства, установи, організації
покладено обов’язок щодо щомісячного
звітування до органу соціального захисту
населення про фактичні витрати на
виплату середнього заробітку працівникам,
погоджений районним (міським) військовим
комісаріатом, який здійснював призов
працівника на військову службу, а також
зведених звітів про фактичні витрати на
виплату середнього заробітку працівникам
В свою ж чергу, структурні підрозділи
соціального захисту населення щомісяця до 23
числа подають відомості про загальний обсяг
фактичних витрат на виплату середнього
заробітку
працівникам
Мінсоцполітики
для спрямування їм бюджетних коштів,
що спрямовуються органам соціального
захисту населення для перерахування
підприємствам, установам, організаціям.
до змісту

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Наказ N 21 від 19.01.2015

Про затвердження Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
Дата набрання чинності 03.03.2015 р.
Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, що виконують вантажно-розвантажувальні
роботи. Роботодавець повинен створити службу охорони праці та організувати опрацювання і затвердити
нормативні акти про охорону праці; на роботодавця покладається обов’язок забезпечення проведення
попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних
оглядів працівників; обов’язок одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Крім цього, на роботодавця покладено обов’язок із забезпечення санітарно-гігієнічного стану виробничих
приміщень відповідно до вимог; під час організації та ведення технологічних процесів, пов'язаних із
застосуванням шкідливих речовин, необхідно дотримуватися вимог ГОСТів,
Вказані правила встановлюють окремі вимоги до місць проведення вантажно-розвантажувальних
робіт, території підприємства, виробничих будівель і споруд; вимоги до застосування і розміщення
підіймально-транспортного устаткування, механізмів, пристосувань та огороджень, організації
робочих місць; Вимоги безпеки до транспортування вантажів, до внутрішньозаводського й цехового
транспорту; Вимоги до транспортування вантажів колісними та гусеничними тракторами, вантажів
авто- і електронавантажувачами. Наводяться детальні особливості забезпечення безпеки при виконанні
вантажно-розвантажувальних робіт та вимоги до працівників, зайнятих виконанням вантажнорозвантажувальних, транспортних і складських робіт.
до змісту
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РОЗДІЛ 4: ІНШЕ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 05.03.2015 № 246-VIII

Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності»
Дата набрання чинності: 01.04.2015 р.
Цим законом надано право волонтерам на період надання ними волонтерської допомоги добровільно
страхувати своє життя і здоров’я. Крім цього, їхня діяльність тепер має спрямовуватись і на надання
волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним
органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи
воєнного стану, проведення антитерористичної операції.
Внесено деякі зміни і до прав та обов’язків волонтерів, встановлено підстави обов’язкового укладення
договору про провадження волонтерської діяльності та договору про надання волонтерської допомоги.
Встановлено, що у разі смерті волонтера під час надання волонтерської допомоги в районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів сім’ї загиблого (померлого), його
батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 500 прожиткових мінімумів,
встановлених законом для працездатних осіб. У разі встановлення інвалідності – відповідно 250, 200, 150
прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб за першу, другу і третю групи.
до змісту

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Постанова від 3 березня 2015 року N 160; від 14 квітня 2015 року N 248

Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України
(Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку
України)
Дата набрання чинності 15.04.2015 р.
Відповідно до вищезазначеної постанови загальна сума коштів в іноземній валюті на рахунках клієнта на
дату подання заяви про купівлю інвалюти визначається, виходячи із залишку засобів на рахунках клієнта
на початок поточного операційного дня (без урахування сум, які поступлять на рахунки клієнта впродовж
дня) і без урахування:
- суми купленої клієнтом іноземної валюти, але не використаної ним у встановлений законодавством
термін;
- суми невиконаних платіжних доручень клієнта, включених у відповідний реєстр, і представлених в
Нацбанк до дати представлення заяви про купівлю інвалюти;
- суми грошових коштів клієнта, на які накладений арешт.
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Крім цього, операція клієнта, інформація про яку була включена банком в реєстр, і для здійснення якої
планувалася купівля іноземної валюти, може бути виконана клієнтом за рахунок власних грошових
коштів в іноземній валюті без повторного включення інформації про переказ цих коштів в реєстр.
В свою ж чергу, клієнт зобов'язаний надати банку додаткову інформацію про наявність вказаних вище
грошових коштів на його рахунках в уповноважених банках. Пакет документів, що надається для
підтвердження можливості як купівлі, так і перерахування іноземної валюти за межі України, повинен
додатково містити, зокрема, довідку ГФС про відсутність у клієнта заборгованості. Нацбанк підкреслив,
що ця вимога постанови № 160 стосується тільки випадків представлення банком документів в НБУ за
операціями по імпорту товарів, сума заяви/платіжного доручення по яких дорівнює або більше еквіваленту
50 тис. доларів на дату цієї заяви/платіжного доручення.
до змісту

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова від 18 лютого 2015 р. N 57

Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру громадських об'єднань та обміну
відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців
Дата набрання чинності: 04.03.2015 р.
Згідно з вказаними змінами до відокремленого підрозділу громадського об'єднання тепер належить і
місцевий осередок всеукраїнської (міжнародної) громадської організації, який діяв із статусом юридичної
особи на день набрання чинності ЗУ"Про внесення змін до Закону України "Про громадські об'єднання"
щодо забезпечення діяльності всеукраїнських громадських об'єднань".
Громадське об'єднання, яке створило відокремлений підрозділ та має намір змінити його керівника,
повинне прийняти рішення про зміну такого керівника, оформивши його з урахуванням вимог статті
9 Закону, та подати уповноваженому органу з питань реєстрації, за місцезнаходженням громадського
об'єднання, зазначене рішення разом з реєстраційною карткою формою № 4 для внесення інформації до
Реєстру та подальшої передачі цієї інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців (далі - Єдиного державного реєстру).
Державний реєстратор відповідно до Порядку ведення Реєстру громадських об'єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1212, в день формування
виписки з Єдиного державного реєстру або повідомлення про залишення документів, що подані для проведення державної реєстрації, без розгляду та про відмову у проведенні державної реєстрації, забезпечує
передачу з Єдиного державного реєстру до Реєстру відповідно до Порядку відомостей про громадське,
об'єднання із статусом юридичної особи, зокрема, виписки з Єдиного державного реєстру.
до змісту

www.pravochin.com.ua
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 12.02.2015 № 189-VIII

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації
права на спадкування
Дата набрання чинності: 04.03.2015 р.
Згідно із нещодавніми змінами, місцем відкриття спадщини визнається не лише останнє місце проживання
спадкодавця чи місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а в разі його відсутності місцезнаходження основної частини рухомого майна, а й в особливих випадках місце відкриття спадщини
може встановлюватись законом.
Такі зміни внесені з метою забезпечити належну реалізацію права на спадкування спадкодавцями,
останнім місцем проживання яких являлась тимчасово окупована територія. При таких умовах за
попереднім законодавством було важко визначити процедуру спадкування. Зараз же якщо останнім місцем
проживання спадкодавця є тимчасово окупована територія, або ж населений пункт, на території якого
органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження,
то місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо
спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна,
або вимоги кредиторів.
до змісту

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 11.02.2015 № 180-VII

Про внесення змін до статті 1861 Земельного кодексу України щодо спрощення процедури
погодження проекту землеустрою
Дата набрання чинності: 12.03.2015 р.
Чергова спроба законодавця мінімізувати бюрократію
та корупцію у сфері земельних відносин. Якщо раніше
потенційний власник земельної ділянки міг без кінця
обстукувати пороги кабінетів можновладців у сфері
земельних відносин, які постійно знаходили якісь недоліки
та робили зауваження до проекту землевідведення, то
тепер такі широкі можливості горе чиновників обмежені
лише одним разом. Тобто, зробити зауваження щодо
недоліків проекту землевідведення можливо лише один
раз, в свою чергу ті недоліки, які залишились поза увагою
високоповажних чиновників, підлягають до затвердження.

www.pravochin.com.ua

Досить значимі зміни були внесені до Земельного
кодексу України, які спростили процедуру
погодження проекту землеустрою. Згідно з ними
уповноважені органи зобов’язані тепер у своєму
висновку про відмову погодження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
надати вичерпний перелік недоліків проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(у випадку їх наявності) та розумний строк для
усунення таких недоліків органами, зазначеними
в частинах першій - третій цієї статті, має бути
надано вичерпний перелік (який за письмовим
проханням розробника проекту може бути
продовжений).
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Інших причин для відмови не має, а повторна відмова не позбавляє права розробника проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки усунути недоліки проекту та подати його на погодження.
до змісту

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Наказ від 02.03.2015 Р. № 295/5

Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та
фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій,
витягів)
Дата набрання чинності: 13.03.2015 р.
За запитом ФО чи ЮО центральні державні архіви, галузеві державні архіви, Державний архів в
Автономній Республіці Крим, місцеві державні архівні установи, архівні установи органів місцевого
самоврядування, архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та бібліотек, архівні підрозділи
державних органів, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ
та організацій надають інформацію із застереженням, що вона не може бути розмножена (повністю чи у
витягах), в інший спосіб тиражована або включена до інформаційних мереж, баз даних без дозволу архіву,
який надав інформаційні документи, або Державної архівної служби України.
Вказаним порядком встановлюються особливості видачі архівних довідок про підтвердження трудового
стажу, архівної довідки для призначення пенсії або перерахунку пенсії, архівні довідки про військову
службу, у тому числі у складі діючої армії в період бойових дій, під час виконання інтернаціонального
обов'язку,оформлення архівних довідок про освіту є відомості про періоди навчання та закінчення
навчального закладу за місцем навчання; довідки про участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
архівних довідок про нагородження; архівних довідок про нещасні випадки на виробництві, лікування.
до змісту
Юрій Сівовна

Олена Ковальчук

Старший юрист АК
«Правочин»

Стажер АК «Правочин»»

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