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АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА  

«Зелений» тариф на електроенергію для приватних 

домогосподарств 

25 серпня 2015 року набрала чинності Постанова № 2046 Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

(НКРЕКП) від 20 липня 2015 року.  Постанова визначає розмір «зеленого» тарифу 

на електроенергію для приватних домогосподарств, які виробляють 

електроенергію з енергії сонячного випромінювання чи з енергії вітру об’єктами 

електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт. 

«Зелений» тариф на електроенергію для приватних домогосподарств, які 

виробляють електроенергію з енергії сонячного випромінювання об'єктами 

електроенергетики, що вмонтовані (встановлені) на дахах і / або фасадах 

приватних домогосподарств (будинків, будівель і споруд), залежно від дати 

введення в експлуатацію об’єктів електроенергетики, встановлено в такому 

розмірі (в гривнях, без ПДВ): 

Дата введення в експлуатацію Розмір «зеленого» тарифу 

01.04.2013-31.12.2014 8,5716 

01.01.-30.06.2015 7,7093 

01.07.-31.12.2015 4,7877 

01.01.-31.12.2016 4,5432 

01.01.2017-31.12.2019 4,3244 

01.01.2020-31.12.2024 3,8868 

01.01.2025-31.12.2029 3,4621 

 

«Зелений» тариф на електроенергію для приватних домогосподарств, які 

виробляють електроенергію з енергії вітру, залежно від дати введення в 

експлуатацію об’єктів електроенергетики, встановлено в такому розмірі (в гривнях, 

без ПДВ): 

Дата введення в експлуатацію Розмір «зеленого» тарифу 

01.07.2015-31.12.2019 2,7800 

01.01.2020-31.12.2024 2,4968 

01.01.2025-31.12.2029 2,2266 

 

Нагадаємо, що НКРЕКП здійснює перерахування «зеленого» тарифу (який 

зафіксований в євро) в національну валюту України за середнім офіційним 

валютним курсом Національного банку України щоквартально. 

Детальніше про порядок визначення «зеленого» тарифу та надбавки до 

«зеленого» тарифу за умови використання обладнання українського виробництва 

 

http://dlf.ua/ua/
http://dlf.ua/ua/reformuvannya-zelenogo-tarifu/
http://dlf.ua/ua/reformuvannya-zelenogo-tarifu/
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ВАЛЮТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО  

Запровадження додаткових заходів по запобіганню 

відтоку капіталу 

20 серпня 2015 була прийнята Постанова Правління Національного банку України 

№ 551, яка вносить зміни до постанови Національного банку України № 354 від 

3 червня 2015 року. Передбачені Постановою № 551 зміни спрямовані на 

запровадження додаткових заходів по запобіганню відтоку капіталу з України.  

Так, Правління Національного банку України заборонило реєстрацію змін до 

договору про залучення резидентом (крім уповноваженого банку) кредиту / позики 

в іноземній валюті від нерезидента, які стосуються заміни кредитора та / або 

боржника у зобов’язанні за цим кредитним договором / договором позики. 

Крім цього, заборона щодо реєстрації поширюється також на договори про 

одержання резидентом кредиту / позики в іноземній валюті від іншого резидента в 

разі відступлення резидентом-кредитором нерезиденту права вимоги за цим 

кредитом / позикою.  

Постанова № 551 набрала чинності 22 серпня 2015 року.  

 

ВИРІШЕННЯ СУДОВИХ СПОРІВ  

Судова практика ВСУ. Господарські справи 

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України сформувала 

правові висновки, викладені у постановах, прийнятих у другому півріччі 2014 року 

за наслідками розгляду заяв про перегляд судових рішень на підставі 

неоднакового застосування судами касаційної інстанції деяких норм 

матеріального права.  

Наведемо декілька висновків, які стосуються спорів щодо: 

Укладення, зміни, розірвання договорів 

Згідно з ч. 2 ст. 651 ЦК України договір може бути змінено або розірвано за 

рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору 

іншою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. 

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої шкоди 

інша сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при 

укладенні договору. 

Зокрема, правомірним є розірвання договору через істотне порушення його умов: 

несплату заборгованості та припинення фінансування. 

http://dlf.ua/ua/
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Визнання правочинів недійсними 

Відповідно до приписів ст. 39 Закону України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ 

«Про господарські товариства», законодавець не пов’язує відчуження майна 

господарського товариства з обов’язковим прийняттям рішення загальними 

зборами товариства про зменшення його статутного фонду, а отже, застосування 

зазначеної норми в контексті обов’язковості рішення загальних зборів при 

відчуженні майна є неправильним. 

До того ж відчуження майна, за рахунок якого сформовано статутний фонд, не 

свідчить про його зменшення. 

Корпоративних правовідносин 

Одним із гарантованих прав учасника товариства є його участь в управлінні 

товариством через діяльність у вищому органі товариства – загальних зборах. 

Неповідомлення учасника товариства про проведення загальних зборів в 

установленому статутом порядку є грубим порушенням його прав, що може бути 

підставою для визнання рішень загальних зборів господарського товариства 

недійсними. Неповідомлення учасника товариства про скликання й проведення 

загальних зборів, на яких його виключили зі складу учасників товариства, є 

безумовним порушенням прав, передбачених ст. 10 Закону України від 19 вересня 

1991 р. № 1576-ХІІ «Про господарські товариства».  

 

НЕРУХОМІСТЬ  

Відкриття інформації щодо власників нерухомості 

14 липня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон № 597-VIII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості у 

сфері відносин власності з метою запобігання корупції», який передбачає 

забезпечення прозорості інформації про власників автомобілів, нерухомого майна 

та земельних ділянок. 

Зокрема, встановлюється, що у разі якщо при реєстрації автомобілів, нерухомого 

майна або земельних ділянок, особа свідомо вказує недостовірні дані про себе, то 

при виявленні цього факту її буде оштрафовано на суму від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При повторному аналогічному 

порушенні штраф зросте від трьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (на сьогодні сума неоподаткованого мінімуму громадян становить 

17 гривень). 

Цей Закон передбачає, що інформація про зареєстровані транспортні засоби та їх 

власників, що міститься у Єдиному державному реєстрі, держателем якого є 

Державтоінспекція МВС, стане відкритою та загальнодоступною. 

Для фізичних і юридичних осіб інформація зі згаданого реєстру надається шляхом 

пошуку за суб’єктом (власником транспортного засобу) в електронній формі через 

http://dlf.ua/ua/
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офіційний веб-сайт Державтоінспекції МВС за умови ідентифікації такої особи з 

використанням електронного цифрового підпису.  

Інформацію з Єдиного державного реєстру ДАІ можна буде отримати також і в 

паперовій формі шляхом подання заяви особисто або поштою органам 

Державтоінспекції МВС. 

Крім цього, відкритими будуть дані про нерухомість, яка належить тій чи іншій 

особі. Зокрема, відомості про нерухоме майно можна отримати в електронній 

формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції. А інформацію про власників 

землі мають право отримати фізичні та юридичні особи, за умови їх ідентифікації 

з використанням електронного цифрового підпису.  

Закон набирає чинності 6 жовтня 2015 року. 

 

ПОДАТКОВЕ ПРАВО  

Уточнення правил трансфертного ціноутворення 

13 серпня 2015 року набрав чинності Закон України № 609-VIII «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» від 15 липня 

2015 року, який передбачає удосконалення правил трансфертного ціноутворення 

в Україні. 

Зміни до Податкового кодексу України, визначені у цьому Законі, встановлюють 

нові правила регулювання трансфертного ціноутворення з окремих питань. 

Так, відповідно до положень Закону з 20 до 50 млн. грн. збільшується обсяг 

контрольованих операцій з одним контрагентом, після досягнення якого платники 

податків зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції центральному 

органу виконавчої влади, який здійснює державну податкову та митну політику. 

Крім цього, з Податкового кодексу України виключено норми про застосування 

правил трансфертного ціноутворення при оподаткуванні ПДВ. 

Варто також зазначити, що відповідно до визначених в Законі змін, господарські 

операції, передбачені в підпунктах 39.2.1.1 – 39.2.1.3 та 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 

Податкового кодексу України, визнаються контрольованими, якщо одночасно 

виконуються такі умови: 

 річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за 

правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за 

вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік; 

 обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним 

контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, 

перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за 

відповідний податковий (звітний) рік. 

http://dlf.ua/ua/
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Внесені до Податкового кодексу України зміни також передбачають зменшення 

штрафу за недекларування контрольованих операцій з 5% до 1% від суми 

незадекларованих у звіті контрольованих операцій. 

ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО  

Реєстрація лікарських засобів, що закуповуються 

спеціалізованою організацією 

Кабінет Міністрів України своєю Постановою від 12 серпня 2015 року № 597 вніс 

зміни в Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів. Згадані 

зміни набувають чинності з 1 вересня 2015 року та діють до 31 березня 2019 року.  

Відповідно до внесених змін, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) здійснює 

державну реєстрацію лікарського засобу, що підлягає закупівлі за результатами 

закупівельної процедури, проведеної спеціалізованою організацією (напр., 

спеціалізованими фондами, організаціями та механізмами ООН, Міжнародною 

асоціацією забезпечення медикаментами), на підставі заяви та висновку 

Державного експертного центру МОЗ, складеного за результатами експертизи 

реєстраційних матеріалів. 

До такої заяви в МОЗ подаються:  

 матеріали реєстраційного досьє, які були подані для реєстрації лікарського 

засобу регуляторному органу країни, в якій зазначений лікарський засіб 

зареєстровано, або для перекваліфікації лікарського засобу Всесвітній 

організації охорони здоров’я (ВООЗ); 

 звіт з оцінки зазначеного лікарського засобу, складений регуляторним 

органом країни, в якій такий лікарський засіб зареєстровано, або виданий 

ВООЗ, якщо лікарський засіб є перекваліфікованим; 

 методи контролю (інформація щодо контролю) якості лікарського засобу 

(кінцевого продукту); 

 інструкція про застосування лікарського засобу або інформація про 

застосування лікарського засобу; 

 переклади тексту маркування упаковки лікарського засобу та інструкції про 

застосування лікарського засобу або інформації про застосування 

лікарського засобу українською мовою, засвідчені підписом уповноваженої 

особи заявника. 

Збір за державну реєстрацію такого лікарського засобу не сплачується. 

 

http://dlf.ua/ua/
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Контактні особи: 

Ігор Дикунський, LL.M., партнер 

igor.dykunskyy@DLF.ua 

Цей Правовий вісник містить короткий огляд поточних змін в українському законодавстві та 

не може розглядатись як юридична консультація. Для отримання детальнішої інформації 

або рекомендацій щодо конкретних питань, просимо звернутися до вказаних контактних 

осіб або скористатися формою зворотного зв’язку на нашому сайті. 

Цей Правовий вісник є безкоштовним щомісячним електронним виданням. Якщо Ви більше 

не хочете його отримувати, будь ласка, надішліть короткий лист на info@DLF.ua 

 
DLF attorneys-at-law 

 
Бізнес-центр «Торус» | вул. Глибочицька, 17д | 04050 Київ | www.DLF.ua | info@DLF.ua 

T +380 44 384 24 54 | F +380 44 384 24 55 

Дмитро Сикалюк, юрист  

dmitriy.sykaluk@DLF.ua 
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