
Извлечения из законов Украины о внесении 

изменений 

Нормы ЗУ о МЧП до изменений Нормы ЗУ о МЧП после изменений 

Закон України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо усунення регуляторних 

бар’єрів для розвитку державно-приватного 

партнерства та стимулювання інвестицій в 

Україні» від 24 листопада 2015 року  

№ 817-VIII 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 10, ст.97) 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/817-19 

 

I. Внести зміни до таких законів України: 

… 

3. Пункт 1 частини першої статті 77 Закону України 

"Про міжнародне приватне право" (Відомості 

Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 422) 

викласти в такій редакції: 

"1) якщо нерухоме майно, щодо якого виник спір, 

знаходиться на території України, крім справ, що 

стосуються укладення, зміни, розірвання та 

виконання договорів у рамках державно-приватного 

партнерства, укладених Кабінетом Міністрів України, 

згідно з якими нерухоме майно є об’єктом такого 

партнерства, а спір не стосується виникнення, 

припинення та реєстрації речових прав на такий 

об’єкт". 

 

Стаття 77. Виключна підсудність 

1.  Підсудність  судам  України є виключною у таких 

справах з іноземним  елементом:   

{Абзац перший частини першої статті 77 із  

змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1837-VI ( 

1837-17 ) від 21.01.2010} 

 1) якщо нерухоме майно, щодо якого виник спір, 

знаходиться на території України;  

… 

Стаття 77. Виключна підсудність 

1. Підсудність судам України є виключною у таких 

справах з іноземним елементом: 

{Абзац перший частини першої статті 77 із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 1837-VI від 

21.01.2010} 

1) якщо нерухоме майно, щодо якого виник спір, 

знаходиться на території України, крім справ, що 

стосуються укладення, зміни, розірвання та 

виконання договорів у рамках державно-приватного 

партнерства, укладених Кабінетом Міністрів України, 

згідно з якими нерухоме майно є об’єктом такого 

партнерства, а спір не стосується виникнення, 

припинення та реєстрації речових прав на такий 

об’єкт; 

{Пункт 1 частини першої статті 77 в редакції 

Закону № 817-VIII від 24.11.2015} 

… 

Закон України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо усунення адміністративних 

бар’єрів для експорту послуг» від 3 листопада 2016 

року № 1724-VIII 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 52, 

ст.860) 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1724-19 

I. Внести зміни до таких законів України: 

… 

4. У статті 31 Закону України "Про міжнародне 

приватне право" (Відомості Верховної Ради України, 

2005 р., № 32, ст. 422): 

1) частину першу після слів "місця проживання" 

Стаття 31. Форма правочину  
     1. Якщо  інше  не  передбачено  законом,  форма 

правочину має відповідати вимогам права, яке 

застосовується до змісту правочину, але  достатньо 

дотримання вимог права місця його вчинення,  а 

якщо   

сторони правочину знаходяться в різних  державах,  -  

права  місця проживання   сторони,   яка   зробила  

пропозицію,  якщо  інше  не встановлено договором.  

     2. Форма  правочину  щодо   нерухомого   майна   

визначається відповідно до права держави,  у якій 

знаходиться це майно,  а щодо нерухомого майна,  

право  на  яке   зареєстроване   на   території України, 

Стаття 31. Форма правочину 

1. Якщо інше не передбачено законом, форма 

правочину має відповідати вимогам права, яке 

застосовується до змісту правочину, але достатньо 

дотримання вимог права місця його вчинення, а якщо 

сторони правочину знаходяться в різних державах, - 

права місця проживання або місцезнаходження 

сторони, яка зробила пропозицію, якщо інше не 

встановлено договором. 

{Частина перша статті 31 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 1724-VIII від 03.11.2016} 

2. Форма правочину щодо нерухомого майна 

визначається відповідно до права держави, у якій 
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доповнити словами "або місцезнаходження"; 

2) у частині третій слова "в письмовій формі" 

замінити словами "у формі, передбаченій законом", а 

слова "законом або" виключити. 

 

- права України.  

     3. Зовнішньоекономічний договір,  якщо хоча б 

однією стороною є громадянин України або 

юридична  особа  України,  укладається  в письмовій  

формі незалежно від місця його укладення,  якщо 

інше не встановлено законом або міжнародним 

договором України. 

знаходиться це майно, а щодо нерухомого майна, 

право на яке зареєстроване на території України, - 

права України. 

3. Зовнішньоекономічний договір, якщо хоча б 

однією стороною є громадянин України або 

юридична особа України, укладається у формі, 

передбаченій законом, незалежно від місця його 

укладення, якщо інше не встановлено міжнародним 

договором України. 

{Частина третя статті 31 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 1724-VIII від 03.11.2016} 
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