
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Антирейдерський закон вступив в силу 
 
2 листопада 2019 року набрав чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо захисту права власності» (159-IX). Розглянемо основні нововведення. 
 
Реєстрація за місцем знаходження майна 
Віднині реєстрація майна можлива лише за місцем його 

знаходження, що виключає можливість здійснювати рейдерські 
захоплення за допомогою недобросовісного реєстратора, що знаходиться 
взагалі в іншому кінці України. Але для законослухняних громадян, що 
мають нерухомість в інших містах, це створить незручності, оскільки 
доведеться відвідувати інші міста для реєстрації нерухомості, або 
оформлювати довіреність на представника, який зробить це за них. 

 
Одночасне здійснення нотаріальної дії і державної реєстрації 

прав, нотаріальні бланки  
Тепер запис в державному реєстрі здійснюється реєстратором 

відразу після нотаріального посвідчення. Нотаріуси віднині зобов'язані 
використовувати спеціальні бланки для нотаріальних документів 

зокрема щодо рішення загальних зборів при внесенні змін до відомостей про юридичну особу, 
актів прийому-передачі частки в статутному капіталі, догорів відчуження частки 
(корпоративних прав), довіреності на подання документів для здійснення реєстраційних дій. У 
зв’язку з цим збільшиться вартість проведення реєстраційних дій. 

 
Негайне повідомлення власників про всі реєстраційні дії з їх нерухомістю 
Держреєстраторів зобов'язано невідкладно повідомляти власників нерухомості, щодо якої 

подано заяву на проведення реєстраційних дій. Повідомлення власників майна про те, що з їх 
майном проводяться реєстраційні дії, дасть можливість  власникам своєчасне відреагувати 
шляхом подання заяви про заборону реєстраційних дій (терміном до 10 робочих днів) та відразу 
звернутися до суду, щоб захистити своє майно. 

 
Обов'язкове використання реєстратором реєстру судових рішень 
Це унеможливить реєстрацію прав на підставі підробленого судового рішення 

викладеного на папері, оскільки таке рішення не буде міститися у реєстрі судових рішень. 
 
 
 
 

Конкуруємо інтелектом 



В Україні можуть легалізувати гральний бізнес 
 
Відповідний законопроект № 2285 "Про державне регулювання діяльності у сфері 

організації та проведення азартних ігор" був зареєстрований у Верховній Раді 17 жовтня 2019 
року. 

 
Законопроектом вводиться регулювання ринку азартних ігор в Україні: 
- впроваджується система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор; 
- встановлюються вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор для 

гарантування виплат виграшів; 
- встановлюються спеціальні вимоги щодо відповідності грального обладнання та 

програмного забезпечення; 
- встановлюються спеціальні ігрові зони для здійснення діяльності казино і залів 

гральних автоматів. Спеціальною ігровою зоною для казино є території готелів категорії "п'ять" 
зірок, для розміщення залів ігрових автоматів - готелі категорії від "трьох" до "п'яти" зірок. 

 
Основні вимоги до організатора азартних ігор - тільки юридична особа: 
- створена у формі господарського товариства; 
- розмір статутного капіталу дорівнює або перевищує 30 млн грн.; 
- статутний капітал сформований виключно грошовими коштами, але не бюджетними або 

кредитними. Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерела 
походження яких неможливо підтвердити відповідними документами. 

 
 

Спрощено заповнення документів на переказ коштів 
 
Оскільки усі банки України повністю завершили перехід на 

міжнародний стандарт номера банківського рахунка IBAN, у  
розрахункових документах на переказ коштів буде виключено реквізит 
“Код банку”, оскільки міжнародний номер банківського рахунка IBAN 
вже містить у собі цю інформацію. 

Окрім того, передбачається, що організаційні питання щодо 
здійснення розрахунків із використанням чекової книжки (чека) банки 
визначатимуть самостійно згідно з внутрішніми правилами. 

Зазначені зміни, затверджені постановою Правління НБУ  від 06 
листопада 2019 року № 127 "Про затвердження Змін до Інструкції про 
безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", наберуть 
чинності з 13 січня 2020 року. 

 
 

Новий перерозподіл повноважень у сфері праці та зайнятості населення 
 
Верховна Рада України  31 жовтня 2019 року прийняла за основу проект Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики 
у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції (реєстр. № 2168  від 
24.09.2019), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Законопроект передбачає визначити Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері праці, зайнятості 
населення, трудової міграції та трудових відносин. 

 
 
 
 

https://bank.gov.ua/news/all/zaversheno-perehid-na-mijnarodniy-standart-iban
https://bank.gov.ua/news/all/zaversheno-perehid-na-mijnarodniy-standart-iban
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2168&skl=10


Зміни у сфері реєстрації звітів про оцінку об’єктів 
нерухомості та прозорості реалізації майна 

 
З 01 січня 2020 року запроваджується нова значно спрощена 

модель оцінки об’єктів нерухомості, що дозволить проводити 
автоматичну оцінку в максимально короткі строки та прискорить 
процедуру укладення правочинів з нерухомістю. Завдяки цій системі 
будь-яка особа зможе отримати довідку про автоматичну оцінку об’єкта 
нерухомого майна і на її підставі укласти угоду щодо об’єкта нерухомості. 
У разі незгоди з вартістю об’єкта нерухомого майна, визначеною модулем 
автоматично, особа має право звернутись до суб’єкта оціночної діяльності, 
оцінювача і провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту в 
Єдиній базі (як це є на сьогодні).  

Нотаріуси отримають право безоплатного доступу до Єдиної бази 
для перевірки довідок та звітів про оцінку об’єктів нерухомості.  

Інформація з Єдиної бази звітів про оцінку буде відкритою, 
передбачено автоматичне оприлюднення всієї інформації про об'єкт 

нерухомості та його вартість в режимі відкритого, прямого неавторизованого доступу з 
можливістю завантаження (крім відомостей, що становлять персональні дані замовника звіту 
та/або власника майна відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"). 

Звіти про оцінку зберігатимуться в Єдиній базі  в електронній формі,  законопроект  № 
2047-д. 

 
 
У Мінекономіки презентували систему моніторингу використання та обігу землі 
 
Система моніторингу покликана забезпечити прозорість і відстеження земельних 

відносин та містити повну інформацію про перехід прав на землю, власників землі, вартості 
угод купівлі-продажу і оренди і т. д. 

Подальші кроки впровадження системи полягають в забезпеченні обміну даними між 
державними реєстрами, що містять відповідну інформацію (Держгеокадастр, Реєстр речових 
прав, Реєстр юридичних осіб) і створення програмного продукту, який буде аналізувати ці дані і 
висвітлювати. 

 
 

Доступ громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування 
 
 21 листопада, набув чинності Закон № 233-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних 
об'єктів для загального водокористування".  

Забороняється обмеження загального водокористування, в тому числі обмеження 
купання і плавання на човнах, любительського і спортивного рибальства, причалювання до 
берега в світлу пору доби в зв'язку з знаходженням земельних ділянок прибережних захисних 
смуг (пляжної зони) в користуванні юридичних або фізичних осіб. 

Громадянам забезпечується безперешкодний і безоплатний доступ до узбережжя морів, 
морських заток,  лиманів і островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони,  до 
берегів річок, водойм і островів для загального водокористування, крім земель охоронних зон, 
зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель. 

Обмеження доступу громадян будь-яким способом (у тому числі шляхом облаштування 
огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об'єктів на земельних ділянках 
прибережних захисних смуг, що знаходяться в користуванні юридичних або фізичних осіб, а 
також стягування за нього плати є підставою для припинення права користування земельними 
ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2047-%D0%B4&amp;skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2047-%D0%B4&amp;skl=10


Законом забороняється в прибережних захисних смугах облаштовувати огорожі або інші 
конструкції, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм і островів, крім 
передбачених законом випадків. У межах пляжної зони прибережних захисних смуг також 
забороняється облаштовувати огорожі або інші конструкції, що перешкоджають доступу 
громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів і островів у внутрішніх морських водах. 

 
 

Зміни до Податкового кодексу у зв'язку з ратифікацією угоди про обмін 
податковою інформацією з США за Законом FATCA 

 
03 грудня Верховна Рада прийняла Закон про внесення змін до Податкового кодексу у 

зв'язку з ратифікацією угоди про обмін податковою інформацією з США за Законом FATCA 
(проект № 2103). 

Визначається, що відповідно до зобов'язань про обмін інформацією для податкових цілей 
фінансовий агент повинен перевіряти і встановлювати, резидентом якої держави є власник або 
контролер власника фінансового рахунку. 

Визначено особливості подання звітності за підзвітними рахунках, а також збору і 
отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових агентів. 

 
 

Підтвердження для зняття готівки суб’єктами господарювання 
 
Суб'єкти господарювання у разі зняття готівкових коштів з поточних рахунків з метою 

здійснення готівкових розрахунків з фізичними особами зобов'язані надавати на запит банку 
(філії, відділення) підтверджуючі документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові 
розрахунки, необхідні для вивчення клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. 

Відповідні зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 
Україні внесені постановою НБУ від 7 листопада 2019 року № 131. 

 
 

У разі будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до нас: 
02098, м. Київ 

Вул. Дніпровська набережна, 3 
Тел.: +38 (044) 294 28 68 
Моб.: +38 (067) 503 01 41 

office@dmp.com.ua 
www.dmp.com.ua 
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