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ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про засади державної 

мовної політики" 

5029-VI 03.07.2012 
 

(діє з 10 серпня 2012 
року) 

 
Позиція ЛМР щодо ЗАКОНУ викладена в ухвалі міської ради від 30.08.2012 №1725 
Конституційне подання Львівської міської ради зареєстроване в Конституційному Суді 
України 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
" Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 
України щодо 
вдосконалення та 
спрощення процедури 
державної реєстрації 
земельних ділянок та 
речових прав на нерухоме 
майно " 

5037-VI 04.07.2012 
 

(діє з 08 серпня 2012 
року) 

Змінами: 
1) передбачено можливість подання документів на державну реєстрацію прав на нерухоме 
майно як у паперовій, так і в електронній формі ; 

хоча на разі в електронній формі зможуть подавати документи лише державні 
кадастрові реєстратори щодо землі та державні виконавці щодо прав і обтяжень  

2) з 2013 року наділяють нотаріусів повноваженнями державного реєстратора:  
а) реєстрація права власності під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, 

об’єктом незавершеного будівництва (якщо це майно і об’єкти вже були зареєстровані),  
б) реєстрація прав (власності чи обтяжень) на нерухоме майно, які виникають у результаті 

вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, 
покладається на нотаріуса, який вчинив такі дії 

 

!!!Отже, крім держреєстраторів, що працюватимуть у системі Мінюсту, реєстрацію 
будуть здійснювати і нотаріуси 
Увага! Якщо заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення 
нотаріальної дії подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію, держреєстратор 
відмовить у реєстрації 
 

3) передбачено, що реєстрація обтяжень речових прав проводиться незалежно від місця 
розташування об'єкта 

у той час  реєстрації прав  проводиться лише за місцем розташування об’єкта  
4) передбачено скорочення термінів проведення реєстрації до 5 робочих днів  

раніше було – до 14 робочих днів 
5) передбачено можливість отримання інформації про наявність іпотеки та обтяжень речових 
прав на нерухоме майно будь-яким особам 
6)  надано можливість державним виконавцям користуватись інформацією з Державного 



реєстру прав 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
" Про зайнятість населення " 

5067-VI 05.07.2012 
 

(діє з 01 січня 2013 
року) 

Новий закон, яким скасовано чинний ЗУ "Про зайнятість" та ЗУ "Про забезпечення молоді, 
яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням 
дотації роботодавцям" 

Нововведення: 
1)  для роботодавців встановлені компенсаційні виплати на оплату єдиного соціального внеску 
(ЄСВ) у разі: 

а)  (ст. 26) працевлаштування за направленням служби зайнятості на термін не менше 2-х 
років громадян, які відносяться до категорії "недостатньо конкурентоспроможні на ринку 
праці" (ті, кому до пенсії за віком залишилося менше 10 років, молодь при першому 
працевлаштуванні, інваліди, сироти та інші) – компенсується цілий рік на кожного такого 
працівника 100% ЄСВ; 

Увага! у разі звільнення працівника до спливу 2-річного терміну – компенсацію 
потрібно повернути 

б) (ст. 27) працевлаштування за направленням служби зайнятості на термін не менше 2-х 
років суб'єктом малого підприємництва (чисельність працівників до 50 осіб та річний 
оборот до 10 мільйонів) безробітного – компенсується цілий рік на кожного 
працевлаштованого 100% ЄСВ; 
в) (ст. 24) якщо роботодавець протягом року створив нові робочі місця і платив кожному 
працівнику не менш 3 мінімальних заробітних плат (3 402 грн. з 01.01.2013), то зможе в 
наступному році платити на 50% менше ЄСВ на кожного такого працевлаштованого. 

2) для роботодавців передбачено можливість професійного навчання безробітного під 
замовлення роботодавця на конкретне робоче місце; 
 
3) для молоді  

а) (ст.28) при працевлаштуванні молодого спеціаліста в селі або селищі на термін не менше 
трьох років, йому буде виплачуватися разова адресна допомога в розмірі 10-и мінімальних 
заробітних плат (але для окремих спеціальностей, визначених урядом), а також надаватись 
житло на термін роботи  
б) (ст.29) студенти, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований 
працівник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст", матимуть право проходити 
стажування до 6 місяців з внесенням даних про стажування в трудову книжку.  
При цьому якщо стажування буде оплачуватися, роботодавець може не сплачувати ЄСВ з 
заробітної плати такого студента; 

 !!!ризик може стимулюватися створення тимчасових робочих місць, де 
роботодавець буде просто наймати через кожні півроку людину з метою так 
званого проведення стажування і надаватиме робоче місце, де людина може 
легально тривалий час не отримувати заробітну плату.  
 



4) щодо рекрутингових компаній: 
а) Державна служба зайнятості буде вести список приватних агентств зайнятості, а 

відповідно такі агентства зобов’язані співробітничати із службою зайнятості; 
б) оплачувати послуги посередників при працевлаштуванні відтепер дозволено виключно 

роботодавцям; 
в) в рекламних оголошеннях про вакансії заборонено розміщувати інформацію про вік 

претендента, обмеження за статевою ознакою (за деякими винятками) та особисте 
життя. 

г) заборонено скеровувати працівників на робочі місця в компанію, яка протягом року 
здійснила скорочення штату працівників 
 

5) Збільшено розмір допомоги по безробіттю - пропонується переглянути порядок і розміри 
виплати, виходячи із середньої зарплати за 12 місяців, коефіцієнтів загального страхового 
стажу та сплати внесків.  

Сьогодні така допомога розраховується, виходячи зі стажу: до 2 років - 50% середньої 
зарплати, більше 10 років - 70%. 

6) Статус безробітного, а з ним і виплати допомоги по безробіттю можна буде отримати з 
першого дня реєстрації в державній службі зайнятості, а не з сьомого, як це відбувається 
сьогодні. 
7) з  2013 компанії зобов’язані будуть мати в штаті 9 % місць по квотах і нормативах для 
інвалідів і інших неконкурентноздатних працівників. 

проте, у разі невиконання квоти штраф застосовуватимуть лише за 
необґрунтовану відмову у працевлаштуванні осіб в межах відповідної квоти . Сам 
факт недостатньої кількості неконкурентноздатних працівників на підприємстві не 
є правопорушенням 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
" Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 
України щодо припинення 
права користування 
земельними ділянками 
при відведенні їх для 
суспільних потреб" 

5070-VI 05.07.2012 
 

(діє з 05 вересня 2012 
року) 

Врегульовано питання щодо: 
1)  розірвання договору оренди земельної ділянки державної та комунальної власності у разі 
необхідності використання (надання) її для суспільних потреб та встановлено порядок 
розірвання договору; 

доповнено відповідною статтею ЗУ "Про оренду землі" 
2) затвердження розміру викупної ціни об’єкта нерухомого майна  -- чітко визначено, що ціна 
затверджується рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування,або 
встановлюється рішенням суду; 
3) прийняття рішень про передачу у власність або надання у користування викуплених 
земельних ділянок – відтепер визначено, що такі рішення приймаються тими ж органами, які 
прийняли рішення про викуп ділянок для суспільних потреб. 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
"Про внесення змін до 

5077-VI 05.07.2012 
 

Викладено в новій редакції статті 135-139 Земельного кодексу, в яких: 
1) визначено суб’єктів земельних торгів та особливості продажу земельних ділянок державної 



Земельного кодексу 
України щодо порядку 
проведення земельних 
торгів у формі аукціону" 

(діє з 13 серпня 2012 
року) 

і комунальної власності, зокрема у рішенні ЛМР про продаж ділянок з аукціону повинно 
бути вказано: 

а) перелік земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги 
окремими лотами; 
б) стартова ціна лота; 
в) строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права 
користування земельною ділянкою на земельних торгах; 
г) особа, уповноважена на укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, 
емфітевзису земельної ділянки 

2) деталізовано порядок проведення земельних торгів відповідно до договору між 
організатором та виконавцем, порядок добору земельних ділянок та підготовки лотів для 
продажу 

розписано поетапно, що включає в себе  процедура підготовки лотів 
3) законодавчо визначено розміри реєстраційного (50 відсотків розміру мінімальної 
заробітної плати) та гарантійного (5 відсотків стартової ціни лота) внесків; 
4) чітко визначено, що винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 5 
відсотків ціни продажу або 50% річної плати за користування земельною ділянкою (але не 
більше ніж 59 500 за кожен лот) 
5)детально виписано вимоги щодо процедури голосування, щодо встановлення результатів 
аукціону і порядку їх оприлюднення 

організатор не пізніше 5 робочих днів після проведення торгів публікує у друкованих 
ЗМІ повідомлення про результати торгів за кожним лотом та розміщує інформацію 
на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
" Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність " 

5076-VI 05.07.2012 
 

(діє з 15 серпня 2012 
року) 

Мета – створення високопрофесійної адвокатури, в рамках якої забезпечуватиметься 
неухильне дотримання адвокатами корпоративних правил, а також вимог актів, що 
встановлюють стандарти адвокатської діяльності 
 

1) передбачає створення Національної асоціації адвокатів України з обов’язковим членством 
у ній всіх адвокатів,  

хоча згідно Конституції ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке 
об’єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до 
політичних партій або громадських організацій 

2) регулює важливі питання професійного самоврядування адвокатів – проведення з’їздів, 
конференцій, обрання рад адвокатів регіонів, ревізійних комісій, представників до Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  
3) встановлює, що адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально 
(самозайнята особа) або лише в таких організаційно-правових формах як адвокатське бюро 
чи адвокатське об’єднання 

раніше – було передбачено ще такі організаційні форми як адвокатські фірми, 
контори 



адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, а 
адвокатське об’єднання створене відповідно двома чи більше адвокатами 

4) передбачає ведення Єдиного реєстру адвокатів України (стаття 17), що має забезпечувати 
відкритий доступ зацікавлених осіб до достовірної інформації про чисельність і 
персональний склад адвокатів, а також про обрані адвокатами організаційні форми 
адвокатської діяльності 
5) І адвокатські бюро, і адвокатські об’єднання мають можливість залучати до виконання 
укладених договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах  

Такий собі "адвокатський субпідряд" 
Увага! адвокат, що створив адвокатське бюро або є учасником адвокатського 
об’єднання надаватиме правову допомогу клієнту на підставі договору про надання 
правової допомоги, стороною якого є не сам адвокат, а юридична особа 
(адвокатське бюро, чи адвокатське об’єднання) 

6) регулює і певні особливості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги 
напр., оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 
правової допомоги здійснюватиметься за зверненням органів місцевого 
самоврядування відповідною комісією, утвореною радою адвокатів регіону 

7) гарантовано право адвокатського запиту (ст. 20, 24), встановлено чіткі строки надання 
відповіді – 5 робочих днів (або 20 днів у разі значного об’єму інформації) 

раніше – строки не були регламентовані.  
Крім цього, встановлена адміністративна відповідальність за ненадання 
інформації чи несвоєчасне надання, надання неповної чи недостовірної інформації 
недолік - Закон зобов’язує адвокатів додавати до адвокатського запиту ордер. Як 
відомо, він містить інформацію про клієнта та суть його доручення. 

8) право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою 
(скаргою) щодо поведінки адвоката надано кожному, кому відомі факти такої поведінки (ст. 
36) 

хоча особа може навіть не бути клієнтом такого адвоката – тому норма є спірна. Є 
загроза, що звертатись зможуть представники правоохоронних органів і таким 
чином "незручний адвокат" може втратити своє право займатись адвокатською 
діяльністю 

9) новелою є чітке визначення і регламентація права адвокатів іноземних держав 
здійснювати свою діяльність в Україні  (ст.59-61) 

слід звернутись до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем 
проживання чи перебування в Україні із заявою про включення до Єдиного реєстру 
адвокатів України 
не зобов’язує адвокатів іноземних держав складати кваліфікаційний іспит і не дає 
відповіді на запитання, яким чином і за якими критеріями оцінюватиметься 
кваліфікація такого адвоката 

10) розширено гарантії адвокатської діяльності, зокрема шляхом: 



1) заборони будь-якого втручання в адвокатську діяльність та перешкоджання в її 
здійсненні; 
2) встановлення спеціальної послідовності у справах про злочини, вчинені адвокатами; 
3) обмеження можливості проведення оперативно-розшукових заходів або слідчих дій 
щодо адвоката; 
4) закріплення положення про обов'язкову присутність представника РРА при затриманні 
адвоката або вирішенні питання про застосування до нього запобіжного заходу, а також 
інші гарантії. 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
" Про інститути спільного 

інвестування " 

5076-VI 05.07.2012 
 

(діє з 01 січня 2014 року) 

Нова версія закону (попередній діє з 2001 року) 
Мета - удосконалити порядок створення, функціонування та ліквідації інвестиційних фондів та 
сприяти підвищенню ефективності інвестиційної діяльності інститутів спільного інвестування 
(далі ІСІ) 
Нововведення 
1) зосереджено всі норми щодо порядку створення, функціонування та ліквідації 
корпоративних інвестиційних фондів, механізму здійснення корпоративного управління в 
таких фондах в одному законі 

раніше частину діяльності фондів регулювалось ЗУ "Про господарські товариства" 
тепер - законодавство про акціонерні товариства не застосовується до 
регулювання діяльності корпоративних фондів 

2) ІСІ діють у формі корпоративного або пайового фонду.  
Пайовий фонд не є юридичною особою, корпоративний фонд – є. 

3) на законодавчому рівні визначено класифікацію фондів та структуру їх активів, зокрема у 
ст.47 

фонди грошового ринку, фонди державних цінних паперів, фонди облігацій, фонди 
акцій, індексні фонди, фонди банківських металів 

4) охоплює не тільки правове регулювання інститутів спільного інвестування , а й інші сфери, 
зокрема обігу цінних паперів 

напр.., встановлено вимогу щодо здійснення оплати вартості цінних паперів ІСІ, у 
тому числі акцій корпоративного інвестиційного фонду при формуванні початкового 
статутного капіталу, виключно у грошовій формі 

5) передбачено удосконалення системи розкриття інформації про діяльність інститутів 
спільного інвестування.  

Зокрема, встановлено вимогу щодо наявності у компаній з управління активами 
власного веб-сайту, на якому повинна розміщуватися інформація  про компанію з 
управління активами (наявність ліцензії, контактні дані, перелік інститутів 
спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні такої компанії 

Постанова КМУ 
"Про внесення змін до 

Порядку здешевлення 

772 13.08.2012 
 
 

Відповідно до чергових змін: 
1) розширено сферу дії положення – тепер кредит можна взяти і на об’єкт, що був зданий в 

експлуатацію після 2007 року  



вартості іпотечних кредитів 
для забезпечення 
доступним житлом 
громадян, які потребують 
поліпшення житлових 
умов “ 

(діє з  
28 серпня 2012 року) 
 

(раніше – лише після 2009 року) 
2) Дано роз’яснення хто такі особи, що потребують поліпшення житлових умов: 

а) громадяни, які на підставі статті 34 Житлового кодексу Української РСР 
перебувають на квартирному обліку 

б) громадяни, які забезпечені за місцем проживання житловою площею, що не 
перевищує 9 кв. метрів на одного члена сім'ї, або проживають у гуртожитку, що 
підтверджується довідкою про склад сім'ї, виданою за місцем проживання 

таке визначення є дещо ширшим, ніж традиційно передбачено у законодавстві, яке 
обмежує поняття "потребують поліпшення житлових умов" лише перебуванням на 
квартирному обліку. Таким чином, отримати кредит зможуть більше коло громадян 

3) скасовано норму, що допускала можливість перевищення нормативної площі та 
розрахункової вартості житла до 25 відсотків при  розрахунку кредиту 
 

Постанова КМУ 
"Про затвердження Порядку 

здійснення контролю за 
ризиками, пов'язаними з 
управлінням державним 
(місцевим) боргом" 

815 01.08.2012 
 
 
(діє з  
10 вересня 2012 року) 
 

1) Визначає методологічні та організаційні засади здійснення контролю за ризиками, 
пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом, встановлює вимоги 

а) щодо порядку проведення оцінки ризиків, пов'язаних з управлінням боргом 
б) щодо  розробки Програми управління боргом на відповідний рік та оприлюднення її у 

місячний строк після початку відповідного бюджетного періоду 
в) щодо звітування про виконання програми управління боргом 

2) Місцевий фінансовий орган за рішенням та в порядку затвердженому міською радою, 
може проводити операції з: 

а) розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитах або шляхом 
придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих міськрадою 

б) дострокового викупу зобов'язань за місцевим боргом; 
в) обміну зобов'язань за місцевим боргом з метою заміни валюти, зменшення 

відсоткової ставки, продовження строку погашення такого зобов'язання; 
г) зменшення обсягу місцевого боргу в разі перевищення його граничного обсягу. 

 


