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червень 2019


Наказ Міністерства соціальної політики
України від 15.04.2019 № 567 «Про внесення
змін до Переліку дитячих товарів для
комплектування одноразової натуральної
допомоги "пакунок малюка" при народженні
дитини».



Постанова Правління Національного банку
України від 18.04.2019 № 62 «Про
затвердження Змін до Інструкції про ведення
касових операцій банками в Україні».



Постанова Кабінету міністрів України від
06.03.2019 № 368 «Про внесення змін до
Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і
транзитного проїзду через її територію».



Наказ Державної авіаційної служби України
від 06.03.2019 № 286 «Про затвердження
Авіаційних правил України "Підтримання
льотної придатності повітряних суден та
авіаційних виробів, компонентів і обладнання
та схвалення організацій і персоналу,
залучених до виконання цих завдань".
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липень 2019



Закон України від 25.04.2019 №
2704-VIII «Про забезпечення
функціонування української мови як
державної»



Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від
05 лютого 2019 року N 207 «Про
затвердження Порядку розміщення
зовнішньої реклами в місті Києві та
Порядку погодження розміщення
реклами на транспорті комунальної
власності територіальної громади
міста Києва»



Постанова КМ України від
17.04.2019 № 337 «Про
затвердження Порядку
розслідування та обліку нещасних
випадків, професійних захворювань
та аварій на виробництві»



Постанова КМ України від
05.06.2019 № 474 «Про внесення
змін до Порядку в'їзду на тимчасово
окуповану територію України та
виїзду з неї»



Постанова КМ України від
22.05.2019 № 427 «Про внесення
змін до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з надання фінансових
послуг (крім професійної діяльності
на ринку цінних паперів)»

4

Несвоєчасна виплата страхового відшкодування
За несвоєчасну виплату страхового відшкодування потерпілий має право стягнути зі
страхової компанії пеню, індекс інфляції та 3% річних.
Дуже часто трапляється наступна ситуація, коли у вас трапився страховий випадок - ДТП
і ви є потерпілою стороною. Ви вчасно звернулись до страхової компанії за страховим
відшкодуванням, подали всі необхідні документи, розрахунки та чекаєте грошові кошти
страхового відшкодування. А страхова компанія веде себе безвідповідально та різними
відмовами та ігноруванням не проводить з вами розрахунок. В такому випадку у вас є
право звернутися до суду для стягнення суми страхового відшкодування, а також пені,
3% річних та індексу інфляції за прострочення виплати вам страхового відшкодування.
Стаття 35 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів» зазначає, що для отримання
страхового відшкодування потерпілий чи інша особа, яка має право на отримання
страхового відшкодування, протягом 30 днів з дня повідомлення про дорожньотранспортну пригоду подає страховику заяву про страхове відшкодування, а страховик
протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру страхового відшкодування з особою, яка
має право на отримання страхового відшкодування, за наявності документів, визначених
у ст. 35 цього закону, але не пізніше, як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове
відшкодування зобов'язаний у разі визнання ним вимог заявника обґрунтованими, прийняти рішення про виплату страхового відшкодування та виплатити його.
Таким чином, закон чітко визначає граничний строк на виплату страхового відшкодування
– 90 діб з дня отримання заяви про страхове відшкодування.
Пунктом 36.5 вищезазначеного профільного закону передбачено, що за кожен день
прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика, сплачується пеня з
розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє протягом
періоду, за який нараховується пеня.
Згідно ст.625 Цивільного кодексу України «Боржник, який прострочив виконання
грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з
урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три
проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений
договором або законом.»
Враховуючи, що виплата страхового відшкодування є грошовим зобов`язанням, позивач
має право на стягнення з відповідача штрафних санкцій у відповідності до ст. 625 ЦК
України за весь період прострочення. Для розрахунку заборгованості зі сплати пені,
інфляційних втрат та 3% річних раджу скористатися існуючими в інтернеті онлайнкалькуляторами, які спростять підрахунок складних цифр. Окрім того, аналізуючи судову
практику звертаю увагу на те, що в судових рішеннях судді зазначають, що перевірку
розрахунку пені та штрафних санкцій вони самі перевіряють за допомогою калькуляторів,
які є у вільному доступі в мережі інтернет, про що в самих судових рішеннях і зазначають.
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Посередництво у працевлаштуванні за кордоном: просто про складне

Трудова міграція є цілком природним явищем. Українці в цих питаннях не є
винятком. Особливо під час глибоких економічних криз, коли знайти роботу в нашій
країні вкрай важко. І хоча більшість із шукачів для працевлаштування за кордоном
користуються допомогою (часто небезоплатною) земляків, які вже давно працюють
у певній країні, попит на послуги посередників у цій галузі все одно є. Що ж потрібно
знати суб’єкту господарювання для здійснення даного виду діяльності на законних
підставах?
1. Посередництво у працевлаштуванні за кордоном підлягає ліцензуванню. Це
передбачено у п.20 ч.1 ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (Закон про ліцензування). Здійснення такої діяльності без ліцензії є
адміністративним правопорушенням, передбаченим ст.164 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (КУпАП). Залежно від повторності та розміру
отриманого від такої діяльності доходу, тягне за собою адміністративну
відповідальність у вигляді:
 штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини
і
грошей,
одержаних
внаслідок
вчинення
цього
адміністративного
правопорушення, чи без такої (ч.1);
 штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини
і
грошей,
одержаних
внаслідок
вчинення
цього
адміністративного
правопорушення (ч.2).
2. Де можна отримати таку ліцензію? У органі ліцензування, визначеному Кабінетом
Міністрів України (Кабмін) на підставі п.1 ч.1 ст.3 Закону про ліцензування. Відповідно
до п.18 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабміну від
05.08.2015 р. №609, органом, що видає ліцензії на посередництво у
працевлаштуванні за кордоном, є Мінсоцполітики.
3. Які документи треба подати для отримання ліцензії? Перелік необхідних
документів встановлений п.п.3 і 4 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених
постановою Кабміна від 16.12.2015 р. №1060 (Ліцензійні умови). До нього включено:
 заява, що відповідно до ч.1 ст.10 Закону про ліцензування подається в один з
трьох способів (за вибором здобувача ліцензії): нарочно; поштовим
відправленням з описом вкладення; в електронному вигляді за допомогою порталу
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та
громадських формувань;
 відомості за підписом здобувача ліцензії про місце провадження господарської
діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. При цьому форма
подання таких відомостей є додатком 2 до Ліцензійних умов і передбачає дані не
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лише про місце провадження діяльності, а й про договір оренди (суборенди)
приміщення, де вона провадиться, чи про право власності на це приміщення;
копія документу про реєстрацію іноземного роботодавця у державі
місцезнаходження;
копія ліцензії на працевлаштування іноземних громадян, виданої іноземному
роботодавцеві, якщо така ліцензія передбачена законодавством цієї держави.
Якщо ж ліцензії не передбачено, то надається копія або витяг з документу
іноземного суб’єкта господарювання, що визначає вид його діяльності;
копія ліцензії на провадження посередницької діяльності з працевлаштування
іноземних громадян, виданого іноземному суб’єктові господарювання —
посередникові, якщо такий документ передбачено законодавством держави
працевлаштування;
інформація, завірена іноземним роботодавцем, про перелік суден, якими він
володіє, та/або екіпажами яких керує (екіпажі для яких постачає). Вона подається
в разі посередництва у працевлаштуванні на судна;
копія колективного договору між відповідним іноземним роботодавцем чи
об’єднанням роботодавців і профспілковою організацією чи їх професійним
об’єднанням або завірена іноземним роботодавцем копія довідки про те, що такий
договір не укладався;
копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з
посередництва у працевлаштуванні за кордоном, укладеного з іноземним
суб’єктом господарювання, невід’ємним додатком до якого є завірений іноземним
роботодавцем проект трудового договору (контракту), що укладається
українською мовою чи мовою, що використовується у державі перебування, який
повинен містити зобов’язання іноземного роботодавця, та інформацію про умови
праці;
завірена іноземним суб’єктом господарювання копія або завірений ним витяг з
документа, що підтверджує правовідносини між іноземним роботодавцем та
іноземним суб’єктом господарювання — посередником, у разі укладення з таким
суб’єктом зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з
посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою
територіального органу ДФС щодо повідомлення про відмову через свої релігійні
переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків (подається лише тими ФОП, які відмовилися від прийняття такого номера);
інформація про відсутність контролю за діяльністю здобувача ліцензії осіб —
резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України та/або дії
яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування
воєнної сили проти України. Вона подається в довільній формі за підписом
здобувача ліцензії;
опис документів (у двох примірниках), що додаються до заяви про отримання
ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у
працевлаштуванні за кордоном. Форма опису є додатком 3 до Ліцензійних умов.

4. Який строк дії ліцензії? Згідно з ч.12 ст.13 Закону про ліцензування ліцензія
видається на необмежений строк. Однак ліцензію може бути анульовано, як за заявою
самого ліцензіата, так і органом ліцензування з підстав, передбачених ч.2 ст.16 цього
ж Закону, зокрема за грубе або неодноразове порушення Ліцензійних умов.
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5. Який розмір плати за видачу ліцензії? При видачі ліцензії (не раніше) стягується
разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє
на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії (ч.1 ст.14 Закону
про ліцензування).
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Запрошуємо ознайомитися с повною офертою на нашому сайті
www.alloprawnyk.com

Центр правової допомоги / «АЛЛО ПРАВНИК» / +380 (44) 2222 000
Лемеш Олег Володимирович / oleg.lemesh@alloprawnyk.com / +380 (97) 2222 000
Товариство з обмеженою відповідальністю «Алло правник»,
Україна, м. Київ, 04053, вул. Стрітенська 10, офіс 520, Код ЄДРПОУ 42604071
office@alloprawnyk.com; +380 (44) 3647085
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