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ДАЙДЖЕСТ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА
Роботодавцям виплачуватимуть компенсацію за працевлаштування учасників АТО
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. №879, що набрала
чинності 14.12.2016, внесено зміни до постанови Кабміну від 15.04.2013 №347, учасників АТО
включено до категорій громадян, за працевлаштування яких для роботодавців передбачено
право на компенсацію витрат у розмірі єдиного соціального внеску.
Таку компенсацію роботодавець зможе отримати протягом одного року за умови
працевлаштування учасника АТО на нове робоче місце не менше, ніж на два роки.
Визначено порядок отримання державними та приватними виконавцями інформації про
боржників,
що
володіють
значними
пакетами
акцій
Наказом Мін'юсту від 29.11.2016 №3409/5 затверджено Порядок надання інформації
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на запити органів державної
виконавчої служби та приватних виконавців (далі –Порядок).
Порядком визначено механізми отримання виконавцями з НКЦПФР інформації про
власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу
акціонерного товариства). Порядок набере чинності 05 січня 2017 року.
Запроваджено сервіс смс-інформування власників нерухомого майна про операції з ним
22 грудня 2016 року ТОВ «ЛІГА ЗАКОН» разом із Мін'юстом запровадили надання послуги
власникам майна «SMS-Маяк».
Суть послуги заключається в тому, що власник нерухомого майна може на спеціальному
електронному сервісі зареєструватися та у випадку вчинення дій відносно належного йому
нерухомого майна оперативно за допомогою смс-повідомлення отримати інформацію про
вже проведену реєстраційну дію (наприклад, продаж) або про подання заявки на вчинення
певної реєстраційної дії щодо його майна (в залежності від того, яку послугу обере заявник).
Вартість послуги складатиме 30 грн. на місяць. Таке інформування дозволить вчасно
відреагувати заінтересованим особам на протиправні дії відносно належного їм нерухомого
майна. Замовити послугу можна за наступним посиланням: http://smsmayak.com.ua/. На
даний час послуга доступна лише фізичним особам, але вже впроваджується механізм
отримання послуги також і юридичними особами.
Доречно також нагадати, що кожен власник нерухомого майна має право подати
державному реєстратору заявку із зазначенням своєї електронної адреси і у випадку
отримання будь-яким реєстратором документів для вчинення реєстраційних дій з таким
майном, його власник негайно повідомлятиметься електронною поштою.
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Визначено порядок накладення штрафів за не розкриття інформації про кінцевих
бенефіціарів
Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року №990 затверджено Порядок
здійснення контролю у сфері державної реєстрації.
За цим Порядком посадовим особам Мін'юсту надано право у випадку неподання
юридичною особою інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи, складання відносно керівників протоколи про адміністративне
правопорушення. Нагадаємо, що ч. 6 ст. 166-11 Кодексу України про адміністративні
правопорушення за вказане вище правопорушення передбачено штраф у розмірі від 5 100
грн. до 8 500 грн. Рішення про накладення стягнення приймається судом.
Купуємо та продаємо валюту з тими ж обмеженнями
Національний банк України подовжив чинні тимчасові обмеження на грошово-кредитному
та валютному ринках у зв’язку з наявністю ризиків для цінової та фінансової стабільності.
Зокрема, продовжують діяти такі обмеження як обов’язковий продаж надходжень в
іноземній валюті на користь юридичних осіб на рівні 65%; 120-денний строк розрахунків за
операціями з експорту та імпорту товарів; одноденний строк резервування гривні для
купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку; заборона на дострокове
погашення кредитів від нерезидентів;
Також, продовжено обмеження купівлі готівкової валюти фізичними особами на суму до 12
тис. гривень в день та ліміт на зняття готівки з валютного рахунку на суму до 250 тис.
гривень в день.
Зазначені зміни закріплені постановою правління НБУ «Про врегулювання ситуації на
грошово-кредитному та валютному ринках України» від 13 грудня 2016 року № 410, яка
набрала чинності з 16 грудня 2016 року.
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