ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за червень 2017 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 23.03.2017 N 1983-VІІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах
4 червня 2017 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного
управління в акціонерних товариствах".
Законом вносяться зміни до ряду законів щодо комплексного
врегулювання механізмів придбання акцій приватного акціонерного товариства
за наслідком придбаного контрольного, значного або домінуючого пакета
акцій.
Зокрема, в Законі України "Про акціонерні товариства" додатково до
поняття "контрольний пакет акцій" (більш ніж 50% акцій) додано визначення
двох нових мажоритарних пакетів акцій:
значний контрольний пакет акцій – пакет у розмірі 75 і більше відсотків
простих акцій публічного акціонерного товариства;
домінуючий контрольний пакет акцій – пакет у розмірі 95 і більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства (як публічного, так і
приватного).
Крім цього, оновлено порядок придбання акцій приватного акціонерного
товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, яким зокрема,
встановлено, що особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання
акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її
афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником
контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства зобов'язана
запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства, щодо
яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до
товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників
простих акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферти).
Оферта надсилається на адресу місцезнаходження товариства на ім'я
наглядової ради або виконавчого органу (якщо утворення наглядової ради не
передбачено статутом товариства) та до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку.
Також Закон доповнено новими статтями: 65-1 "Порядок придбання акцій
публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного
пакета акцій або значного контрольного пакета акцій", 65-2 "Обов'язковий
продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно),
яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій", 65 -3 "Обов'язкове
придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого
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контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу
акціонерів", 65-4 "Наслідки недотримання вимог щодо виконання обов'язків
власником контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій або
домінуючого контрольного пакета акцій товариства", 65 -5 "Особливості
придбання контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета
акцій в приватних акціонерних товариствах".
Змінами до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" визначено право Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку здійснювати контроль за виконанням учасниками ринку
вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", щодо:
придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного
пакета акцій та значного контрольного пакета акцій;
обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що
діють спільно) - власника домінуючого контрольного пакета акцій;
обов'язкового придбання акцій особою (особами, що діють спільно) власником домінуючого контрольного пакета акцій на вимогу акціонерів.
Окрім цього, для врегулювання правовідносин у цій сфері Законом
внесено зміни до Цивільного кодексу України, Господарського процесуального
кодексу України, Земельного кодексу України та законів України "Про цінні
папери та фондовий ринок", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо захисту прав інвесторів", "Про банки і банківську діяльність",
"Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про забезпечення вимог
кредиторів та реєстрацію обтяжень", "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 03.06.2017).
2. Закон України
від 13.04.2017 N 2019-VІІІ
Про ринок електричної енергії
11 червня набрав чинності Закон України "Про ринок електричної
енергії" (далі – Закон), який визначає правові, економічні та організаційні
засади функціонування ринку електричної енергії, регулює відносини, пов'язані
з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням
електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання
електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку
ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та
мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище.
Зокрема, Законом визначено, що ринок електричної енергії функціонує на
конкурентних засадах та складається з таких сегментів: балансуючий ринок,
ринок “на добу наперед”, внутрішньодобовий ринок, роздрібний ринок та
ринок двосторонніх договорів.
Учасники ринку електричної енергії провадять свою діяльність на ринку
електричної енергії на договірних засадах. Учасник ринку електричної енергії виробник, електропостачальник, трейдер, оператор системи передачі, оператор
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системи розподілу, оператор ринку, гарантований покупець та споживач, які
провадять свою діяльність на ринку електричної енергії у порядку,
передбаченому цим Законом.
Формування та реалізацію державної політики в електроенергетиці
здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізацію державної політики в
електроенергетичному комплексі, центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі
електроенергетики, та інші органи державної влади відповідно до
законодавства.
Зокрема, на ринку електричної енергії державному регулюванню
підлягають:
1) тарифи на послуги з передачі електричної енергії;
2) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії;
3) тарифи на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного)
управління;
4) ціни на універсальні послуги, ціни, за якими здійснюється постачання
електричної енергії споживачам постачальником "останньої надії", в частині
методик (порядків) їх формування;
5) ціни (тарифи) на послуги постачальника універсальних послуг,
постачальника "останньої надії" у випадках, передбачених статтями 63 та 64
цього Закону;
6) ціни на допоміжні послуги у випадках, передбачених статтею 69 цього
Закону;
7) ставки плати за приєднання потужності та ставки плати за лінійну
частину приєднання;
8) "зелені" тарифи;
9) інші тарифи та ціни в рамках покладення спеціальних обов'язків для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
електричної енергії відповідно до цього Закону.
Для врегулювання правовідносин у сфері функціонування ринку
електричної енергії вносяться зміни до Господарського кодексу України,
законів України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", "Про
альтернативні джерела енергії", "Про житлово-комунальні послуги", "Про
комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та
використання скидного енергопотенціалу", "Про акціонерні товариства", "Про
особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності",
"Про адміністративні послуги", "Про ліцензування видів господарської
діяльності".
Крім цього, Законом визнано такими, що втратили чинність:
- Закон України від 16.10.1997 №575/97-ВР "Про електроенергетику",
крім: визначення термінів "енергогенеруючі компанії", "енергопостачальники",
"оптовий ринок електричної енергії України", "учасники оптового ринку
електричної енергії України", "граничні показники", "поточні рахунки із
спеціальним режимом використання оптового ринку електричної енергії",
"алгоритм оптового ринку електричної енергії", "оптове постачання
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електричної енергії", "уповноважений банк", передбачених статтею 1, які
втрачають чинність з дати початку дії нового ринку електричної енергії; статті
9, яка втрачає чинність через 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом;
абзаців першого і другого частини другої статті 12, які втрачають
чинність з дати початку дії нового ринку електричної енергії; статей 15, 15 1, 17,
які втрачають чинність з дати початку дії нового ринку електричної енергії;
- Закон України від 24.10.2013 №663-УІІ "Про засади функціонування
ринку електричної енергії України".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування,
крім окремих положень (опубліковано в газеті "Голос України" від 10.06.2017).
3. Закон України
від 05.04.2017 N 1999-VІІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
4 червня 2017 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків" щодо уточнення положень Закону України
04.09.2008 № 500-VI "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", яким законним мешканцям гуртожитків, які не мають власного
житла та постійно проживають відповідно до Житлового кодексу Української
РСР у гуртожитках, надано право приватизувати жилі приміщення у таких
гуртожитках. Також Законом внесено зміни до Цивільного кодексу України,
законів України "Про заставу", "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності".
Зокрема, змінами до Закону України "Про забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків" визначено, що громадяни та члени
їхніх сімей, на яких поширюється дія цього Закону, мають право на
приватизацію жилих приміщень у гуртожитках, що перебувають у власності
територіальних громад і можуть бути приватизовані відповідно до цього Закону
за рішенням місцевої ради.
Приватизація жилих приміщень у гуртожитках здійснюється відповідно
до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" та
прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів з урахуванням
особливостей, визначених цим Законом.
Приватизація жилих і нежилих приміщень у гуртожитках, що
перебувають у власності територіальних громад, які раніше були самовільно
переплановані, може відбуватися після визнання перепланування таким, що
відповідає законодавству України щодо технічних умов і будівельних норм до
житла.
Мешканці гуртожитку, які на правових підставах, визначених цим
Законом, проживають у гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону
(державної форми власності, а також у гуртожитках, включених до статутних
капіталів товариств, у тому числі тих, що в подальшому були передані до
статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені в інший спосіб),
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набувають право на приватизацію жилих приміщень у таких гуртожитках після
їх передачі у власність відповідної територіальної громади згідно з цим
Законом та Загальнодержавною цільовою програмою передачі гуртожитків у
власність територіальних громад. Зазначене право поширюється на дітей
законних мешканців гуртожитків, які народилися під час проживання їхніх
батьків у гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону
Дія цього Закону не поширюється на гуртожитки, побудовані або
придбані за радянських часів (до 1 грудня 1991 року) приватними або
колективними власниками за власні або залучені кошти (крім гуртожитків, що
були включені до статутних капіталів організацій, створених у процесі
приватизації чи корпоратизації, у тому числі тих, що у подальшому були
передані до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені в інший
спосіб).
Крім цього, Законом уточнено, що з метою захисту житлових прав
мешканців гуртожитків, недопущення їх незаконного виселення із займаних
ними на визначених цим Законом правових підставах жилих приміщень,
недопущення відчуження гуртожитків, що будувалися за радянських часів (до 1
грудня 1991 року) за загальнодержавні кошти, запроваджується мораторій на
виселення з гуртожитків мешканців (крім виселення мешканців гуртожитків за
рішенням суду) та відчуження (крім передачі у комунальну власність
відповідних міських, селищних, сільських рад відповідно до цього Закону)
гуртожитків, що перебувають у повному господарському віданні або
оперативному управлінні підприємств, організацій, установ незалежно від
форми власності або увійшли до статутних фондів чи капіталів акціонерних чи
колективних товариств (організацій), створених у процесі приватизації чи
корпоратизації (у тому числі тих, що в подальшому були передані до статутних
капіталів (фондів) інших юридичних осіб або відчужені в інший спосіб),
протягом строку реалізації Загальнодержавної цільової програми передачі
гуртожитків у власність територіальних громад на 2017 - 2021 роки.
Цей мораторій діє на відчуження у будь-який спосіб зазначених
гуртожитків як об'єктів нерухомого майна, житлових комплексів та/або їх
частин, їх окремих будівель, споруд, жилих та нежилих приміщень та іншого
майна, а також відповідних земельних ділянок та їх прибудинкових територій
на користь фізичних чи юридичних осіб приватного права до 1 січня 2022 року.
Органам місцевого самоврядування під час дії зазначеного мораторію
необхідно вжити заходів до видачі власниками гуртожитків ордерів усім
мешканцям гуртожитків, яких на визначених цим Законом правових підставах
було вселено в гуртожиток і які фактично проживають у гуртожитку більше
п'яти років, які не отримали ордери (або у яких ордери було вилучено) з
незалежних від них причин.
Окрім цього, Закон доповнено новою статтею 25-1 щодо судового порядку
вирішення спорів щодо забезпечення майнових прав територіальних громад та
власників гуртожитків.
Зокрема, спори, пов'язані з порушенням майнових прав територіальних
громад та власників гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону,
незалежно від форми власності розглядаються та вирішуються в судовому
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порядку, якому може передувати (за згодою сторін) досудовий (договірний)
розгляд, що здійснюється відповідно до законодавства.
Спори про порушення майнових прав територіальних громад
розглядаються судами за позовами органів місцевого самоврядування
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" 03.06.2017).
Укази Президента України:
1. Указ Президента України
від 12.06.2017 №156/2017
Про призначення суддів
Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та
підпункту 2 пункту 16 1 розділу XV "Перехідні положення" Конституції
України Указом Президента України призначено у місцевих господарських
судах на посади:
судді господарського суду Київської області – ЯНЮК Олену Сергіївну;
суддів господарського суду міста Києва: ІВЧЕНКА Анатолія
Миколайовича, ЩЕРБАКОВА Сергія Олександровича.
2. Указ Президента України
від 28.06.2017 №168/2017
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня
Конституції України
За значний особистий внесок у державне будівництво, соціальноекономічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі
трудові здобутки та високий професіоналізм Указом Президента України
нагороджено
орденом
"За
заслуги"
II
ступеня
ПЛЕВАКА
Володимира Івановича – суддю Дніпропетровського апеляційного
господарського суду у відставці.
Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
1. Постанова Правління Пенсійного фонду України
від 20.03.2013 №5-1
Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від
25 січня 2008 року N 3-1
16 червня 2017 року набрала чинності постанова правління Пенсійного
фонду України від 20.03.2017 №5-1 "Про внесення змін до постанови правління
Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року N 3-1" , якою вносяться зміни
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до Порядку подання документів для призначення і виплати щомісячного
довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду
України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від
25 січня 2008 року N 3-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12
березня 2008 року за N 200/14891, виклавши його у новій редакції.
Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування
(опубліковано в Офіційному віснику України 16.06.2017).

