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І. ЗАКОНИ, ПРИЙНЯТІ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ

1. 24 березня набув чинності закон про особливості регулювання
трудових відносин під час воєнного стану
Назва
Закон України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про
організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»

Набрання чинності
Набрання чинності
24.03.2022 року

відбулось

Основні положення:
 На період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав і
свобод людини і громадянина, передбачені статтями 43, 44 Конституції
України.
 При укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про
випробування при прийнятті на роботу може встановлюватися для будь-якої
категорії працівників.
 З метою оперативного залучення нових працівників до виконання роботи, а
також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, в тому числі
внаслідок фактичної відсутності працівників, які внаслідок бойових дій
евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустках, простої,
тимчасово втратили працездатність або доля яких тимчасово невідома,
роботодавці можуть укладати з новими працівниками строкові трудові
договори на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово
відсутнього працівника.
 Роботодавець на період воєнного стану може перевести працівника на іншу
роботу без його згоди, якщо така робота не протипоказана йому за станом
здоров’я.
 Робочий тиждень може становити 6 днів та включати 60 робочих годин;
 У зв’язку з веденням бойових дій в районах, в яких розташоване
підприємство, установа, організація, та загрозою для життя і здоров’я
працівника, він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою без
двотижневого строку попередження.
 Роботодавець має право розірвати трудовий договір з працівником у зв’язку
з ліквідацією підприємства, установи, організації, викликаною знищенням в
результаті бойових дій усіх виробничих, організаційних або технічних
потужностей або майна підприємства. Про таке звільнення працівник
попереджається не пізніше ніж за 10 днів з виплатою вихідної допомоги у
розмірі не менше середнього місячного заробітку.
 Роботодавець має право призупинити виплату заробітної плати, а також
призупинити дію трудового договору.
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2. 24 березня прийнято закон про кримінальну відповідальність за
публікацію інформації про переміщення українських збройних сил
Назва
Набрання чинності
Закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального Не набрав чинності.
процесуального кодексів України щодо забезпечення Готується до підписання.
протидії несанкціонованому розповсюдженню інформації
про направлення, переміщення міжнародної військової
допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення
Збройних Сил України чи інших військових формувань
України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану
(законопроект 7189)

Основні положення:
 Розділ «Злочини проти основ національної безпеки України» Кримінального









кодексу доповнено новою статтею 114-2 «Несанкціоноване
розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної
військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних
Сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах
воєнного або надзвичайного стану».
Розповсюдження інформації про направлення, переміщення, міжнародної
військової допомоги в Україну, якщо така інформація не розміщувалась у
відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України, або без
отримання письмового дозволу Генерального штабу Збройних сил України
на її розповсюдження, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану,
- карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
Розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування
Збройних Сил України чи інших військових формувань України, якщо така
інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом
Збройних сил України, або без отримання письмового дозволу Генерального
штабу Збройних сил України на її розповсюдження, вчинене в умовах
воєнного або надзвичайного стану, - карається позбавленням волі на строк
від п’яти до восьми років.
Строки давності до цих злочинів не застосовуються.
Ті ж дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих
мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну
агресію проти України чи незаконним збройним формуванням, або якщо
вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк
від восьми до дванадцяти років.
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3. 24 березня прийнято закон про відміну та спрощення ряду
податкових та митних вимог на період дії воєнного стану
Назва
Набрання чинності
Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та Не набрав чинності.
інших законодавчих актів України щодо вдосконалення Направлено на підпис Президенту.
законодавства на період воєнного стану
(законопроект 7190)

Основні положення:
 Вдосконалюються положення щодо оподаткування ПДФО власно вирощеної
с/г продукції та звільнення від сплати ПДВ платників єдиного податку третьої
групи, що сплачують податок за ставкою 2%. (які перейшли на сплату 2 % від
доходу).
 Подовжується з трьох до шести місяців період протягом якого платники, які
не мали змоги подати податкову звітність, повинні виконати обов’язок щодо
повної подачі звітності після закінчення особливого періоду.
 Звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на
територію України в режимі імпорту та звільнення від ПДВ операцій з
ввезення товарів на митну територію України платниками єдиного податку
першої, другої та третьої групи, що сплачують податок за ставкою 2%. При
цьому, передбачається спрощення процедур митного оформлення таких
товарів. Строк митного оформлення становить одну робочу годину.
 За 2021 та 2022 податкові (звітні) роки не нараховується та не сплачується
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти
житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що розташовані на територіях,
на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово
окупованих збройними формуваннями Російської Федерації та за об’єкти
житлової нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку з
збройною агресією Російської Федерації.
 Повністю звільнено від оподаткування ввезення транспортних засобів
громадянами.
 Звільнено від акцизного податку та ПДВ ввезення транспортних засобів
суб’єктами спрощеної системи оподаткування.
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4. 24 березня прийнято закон про
відповідальності за кіберзлочини

посилення

кримінальної

Назва
Набрання чинності
Закон України про внесення змін до Кримінального кодексу Не набрав чинності.
України щодо підвищення ефективності боротьби з Направлено на підпис Президенту.
кіберзлочинністю в умовах дії воєнного стану
(законопроект 7182)

Основні положення:
 Термінологію статей 361, 361-1 Кримінального кодексу України з метою
приведено у відповідність із Законом України від 16 грудня 2020 року №
1089-IX «Про електронні комунікації» й іншими вимогами у сфері
кібербезпеки.
 Статтю 361 Кримінального кодексу України викладено в новій редакції, якою
розмежовується ступінь відповідальності за несанкціоноване втручання в
роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних,
інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж в
залежності від спричинених наслідків, а також посилено санкції за вчинення
відповідного кримінального правопорушення.
 Втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних
комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних
комунікаційних мереж, не вважається несанкціонованим, якщо таке
втручання вчинено відповідно до Порядку пошуку та виявлення потенційних
вразливостей таких систем чи мереж.
 За вчинення кіберзлочинів в умовах воєнного стану передбачено
відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

5. 24 березня прийнято закон, який скасовує кримінальну
відповідальність за незаконне поводження зі зброєю у разі її
добровільної здачі
Назва
Набрання чинності
Закону України про внесення змін до статті 263 Не набрав чинності.
Кримінального кодексу України щодо скасування Направлено на підпис Президенту.
відповідальності у випадках добровільної здачі зброї,
бойових припасів, вибухових речовин або пристрої
(законопроект 7181)

Основні положення:
 Законом внесені зміни до частини третьої статті 263 Кримінального кодексу

України, якими правову конструкцію «звільняється від кримінальної
відповідальності» змінено на «не підлягає кримінальній відповідальності».
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6. 24 березня прийнято закон, яким встановлюється кримінальна
відповідальність за пособництво державі-окупанту
Назва
Набрання чинності
Закон України про внесення змін до Кримінального та Не набрав чинності.
Кримінального процесуального кодексів України щодо Направлено на підпис Президенту.
удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність
та особливості застосування запобіжних заходів за вчинення
злочинів проти основ національної та громадської безпеки
(законопроект 7186)

Основні положення:
 Кримінальний кодекс України доповнено новою статтею 111-2 “Пособництво
державі-агресору”, якою передбачено кримінальну відповідальність за будьяку співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією та/або
її збройними чи воєнізованими формуваннями на шкоду Україні.
 За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 111-2
Кримінального кодексу України передбачено відповідальність як основного
та додаткового покарання - на строк від десяти до дванадцяти років з
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна
або без такої.
 Внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу, якими
передбачити
підслідність
щодо
розслідування
кримінального
правопорушення, передбаченого статтею 111-2 Кримінального кодексу
України, за слідчими органів безпеки, а також поширити на таке кримінальне
правопорушення можливість спеціального досудового розслідування
(inabsentia).
 Доповнено Кримінальний процесуальний кодекс України новими
положеннями – частиною 6 статті 176, якою передбачити, що до осіб, які
підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених
статтями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261, 437- 442 Кримінального кодексу
України, за наявністю ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу,
застосовується запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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7. 24 березня прийнято закон, яким встановлюється кримінальна
відповідальність за використання гуманітарної допомоги не за
цільовим призначенням
Назва
Закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального
процесуального кодексів України щодо відповідальності за
використання гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану
(законопроект 7146)

Набрання чинності
Не набрав чинності.
Направлено
на
Президенту.

підпис

Основні положення:
 Кримінальний кодекс України доповнено новою статтею 201-2 «Використання
під час дії воєнного стану гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або
безоплатної допомоги не за цільовим призначенням, а саме з метою
отримання прибутку або власного збагачення»
 Вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 201-2
Кримінального кодексу України, карається позбавленням волі на строк від
трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.
 За обтяжуючих обставин загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12
років.

8. 24 березня прийнято закон, який скасовує ДПА та ЗНО для
випускників 2022 року
Назва
Набрання чинності
Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів Не набрав чинності.
України в сфері освіти (законопроект 7132)
Направлено на підпис Президенту.

Основні положення:
 Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти
у 2021/2022 навчальному році, звільняються від проходження державної
підсумкової атестації.
 У 2022 році прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти
здійснюєтьсяв особливому порядку, визначеному центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 У 2022 році прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра,
бакалавра та магістра здійснюється в особливому порядку, визначеному
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, без
використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного
вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.
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9. 24 березня прийнято закон, який спрощує одержання в оренду
земельних ділянок сільськогосподарського призначення
Назва
Набрання чинності
Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів Не набрав чинності.
України щодо створення умов для забезпечення Направлено на підпис Президенту.
продовольчої безпеки в умовах воєнного стану
(законопроект 7178)

Основні положення:
 Існуючі договори оренди, суборенди, емфітевзису, суперфіцію, земельного
сервітуту, строк користування земельними ділянками с/г призначення, щодо
яких закінчився строк після введення воєнного стану, вважаються
автоматично поновленими на один рік без внесення відомостей про
поновлення договору у Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно.
 Районні військові адміністрації одержують право передавати в оренду для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва строком до одного
року земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної,
комунальної власності, а також земельні ділянки, що залишилися у
колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства,
сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного
товариства, нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і
земельних часток (паїв), при чому розмір орендної плати не може
перевищувати 8% нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а для
визначення розміру орендної плати застосовуватиметься середня
нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по області.
 Орендарі таких ділянок не мають права на зміну складу угідь, передачу
ділянок в суборенду, будівництво, зміну цільового призначення земельної
ділянки тощо.
 Земельні ділянки передаються в оренду шляхом укладення договорів
оренди землі лише в електронній формі та без проведення земельних торгів.
Такий однорічний договір оренди землі не можна буде поновлювати,
укладати на новий строк і він припинятиметься зі спливом терміну, на який
він був укладений.
 В умовах обмеженого функціонування та/або недоступності Державного
земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно створюються правові передумов для формування земельних ділянок
з метою передачі її в оренду військовими адміністраціями без внесення
відомостей про них до Державного земельного кадастру та без присвоєння
їй кадастрового номеру на підставі технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земель, що буде додатком до договору оренди землі.

І. ЗАКОНИ, ПРИЙНЯТІ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ

 Право оренди земельної ділянки, переданої в оренду військовою
адміністрацією, не підлягатиме державній реєстрації.
 Створюється правовий механізм для тимчасової передачі військовими
адміністраціями в оренду на один рік земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, які перебувають у постійному
користуванні державних та комунальних підприємств, установ, організацій, і
на яких відсутні посіви сільськогосподарських культур. Така передача
здійснюється за письмовим погодженням керівника відповідного
державного, комунального підприємства, установи, організації, при чому
право постійного користування земельними ділянками не припиняється.
 Земельні торги щодо набуття права оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності, які
не є завершеними, вважатимуться скасованими. Оголошення нових
земельних торгів щодо набуття права оренди, емфітевзису щодо земельних
ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної
власності забороняється.

10. Деякі інші закони, прийняті Верховною Радою 24 березня
 проекти № 6417, 5583, 7185 - про урегулювання питань, пов'язаних із
пенсійним забезпеченням членів сімей колишніх військовослужбовців, у
тому числі добровольців, загиблих (померлих) під час участі в АТО/ООС;
соціальний захист та статус ветеранів війни;
 проект № 7182 - про захист критичної інфраструктури України від кібератак;
 проект № 3793 - про забезпечення ефективного функціонування Експортнокредитного агентства;
 проект № 7153 - про надання додаткових повноважень центральній та
місцевій владі для оперативного прийняття рішень в умовах воєнного стану;
прийняття на посади державної служби, в органи місцевого самоврядування
та на посади керівників державних підприємств без проведення конкурсу та
спеціальної перевірки;
 проект № 7180 - про вдосконалення засад організації та ведення руху опору.
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1. Національний банк продовжив небанківським фінансовим установам
строк для узгодження діяльності з його вимогами та уточнив порядок
подання звітності фінансовими установами
Назва нормативно-правового акту
Набрання чинності
Постанова Правління Національного банку України від З 22 березня 2022 року
21.03.2022 № 56 «Про внесення змін до деяких нормативноправових актів Національного банку України».

Основні положення:
 Небанківські фінансові установи повинні узгодити свою діяльність з
вимогами:
 Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами
споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 05 жовтня 2021 року
№ 100, – протягом двох місяців із дня припинення або скасування воєнного
стану в Україні;
 Положення про порядок розкриття інформації небанківськими
фінансовими установами, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 05 листопада 2021 року №114 та
Положення про впорядкування діяльності з надання супровідних послуг на
ринку фінансового лізингу, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 29 грудня 2021 року №156, – протягом
чотирьох місяців із дня припинення або скасування воєнного стану в
Україні.
 Національний банк уточнив, що згідно із Законом України «Про захист
інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії
воєнного стану або стану війни» всі надавачі небанківських фінансових
послуг, які з огляду на об’єктивні причини не могли належним чином
відзвітувати, мають це зробити протягом трьох місяців після
припинення чи скасування воєнного стану або стану війни. Зокрема, їм
слід подати до регулятора за весь період неподання фінансову звітність
(консолідовану фінансову звітність), включаючи річну фінансову звітність
та консолідовану фінансову звітність разом зі звітом незалежного аудитора,
звіт про управління (консолідований звіт про управління), звітні дані,
вимоги до яких установлені Правилами № 123.
 Національний банк зауважив, що в умовах воєнного стану або стану війни не
здійснюватиме будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання
звітності.
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2. Національний банк збільшив ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків
у іноземній валюті
Назва нормативно-правового акту
Набрання чинності
Постанова Правління Національного банку України від 21 З 21 березня 2022 року
березня 2022 року № 58 "Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України від 24 лютого 2022
року № 18".

Основні положення:
 Щоденний ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті з
30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті).
 Натомість за кордоном зняття валюти з гривневих рахунків обмежено
лімітом у 100 тис. грн на місяць.
 При цьому, розрахунок платіжними картками здійснюється без обмежень.
 Без обмежень можна перераховувати кошти:
 для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном,
 витрати, пов’язані зі смертю громадян,
 лікуванням в медичних закладах та транспортуванням хворих.
 Національний банк обмежив загальним лімітом у 100 тис. грн (у еквіваленті)
на місяць:
 переказ коштів на рахунки фізичних осіб за кордоном з використанням
реквізитів платіжних карток платника та отримувача (P2P-перекази);
 здійснення операцій із використанням платіжних карток для
придбання активів, які безпосередньо конвертуються (обмінюються)
на грошові кошти та належать до операцій quasi cash. Серед таких
операцій: поповнення електронних гаманців, брокерських або
форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів
тощо.
 Офіційний курс гривні до долара США зафіксовано на рівні, на якому він діяв
24 лютого 2022 року.
 Дозволено купувати іноземну валюту на умовах «форвард» за форвардними
договорами, що були укладені до 23 лютого 2022 року (включно) в цілях,
визначених пунктом 14 постанови НБУ № 18.
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3. Національний банк спростив деякі вимоги у сфері фінансового
моніторингу
Назва нормативно-правового акту
Набрання чинності
Постанова Правління Національного банку України від 23 З 24 березня 2022 року
березня 2022 року № 60 “Про особливості виконання
окремих вимог законодавства у сфері фінансового
моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації
і моніторингу ефективності персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
протягом дії воєнного стану”.

Основні положення:
 Перед відкриттям рахунку для придбання «Військових облігацій» банки
можуть використовувати нову спрощену модель ідентифікації та верифікації
фізичної особи:
 отримати копії документів засобами дистанційних систем
обслуговування, електронної пошти із застосуванням кваліфікованого
електронного підпису/удосконаленого електронного підпису, інших
дистанційних каналів зв’язку в межах технічних можливостей банку;
 підписати КЕП отримані копії документів;
 здійснити відеозв’язок з клієнтом, отримати згоду клієнта на
відеозв’язок та фотофіксацію, зробити під час відеозв’язку фото особи
та фото особи з ідентифікаційним документом та зберігати запис
відеозв’язку.
 Всі інші заходи з фінмону мають бути проведені до відшкодування
номінальної вартості облігацій з виплатою доходу.
 Національний банк зупинив на період дії воєнного стану проведення
планових та позапланових виїзних перевірок у сфері фінансового
моніторингу.
 Національний банк на період дії воєнного стану здійснюватиме
безвиїзний нагляд у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду,
нагляду з питань реалізації та моніторингу ефективності персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
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4. Міноборони зменшило перелік жінок, які беруться на військовий облік
військовозобов'язаних
Назва нормативно-правового акту
Набрання чинності
Наказ Міноборони від 07.02.2022 року № 35 «Про внесення Набуде чинності з 01 квітня 2022
змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня року
2021 року N 313»

Основні положення:
 Взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних має бути
забезпечено з 01 жовтня 2022 року;
 Новий Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними
військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки
беруться на військовий облік військовозобов'язаних, включає 14
спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає
постановку на військовий облік.
 Так, до переліку спеціальностей увійшли:
1) Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
2) Телекомунікації та радіотехніка;
3) Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні
системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз,
кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані технології;
4) Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
5) Науки про Землю, географія, фізика та астрономія;
6) Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва;
7) Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої
промисловості;
8) Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація,
громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і
експертиза;
9) Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної
діагностики та лікування;
10) Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
11) Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
12) Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво,
економіка, фінанси, банківська справа та страхування;
13) Видавництво та поліграфія;
14) Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.
 Юристів та адвокатів у новому переліку немає.
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5. Мін’юст визначив особливості судово-експертної діяльності в умовах
воєнного стану
Назва нормативно-правового акту
Набрання чинності
Наказ Мін’юсту від 14.03.2022 N 1138/5 «Про деякі питання 22 березня 2022 року
забезпечення судово-експертної діяльності в умовах
воєнного стану»

Основні положення:
 Зупиняється проведення планових та позапланових перевірок діяльності
атестованих судових експертів, що не працюють у державних
спеціалізованих експертних установах, на період до останнього
календарного дня (включно) місяця, в якому буде припинено чи скасовано
воєнний стан.
 Переноситься проведення планових перевірок діяльності атестованих
судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних
установах, які мали розпочатися у період з 24 лютого 2022 року, відповідно
до скоригованого графіка перевірок.
 Зупиняється строк розгляду заяв та документів, поданих до Центральної
експертно-кваліфікаційної комісії.
 Продовжується строк дії свідоцтв про присвоєння кваліфікації судового
експерта фахівцям,
 Експертів протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного
стану зобов’язано вжити заходів щодо продовження строку дії свідоцтва про
присвоєння кваліфікації судового експерта.
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6. Мін’юст визначив деякі особливості діяльності нотаріату в умовах
воєнного стану
Назва нормативно-правового акту
Набрання чинності
Наказ Міністерства юстиції від 11 березня 2022 року № 19 березня 2022 року
1118/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативноправових актів у сфері нотаріату»

Основні положення:
 Спадкова справа заводиться будь-яким нотаріусом України, незалежно від
місця відкриття спадщини та за відсутності доступу до Спадкового реєстру.
 Спадкова справа реєструється у Спадковому реєстрі лише після перевірки
відомостей реєстру на наявність раніше заведеної спадкової справи.
 Видача свідоцтва про право на спадщину у спадковій справі, заведеній без
використання Спадкового реєстру, забороняється до її реєстрації у
Спадковому реєстрі.
 В умовах воєнного або надзвичайного стану за відсутності доступу до
Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей як нотаріальне
посвідчення заповіту, внесення змін до нього та його скасування, так і
нотаріальне посвідчення довіреностей, припинення їх дії здійснюється без
використання цих реєстрів з подальшим внесенням до них відповідних
відомостей протягом п'яти робочих днів з дня відновлення такого
доступу.
 Термін зберігання в депозиті державної нотаріальної контори або
приватного нотаріуса невитребуваних з депозиту грошових сум та цінних
паперів, що підлягають передачі фізичним та юридичним особам, зменшено
до одного року, після спливу якого вони підлягають перерахуванню до
Державного бюджету України.
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7. Деякі інші рішення Уряду та інших органів державної влади
 Кабінет Міністрів України постановою від 22 березня 2022 р. № 348 «Про
внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р.
№ 184» установив, що у період воєнного стану до керування
транспортними засобами категорії С, С1 на території України
допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В.

 Кабінет Міністрів України постановою від 17 березня 2022 р. № 300 «Деякі
питання забезпечення безперебійного функціонування системи надання
електронних довірчих послуг» подовжив термін дії електронного підпису
під час воєнного стану.
 ДПС України в порядку виконання постанови КМУ № 300, повідомила, що
сертифікати користувачів КНЕДП ІДД ДПС, термін яких завершується, буде
автоматично перевипущено ще на один рік. При цьому особистий ключ
користувача не змінюється.
 Кабінет Міністрів України постановою від 26 березня 2022 р. № 367 «Про
внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р.
№ 1272» установив, що останнім днем подання запитів (заявок) для
отримання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” є 31 березня 2022
року.
 Верховний Суд опублікував ПЕРЕЛІК СУДІВ, територіальну підсудність яких
було змінено у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя під час
воєнного стану (станом на 25 березня 2022 року).
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1. Подано законопроект про особливості приватизації в умовах воєнного
стану
Назва проекту
Стан розгляду
Проект Закону про особливості приватизації державного На опрацюванні в комітеті
майна в умовах воєнного стану
(законопроект 7191)

Основні положення:
 Проектом передбачено особливості приватизації об’єктів малої приватизації
державної власності на період дії воєнного стану з метою полегшення
процесу переведення бізнесу та підприємств.
 Пропонується встановити, що в період дії воєнного стану проведення аудиту,
екологічного аудиту, інвентаризації, а також оцінки об'єкта приватизації
(його складових) не потребується.
 З метою виявлення під час підготовки до приватизації єдиних майнових
комплексів державних підприємств об’єктів нерухомого майна та
транспортних засобів передбачається складання переліків такого майна.
 Документи потенційними покупцями подаються в електронній формі з
накладенням кваліфікованих електронних підписів.
 Скорочуються строки для проведення першого та повторних електронних
аукціонів.
 На період дії воєнного стану у разі відсутності балансової вартості окремих
складових об'єкта (активів об'єкта) малої приватизації або якщо балансова
вартість окремих складових об'єкта (активів об'єкта) малої приватизації
дорівнює нулю, стартова ціна такого об’єкта малої приватизації
встановлюється аукціонною комісією на рівні балансової вартості решти
складових об'єкта (активів об'єкта) малої приватизації. У випадку, якщо
балансова вартість об'єкта (всіх активів об'єкта) малої приватизації відсутня
або якщо вона дорівнює нулю, стартова ціна такого об’єкта малої
приватизації встановлюється в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян.
 Якщо об'єктом малої приватизації є акції (частки) проектом пропонується
встановлювати стартову ціну такого об'єкта в розмірі, який є більшим: на
рівні номінальної вартості пакета акцій (часток) або на рівні балансової
вартості майна суб’єкта господарювання, пропорційно розміру пакета акцій
(частки) в статутному капіталі, який є об’єктом приватизації.
 Протоколу про результати електронного аукціону має бути оформлений
протягом 3 днів, сплата ціни здійснюється не пізніше десяти робочих днів з
дня формування протоколу.

ІІІ. ЗАКОНОПРОЕКТИ

 Договір купівлі-продажу об'єкта приватизації та протокол можуть бути
оформлені у формі електронних документів. Договір не потребує
нотаріального посвідчення.
 Право власності на об'єкт приватизації переходить до покупця в момент
передачі майна за договором купівлі-продажу незалежно від державної
реєстрації прав на такий об'єкт (майно, яке входить до складу такого
об'єкта), а для акцій – з моменту зарахування пакета акцій на рахунок у
цінних паперах покупця у депозитарній установі.
 Замість дозволу АМКУ на концентрацію покупець подає заяву про відсутність
необхідності отримання дозволу Антимонопольного комітету України на
концентрацію або про зобов’язання отримати такий дозвіл у випадках,
передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
 Проектом пропонується передбачити списання податкового боргу
державного підприємства або господарського товариства після переходу
права власності до покупця (крім простроченої заборгованості з військового
збору, ПДФО та ЄСВ).
 Пропонується встановити спеціальну позовну давність строком у п’ять років
для вимог осіб, які придбали єдині майнові комплекси державних або
комунальних підприємств, про стягнення грошових коштів з боржників таких
підприємств та про визнання правочинів недійсними.
 Всі обтяження зберігають чинність для покупця об’єкта приватизації і
припиняються в порядку, встановленому законодавством України, але
відсутність згоди кредитора на продаж майна, що перебуває в заставі
(іпотеці), та наявність інших обтяжень не є перешкодою для продажу
об’єкта.
 Виконавчі дії за зобов’язаннями боржника – державного або комунального
підприємства, які виникли до завершення приватизації єдиного майнового
комплексу відповідного державного або комунального підприємства, але
відкриті після його продажу, зупиняються на один рік.
 Наявність зареєстрованих обтяжень речових прав на нерухоме майно не є
підставою для відмови в державній реєстрації прав на таке майно, якщо вона
відбувається на підставі договору купівлі-продажу, укладеного у процесі
приватизації.
 Дозволи, які були видані державному або комунальному підприємству,
переоформлюються на особу, яка приватизувала єдиний майновий
комплекс такого державного або комунального підприємства, на строк дії
виданих ліцензій.
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2. Подано законопроект про порядок компенсації за пошкодження та
знищення майна внаслідок військової агресії росії
Назва проекту
Стан розгляду
Проект Закону про компенсацію за пошкодження та На опрацюванні в комітеті
знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна
внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених військовою агресією Російської Федерації
(законопроект 7198)

Основні положення:
 Проект регулює питання надання компенсації за зруйновані об’єкти
нерухомості. Звернення за компенсацією юридичними особами (за
виключенням ОСББ) проектом не передбачається.
 Компенсація надається громадянам України, які є:
 власниками пошкоджених та/або знищених об’єктів нерухомого
майна;
 особами, які здійснили інвестування та фінансування будівництва
об'єктів житлового будівництва щодо яких отримано право на
виконання будівельних робіт та які не прийнято в експлуатацію;
 членами ЖБК, які викупили квартиру, але не оформили право
власності;
 спадкоємцями таких осіб.
 Також компенсація надається об’єднанням співвласників багатоквартирних
будинків, які є управителями багатоквартирних будинків, житловобудівельними (житловими) кооперативами, які здійснюють утримання
відповідних будинків, щодо відновлення пошкодженого спільного майна
багатоквартирного будинку.
 Компенсація надається у трьох формах:
 Грошова компенсація:
 сума визначається шляхом оцінки вартості відновлення об’єкта
нерухомого майна
 надається шляхом перерахування грошових коштів на поточний
рахунок отримувача компенсації із спеціальним режимом
використання для цих цілей. Порядок відкриття та ведення таких
рахунків визначається Національним банком України;
 Надання об’єкта нерухомого майна шляхом фінансування його
будівництва:
 Застосовується щодо знищених об’єктів нерухомого майна;
 Граничний розмір компенсації у вигляді об’єкта нерухомого майна не
може перевищувати вартості 150 м2 за один об’єкт нерухомого майна.
Вартість розраховує КМУ.
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 Розмір компенсації визначається пропорційно відсотку грошових
коштів, які фактично сплачені за відповідний об’єкт.
 Квартира, інше житлове приміщення в будівлі надається у будівлі, що
зводиться на місці знищеного об’єкта нерухомого майна, але надано
право обирати інший район або населений пункт.
 Приватні житлові будинки, садові та дачні будинки зводяться на
земельній ділянці, на яких вони розміщувались.
 Державна реєстрація припинення права власності на знищений об’єкт
здійснюється після отримання компенсації за знищений об’єкт
нерухомого майна.
 Отримувач компенсації не має право відчужувати об’єкт нерухомого
майна, отриманий ним у вигляді компенсації, протягом трьох років з
дня державної реєстрації права власності на нього.
Компенсація у вигляді фінансування виконання будівельних робіт надається
з метою відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного
будинку.
Для розгляду питань щодо надання компенсації виконавчий орган ради за
місцем знаходження знищених та пошкоджених об’єктів нерухомого майна
створює Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації.
Джерелом фінансування компенсації є:
 фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури України у
зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації;
 міжнародна технічна та/або поворотна або безповоротна фінансова
допомога;
 інші джерела, не заборонені законодавством України.
Реєстр пошкодженого та знищеного майна створюється для забезпечення
збору, накопичення, обліку, обробки, зберігання та захисту інформації та
документів про:
 осіб, майно яких пошкоджено або знищено;
 пошкоджене та знищене майно;
 розгляд та прийняття рішення про надання компенсації.
Порядок функціонування Реєстру визначає Кабмін, держателем Реєстру
пропонується призначити Мінінфраструктури.
Також проектом пропонується звільнити заявників від сплати судового збору
за заявами у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення
поданих у зв’язку із втратою документів, необхідних для отримання
компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна.

