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Назва нормативного акта 
номер 

акта 
Дата прийняття 

(набрання чинності) 
Предмет правового регулювання/ основні нововведення 

Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
України 

«Про затвердження Змін до 
Порядку проведення 
ремонту та утримання 
об'єктів благоустрою 
населених пунктів» 

589 28.11.2012 
 
 

(діє з 12 лютого 2013 
року) 

 

1) Визнано майданчики для паркування транспортних засобів територією загального 
користування  

2) У містах Києві та Севастополі, містах республіканського і обласного підпорядкування 
заборонили виконувати роботи з ремонту та утримання вулиць і доріг (за винятком 
аварійних) у години значного транспортного потоку (з 8-ї до 9-ї години, з 13-ї до 14-ї 
години та з 18-ї до 19-ї години). 

3) У розділах щодо здійснення поточного і капітального ремонту  об’єктів благоустрою 
вимоги щодо порядку ремонту приведено у відповідність до практики і норм 
законодавства вищої юридичної сили: 

а) чітко вказано, що поточний ремонт здійснюється на підставі договорів підряду та 
дефектного акту, складеного комісією, а капітальний ремонт – відповідно до 
розробленої проектної документації 
б) виключено норму щодо подання звітів за формами КБ-2в та КБ-3 організаціями, що 
здійснюють ремонт  

(норма була обов’язкова незалежно від виду ремонту. а тепер, очевидно, 
залишиться такою лише для капітального ремонту) 

в) виключено розділ, що регулював порядок розроблення проектно-кошторисної 
документації на ремонтно-будівельні роботи об'єктів благоустрою, оскільки ця 
діяльність регулюється Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" 
(роботи з капітального ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів відповідно до 
законодавства є об'єктами будівництва) 
г) авторський та технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єктів благоустрою 
здійснюється відповідно до Закону України "Про архітектурну діяльність" та постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року N 903 "Про авторський та технічний 
нагляд під час будівництва об'єкта архітектури 

 

Постанова НКРЕ 
«Про затвердження Правил 

приєднання 
електроустановок до 

32 17.01.2013 
 
 

(діє з 28 лютого 2013 

4) Правила підготовлені на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій», який 
врегулював питання приєднання до електричної мережі і відносини між споживачем-
замовником у цій сфері: 



електричних мереж» року) 
 

з 29.08.2008 року було скасовано дію попередніх Правил і до 2013 питання 
порядку та оплати за приєднання знаходилось в «тіні» законодавства і 
вирішувалось, так би мовити, на основі договорів, укладених сторонами «за 
взаємною згодою» (хоча очевидно, що з монополістом згода мала 
односторонній характер). 
У результаті - тисячі споживачів, яким в технічні умови на приєднання до 
мереж обленерго «забивали» закупівлю додаткового обладнання, 
будівництво та реконструкцію мереж обленерго 

5) Передбачено: 
а) стандартне приєднання – 
 у разі, якщо відстань не перевищує 300 метрів по прямій лінії від об’єкта приєднання 

до місця забезпечення ел.енергією, та потужністю до 160 кВт; 
 затверджуються тверді ставки плати за приєднання у відповідності до замовленої 

потужності (щорічно переглядаються НКРЕ у розрізі областей); 
 затверджені строки оформлення приєднання у відповідності до замовленої 

потужності 
(напр., у разі приєднання потужностей до 16 кВт процедура буде тривалістю до 15 
робочих днів) 

б) нестандартне приєднання –  
 більше 160 кВт, інші умови щодо відстані 
 плата визначається в кожному окремому випадку приєднання у відповідності до 

Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок 
в) приєднання об’єктів альтернативної енергетики (як нестандартне приєднання з 

певними особливостями) 
6) в електропередавальній організації видається відповідний наказ, який регламентує дії 

персоналу щодо розподілу прав та обов'язків під час здійснення заходів з приєднання та 
підключення електроустановок замовників та забезпечує реалізацію принципу "єдиного 
вікна" для замовника 

7) послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за 
типовою формою. 

для отримання проекту договору про приєднання замовник звертається з заявою 
про приєднання електроустановки певної потужності та пред'являє паспортний 
документ 
до заяви про приєднання електроустановки певної потужності додаються документи 
(ситуаційний план, викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000, 
документи на ділянку чи об’єкт) 

Наказ Міністерства фінансів 
України 

 

12 14.01.2013 
 
 

З метою реалізації вимог законодавства щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії 
програмної продукції 
Затверджено: 



«Про затвердження 
Порядку ведення реєстру, 
форм реєстраційної заяви, 
заяви про анулювання 
реєстрації та свідоцтва про 
реєстрацію суб'єктів 
індустрії програмної 
продукції, які застосовують 
особливості 
оподаткування» 

(діє з 15 лютого 2013 
року) 

 

1) порядок ведення Реєстру суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують 
особливості оподаткування 
2) форму реєстраційної заяви суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який 
застосовує особливості оподаткування; 

Реєстраційна заява подається суб'єктом ІПП  не пізніше ніж за 30 календарних 
днів до початку звітного (податкового) кварталу, з якого зазначений суб'єкт 
передбачає отримати право на використання особливостей оподаткування. 

3) форму свідоцтва про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який 
застосовує особливості оподаткування; 
4) форму заяви про анулювання реєстрації суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, 
який застосовує особливості оподаткування. 

 


