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АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 

Порядок продажу «зеленої» електроенергії, 

виробленої домогосподарствами 

15 квітня 2016 року набрала чинності нова редакція Порядку продажу, обліку та 

розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії 

об’єктами електроенергетики приватних домогосподарств. Порядок визначає 

процедуру введення в експлуатацію генеруючих установок приватних 

домогосподарств, порядок обліку та продажу виробленої ними електричної 

енергії.  

Законом України «Про електроенергетику» передбачена можливість 

встановлення домогосподарствами сонячних та вітрових генеруючих установок 

потужністю до 30 кВт. Домогосподарства мають право встановлювати генеруючу 

установку потужністю до 30 кВт та продавати електропостачальнику електричну 

енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та вітру, за «зеленим» 

тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими 

приватними домогосподарствами.  

Генеруюча установка у приватному домогосподарстві вважається введеною в 

експлуатацію з дати подання (відправлення) відповідної заяви-повідомлення 

електропостачальнику. Останній після отримання заяви-повідомлення протягом 3 

робочих днів перевіряє потужність встановленої у приватному домогосподарстві 

генеруючої установки. Послуги з улаштування вузла обліку оплачуються 

домогосподарством.  

У разі якщо у домогосподарстві введено в експлуатацію декілька генеруючих 

установок, до яких мають застосовуватися різні коефіцієнти «зеленого» тарифу, 

таке домогосподарство має забезпечити окремий комерційний облік виробленої 

електричної енергії за кожною установкою (для якої застосовується окремий 

коефіцієнт «зеленого» тарифу та окремий комерційний облік електричної енергії, 

що споживається приватним домогосподарством. 

Детальніше про розмір «зеленого» тарифу за електроенергію, вироблену з 

використанням альтернативних джерел енергії 

 

ВИРІШЕННЯ СУДОВИХ СПОРІВ 

Нова категорія справ в господарському судочинстві  

1 травня 2016 року набрав чинності Закон України від № 289-VIII «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів». Закон 

передбачає, зокрема, внесення змін до Господарського процесуального кодексу 

України, якими вводиться нова категорія справ, а саме справи у спорах між 

господарськими товариствами і його посадовими особами про відшкодування 

збитків, завданих посадовою особою господарському товариству своїми діями.  

http://dlf.ua/ua/
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http://dlf.ua/ua/reformuvannya-zelenogo-tarifu/
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Відтак позивачем у таких справах виступатиме господарське товариство, в 

інтересах якого був поданий позов. Право подавати позов від імені господарського 

товариства матимуть учасники товариства, які сукупно володіють щонайменше 10 

відсотками статутного капіталу товариства.  

Включення такої категорії справ до Господарського процесуального кодексу 

України сприятиме більш ефективному захисту прав зокрема іноземних інвесторів, 

оскільки зловживання з боку директорів часто призводили їх порушення.  

Детальніше про новели Закону про захист інвесторів в Україні 

 

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

КМУ встановив єдину ціну на газ для населення та 

промисловості 

Відповідно до Постанови КМУ № 315 від 27 квітня 2016 починаючи з 1 травня 2016 

року встановлено єдину граничну ціну на природний газ для населення у розмірі 

6879 гривень за тисячу кубометрів. Така ж ціна встановлена і для продажу газу 

для потреб теплокомуненерго.  

Враховуючи те, що ціни на природний газ для населення протягом багатьох років 

дотувались з державного бюджету і не відповідали ринковим, їх підвищення 

суттєво вплине на бюджети домогосподарств, оскільки призведе до збільшення 

вартості опалення та гарячого водопостачання.  

З підвищенням цін на природний газ для населення вони вирівнялись з цінами на 

природний газ для промисловості, яка вже давно сплачує за спожитий газ його 

ринкову вартість на рівні 6800-7500 гривень. Вирівнювання цін на природний газ 

повинно стати поштовхом як для більш економного та ефективного використання 

енергоресурсів, так і впровадження енергоефективних систем та використання 

альтернативних джерел енергії. Тут в першу чергу потрібно звернути увагу на 

використання в енергетиці біомаси. Враховуючи великий обсяг 

сільськогосподарських земель в Україні це джерело енергії має великий потенціал. 

Непопулярний серед населення крок Уряду направлений, в тому числі, й на 

поступове спонукання населення до економії енергоресурсів. Тому, разом з 

підвищенням ціни на голубе паливо Уряд поставив за мету забезпечити 

впровадження 100% обліку всіх енергоресурсів, спрямувати частину коштів на 

заходи зі зменшення споживання енергоресурсів через впровадження 

енергоефективності, а також розпочати роботу над створенням Фонду 

енергоефективності.  

 

http://dlf.ua/ua/
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КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО 

Виплата дивідендів акціонерним товариством 

12 квітня 2016 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

рішенням № 391 затвердила порядок виплати дивідендів акціонерним 

товариством. 

Документ визначає, що акціонерне товариство може виплачувати дивіденди як 

безпосередньо акціонерам, так і за допомогою депозитарної системи України. 

Спосіб виплати визначається на загальних зборах акціонерів і застосовується до 

всього випуску акцій товариства. 

Зокрема, дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам в порядку, 

встановленому наглядовою радою акціонерного товариства у строк, що не 

перевищує:  

 шести місяців із дня прийняття загальними зборами рішення про виплату 

дивідендів — за простими акціями; 

 шести місяців після закінчення звітного року — за привілейованими 

акціями. 

Особи, які мають право на отримання дивідендів, повинні бути сповіщені 

товариством про дату, розмір, порядок та строк виплати. Виплата може 

здійснюватися повною сумою або частинами. Виплата дивідендів частками 

здійснюється одночасно всім особам, що мають право на їх отримання, 

пропорційно. 

 

МИТНЕ ПРАВО 

Кабмін схвалив створення системи «Єдине вікно» на 

митниці 

25 травня 2016 року Кабінет Міністрів затвердив концепцію створення і 

функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно» – електронної системи 

обміну даними, що сприятиме спрощенню митних процедур та усуне можливості 

для корупційних проявів на митниці. 

Так, система «Єдине вікно» передбачає зменшення кількості митних процедур та 

створення єдиної електронної бази даних, яка дозволяє різним службам контролю 

та митним пунктам в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про 

вантаж, який проходить через кордон України. 

Таким чином, всі види митного контролю, передбачені українським 

законодавством, будуть здійснюватися за допомогою електронного обміну 

даними, що означатиме відхід від паперового документообігу і значне полегшення 

митного оформлення товарів. 

http://dlf.ua/ua/
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НЕРУХОМІСТЬ 

Наслідки непроведення нормативно грошової оцінки 

землі 

11 травня 2016 року Верховний Суд України на спільному засіданні судових палат 

у цивільних і господарських справах розглянув справу про визнання недійсним та 

скасування розпорядження районної державної адміністрації та визнання 

недійсним договору оренди землі. 

Так, при розгляді цієї справи ВСУ встановив, що при укладенні договору оренди 

земельної ділянки нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка є основою 

для визначення розміру орендної плати для земель державної та комунальної 

власності, була проведена з порушенням встановлених вимог та порядку, тому у 

вказаній справі договір оренди в цій частині суперечить чинному законодавству. 

Таким чином, була сформована правова позиція, яка полягає в тому що обов'язок 

по сплаті орендної плати є нормативно врегульованим і не може визначатися або 

змінюватися та припинятися сторонами договору за власним волевиявленням. 

Узагальнюючи, ВСУ дійшов висновку, що непроведення або проведення з 

порушенням законодавства нормативної грошової оцінки щодо земель 

комунальної та державної власності при укладенні договорів оренди є підставою 

для визнання таких договорів недійсними. 

 

ПОДАТКОВЕ ПРАВО 

Особливості оподаткування посередників у 

працевлаштуванні за кордоном 

20 квітня 2016 року Державна фіскальна служба України у своєму листі 

№ 8923/6/99-99-19-03-02-15 дала роз’яснення щодо особливостей оподаткування 

посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Так, у листі зазначається, що 

порядок оподаткування ПДВ операцій з надання послуг по посередництву у 

працевлаштуванні за кордоном напряму залежить від місця надання таких послуг.  

Відповідно до п. 186.3. Податкового кодексу України місцем надання послуг по 

наданню персоналу є місце, де отримувач послуг зареєстрований в якості суб’єкта 

господарської діяльності чи в місці його проживання. В інших випадках, відповідно 

до п. 186.4 Податкового кодексу місцем поставки є місце реєстрації постачальника 

послуг.  

 

http://dlf.ua/ua/
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ТРУДОВЕ ПРАВО 

Нові умови для встановлення випробувального 

строку 

17 травня 2016 року ВРУ прийняла Закон України № 1639 «Про внесення змін до 

Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу».  

Так, Закон розширює перелік осіб, для яких не встановлюється випробування при 

прийнятті на роботу, зокрема для: 

 осіб, обраних на посаду; 

 переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; 

 осіб, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від 

основної роботи; 

 вагітних жінок; 

 одиноких матерів, які мають дитину у віці до 14 або дитину-інваліда; 

 осіб, з якими укладається строковий трудовий договір на строк до 

12 місяців; 

 осіб, які приймаються на тимчасові і сезонні роботи; 

 внутрішньо переміщених осіб. 

Закон передбачає, що в строк випробування не включатимуться дні, коли 

працівник фактично не працював, незалежно від причин. Окрім цього працівника 

обов'язково попереджатимуть письмово про розірвання трудового договору у 

зв'язку з непроходженням випробувального строку, або у разі встановлення 

невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, попередивши 

його про це за три дні.  

Закон набирає чинності з моменту його підписання Президентом України.  

 

DLF: ПРАКТИКА 

Компанія DLF отримала дозвіл на концентрацію для 

клієнта 

15 квітня 2016 року компанія DLF attorneys-at-law успішно завершила процедуру 

одержання дозволу на економічну концентрацію (злиття та поглинання), що 

полягала у придбанні одним із найбільших банків Угорщини банківських активів 

європейської банківсько-страхової групи. 

Слід зазначити, що заявлене злиття та поглинання хоча й відбувалось виключно 

на ринку Угорщини, однак в силу того, що група Покупця здійснює господарську 

діяльність на банківському товарному ринку України, ця економічна концентрація 

потребувала попереднього узгодження із Антимонопольним комітетом України 

(АМКУ).  

http://dlf.ua/ua/
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Особливістю узгодження цього поглинання органами Антимонопольного комітету 

України полягала у тому, що АМКУ прислухався до позиції юристів компанії DLF 

attorneys-at-law та не проводив поглибленого аналізу структури групи Продавця, 

таким чином кореспондуючи свою політику із правовою позицією 

антимонопольних органів ЄС. Нагадаємо, що антимонопольне законодавство ЄС 

та переважної більшості країн ЄС не відносить до учасників економічної 

концентрації групу компанії Продавця, тобто тої сторони, що відчужує свої активи 

та таким чином, зменшує свою потенційну частку на відповідному товарному 

ринку.    

Відповідно, компанія DLF attorneys-at-law на практиці відмічає позитивну зміну 

позиції органів АМКУ при дослідженні групи компаній Продавця, яка відповідно до 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом має бути узгоджена із 

правовою позицією органів ЄС із антимонопольного контролю.  

Також слід відмітити істотне зменшення й інших більш дрібних бюрократичних 

процедур при розгляді заявленої концентрації органами АМКУ, що свідчить про 

дійсне та фактичне реформування діяльності органів АМКУ відповідно до 

заявленої позиції новопризначеного складу державних уповноважених та 

керівника Антимонопольного комітету України. 

 

 

 

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 

 

http://dlf.ua/ua/
mailto:igor.dykunskyy@DLF.ua
mailto:info@DLF.ua
http://www.dlf.ua/
mailto:info@DLF.ua
mailto:dmitriy.sykaluk@DLF.ua

	АЛЬТЕРНАТИВНА_ЕНЕРГЕТИКА
	Порядок_продажу
	ВИРІШЕННЯ_СУДОВИХ_СПОРІВ
	Нова_категорія
	КОМЕРЦІЙНА_ДІЯЛЬНІСТЬ
	КМУ_єдину_ціну
	КОРПОРАТИВНЕ_ПРАВО
	Виплата_дивідендів
	МИТНЕ_ПРАВО
	Кабмін_Єдине
	НЕРУХОМІСТЬ
	Наслідки_непроведення
	ПОДАТКОВЕ_ПРАВО
	Особливості_оподаткування
	ТРУДОВЕ_ПРАВО
	Нові_умови
	DLF_ПРАКТИКА
	DLF_дозвіл

