
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА АПК© 

ІНФОРМАЦІЙН ИЙ БЮЛЕТЕНЬ №5 

 

 

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА  
(період 27.03.2015 – 03.04.2015) 

 
ЗМІСТ 

Закони 

 

Проекти Законів 

1. Спрощення (дерегуляція) ведення бізнесу. Підписано Президентом. 

2. Процедура переходу права оренди на земельну ділянку в разі отримання у власність нерухомості, що знаходиться на цій земельній 

ділянці.  

 

Проекти Постанов 

1. Передбачається часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у банках кредитах  (у розмірі 16% у гривні та 6% в іноземній 

валюті). 

2. Спрощення процедури реєстрації транспортних засобів та сільськогосподарської техніки. 
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Реквізити документа Короткий аналіз Аналіз впливу на галузь 
Рекомендації щодо 

реагування 

Статус 

Етап обговорення 
Етап 

голосування 
Етап 

виконання 

 
Проекти Законів 

 
Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 
спрощення умов ведення 

бізнесу (дерегуляція) №1580 
від 22.12.2014 

 
Законом з метою дерегуляції 
умов та порядку здійснення 
господарської діяльності внесено 
ряд змін до законодавчих актів 
України, які передбачають зміни в 
багатьох сферах ведення бізнесу, 
нижче ми розглянемо більш 
детально зміни, які нас спіткають 
у кожній із сфер діяльності:  
 

 
Прийняття закону значно 
спростить ведення бізнесу, в 
тому числі аграрного. 
Зокрема скасування істот-
них умов договорів оренди 
землі та додатків до них 
зменшить навантаження на 
аграріїв  

В загальному, 
законопроект по-
зитивний, але 
окремі норми 
досить спірні. 

 
Завершено 

Проголосован
і редакційні 
уточнення 

(18.03.2015) 

Підписано 
Президентом 
(02.04.2015) 

 
Зміни в земельному законодавстві 

 

 мінімальний строк оренди земель сільськогосподарського призначення 7 (сім) років; 
 

 скорочення кількості істотних умов договору оренди землі, а саме істотними умовами договору є: 
- об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); 
- строк дії договору оренди; 
- орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та 
відповідальності за її несплату; 
- за згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови. 
 

 договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних ділянок, що перебувають у власності одного орендодавця (а 
щодо земель державної та комунальної власності - земельних ділянок, що перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади 
чи органу місцевого самоврядування); 

 
 скасовано усі невід’ємні додатки до договору оренди, земельна ділянка за договором оренди буде вважатися переданою орендодавцем 

орендареві з моменту державної реєстрації права оренди; 
 

 Законом встановлюється переважна форма орендної плати в грошовій формі, але за згодою сторін розрахунки щодо орендної плати за 
землю можуть здійснюватися у натуральній формі. Розрахунок у натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту вартості 
товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати. Повністю виключається відробіткова форма орендної плати; 
 

 якщо земельна ділянка державної або комунальної власності уже орендується, то відчуження (передача прав на цю земельну ділянку) не 
допускається без згоди на це діючого орендаря; 
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 скасовано вимогу щодо використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва відповідно до розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що 
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель, відповідно, 
скасовується відповідальність за їх не розроблення. Такі проекти землеустрою розробляються виключно за заявою землевласників або 
землекористувачів. Скасовано обов’язкову державну експертизу таких проектів. Скасовані нормативи оптимального співвідношення 
культур у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах; 
 

 юридичним особам дозволяється орендувати земельні ділянки призначені для ведення особистого селянського господарства і 
використовувати їх для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни їх цільового 
призначення; 
 

 встановлено новий вид права земельного сервітуту. Так, Законом пункт «в» статті 99 Земельного кодексу, який передбачав такий вид 
права земельного сервітуту, як «право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних 
комунікацій», викладений в новій редакції і встановлює замість цього: «право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних 
форм)». 

 

  
Спрощення процедури державної реєстрації бізнесу (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) 

 
 державна реєстрація фізичної особи - підприємця здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів для 

проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця. Виписка з Єдиного державного реєстру видається (надсилається) протягом 
24 годин, крім вихідних та святкових днів після отримання державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного  
фонду України даних про взяття на облік. Скасовано реєстраційний збір за реєстрацію фізичної особи - підприємця; 
 

 державна реєстрація юридичної особи здійснюється у день надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної 
особи; 
 

 інформація про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мінюсту та 
загальнодоступною та відкритою. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування,  суди,  органи  внутрішніх  справ,  органи  
прокуратури,  органи   Служби  безпеки  України, банки, бюро кредитних історій та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з 
Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через веб-сайт. 
Жодних виписок подавати не потрібно; 
 

 передбачено нову форму отримання відомостей з Єдиного державного реєстру (крім виписки, витягу, довідки) а саме, за допомогою 
відкритого доступу через офіційний веб-сайт Мінюсту, до актуальних на момент запиту та на визначену дату відомостей Єдиного 
державного реєстру шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування; 
 

 скасовано спеціалізований друкований засіб масової інформації, в якому публікувалися відомості з Єдиного державного  реєстру. 
Натомість вісі відомості будуть опубліковуватися на офіційному веб-сайті Мінюсту; 
 

 передбачена можливість проводити державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців поза місцезнаходженням 
юридичної особи або місцем проживання фізичної особи, у разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 
масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру; 
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 спрощено процедуру банкрутства юридичних осіб; 

 
 та ін. 
 

  
Дозвільні документи 

 
 ліквідуються дозвільні центри як окрема складова центрів надання адміністративних послуг. Видача документів дозвільного характеру у 

сфері господарської діяльності буде здійснюватися через центри надання адміністративних послуг; 
 

 передано на місцевий рівень повноваження з видачі дозвільних документів, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та 
прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва; 

 
 скасовано дозвіл на ввезення – документ дозвільного характеру, яким надавалося право на ввезення на територію України товарів; 

 
 скасовано ветеринарні свідоцтва (для України — форми № 1, № 2) — при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною; 
 

 скасовано ліцензування проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон України та  
карантинні  зони; 
 

 скасовано ліцензування господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи 
походження та аномалій тварин; 
 

 скасовано ліцензування господарської діяльності у сфері торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки  регуляторами росту рослин); 
 

 скасовано сертифікацію пестицидів і агрохімікатів на відповідність вимогам державних стандартів та інших нормативних документів з 
стандартизації; 
 

 скасовано сертифікат відповідності та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фасовану питну воду; 
 

 скасовано свідоцтво виробника про якість, яким супроводжувалась  кожна партія продуктів лову, отримана в порядку спеціального 
використання риби, інших водних живих ресурсів; 
 

 скасовано експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів) з переробки продуктів лову; 
 

 скасовано експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів) виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів (у тому числі 
молочних продуктів для спеціального дієтичного споживання (використання), продуктів для дитячого харчування, харчування для 
спортсменів та осіб похилого віку); 
 

 вводиться реєстр документів дозвільного характеру з відкритим доступом  - єдина автоматизована загальнодержавна система збирання, 
накопичення, захисту, обліку та надання відомостей про видачу документів дозвільного характеру, відмову в їх видачі, переоформлення, 
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видачу дублікатів, анулювання; 
 

 та ін. 
 

  
Державна реєстрація прав на нерухоме майно 

 
 повноваження державного реєстратора з видачі та прийому документів можуть виконувати  посадові особи органів місцевого 

самоврядування, адміністратори центрів надання адміністративних послуг, нотаріуси. Це означає, що Закон передбачає можливість подачі 
документів для державної реєстрації прав на нерухоме майно (в тому числі права оренди) через виконавчі комітети сільських, селищних 
міських рад; 
 

 спрощені вимоги до посади державного реєстратора речових прав на нерухоме майно (скасовується вимоги до наявності вищої юридичної 
освіти та необхідного досвіду роботи); 
 

 вводиться адміністративний збір за державну реєстрацію прав, який буде мінятися в залежності від розміру мінімальної заробітної плати, а 
саме: 
 

для фізичних осіб для юридичних осіб 

Право власності на нерухоме 
майно площею до 100 
квадратних метрів 

0,07 мінімальної 
заробітної плати (зараз 

це 85,26 грн.) 

Право власності на нерухоме 
майно площею до 500 
квадратних метрів 

0,3 мінімальної заробітної плати 
(зараз це 365,4 грн.) 

Право власності на нерухоме 
майно площею до 200 
квадратних метрів 

0,1 мінімальної 
заробітної плати (зараз 

це 121,80 грн.) 

Право власності на нерухоме 
майно площею понад 500 
квадратних метрів 

0,6 мінімальної заробітної плати 
(зараз це 730,80 грн.) 

Право власності на нерухоме 
майно площею більше 200 
квадратних метрів 

0,2 мінімальної 
заробітної плати (зараз 

це 243,60 грн.) 

Право власності на нерухоме 
майно площею понад 5000 
квадратних метрів 

1,4 мінімальної заробітної плати 
(зараз це 1705,20 грн.) 

Право власності на земельні 
ділянки 

0,1 мінімальної 
заробітної плати (зараз 

це 121,80 грн.) 

Державна реєстрація іншого 
речового права на нерухоме 
майно, крім права оренди 
землі 

25 % від ставок передбачених 
вище 

- - 
Державна реєстрація 
обтяження права на нерухоме 
майно 

0,07 мінімальної заробітної плати 
(зараз це 85,26 грн.) 

- - 
Державна реєстрація права 
оренди земельної ділянки 

0,06 мінімальної заробітної плати 
(зараз це 73,08 грн.) 
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Проект Закону про внесення 
змін до статті 7 Закону 

України "Про оренду землі" 
(щодо вдосконалення 

порядку переходу права на 
оренду земельної ділянки у 

разі набуття права власності 
на розташовані на ній 

житловий будинок, будівлю 
або споруду)  №1680 від 

29.12.2014 
 

 

Проектом Закону передбачається 
процедура  розірвання та 
укладення договору оренди 
земельної ділянки в разі 
переходу права власності на 
житловий будинок, будівлю або 
споруду, що розташовані на такій 
земельній ділянці. 
 

Передбачається, що договір 
оренди такої земельної ділянки 
підлягає розірванню за заявою 
однієї зі сторін. А особа, яка 
набула право власності на такий 
житловий будинок, будівлю або 
споруду зобов’язана протягом 
десяти днів з дня вчинення 
правочину, звернутися до 
власника земельної ділянки з 
пропозицією укласти договір 
оренди на тих самих умовах, що 
були у попереднього орендаря.  

 

Власник земельної ділянки 
зобов’язаний прийняти таку 
пропозицію. 

 

На сьогодні, порядок 
переходу права оренди на 
земельну ділянку у разі 
переходу права власності на 
нерухомість достатньо не 
врегульовано. Адже законо-
давством передбачений 
автоматичний перехід прав, 
натомість технічно 
процедура не прописана.  
 
Прийняття Закону дозволить 
частково врегулювати це 
питання.  

Підтримати 
На обговоренні в 

комітеті Верховної 
Ради 

Очікує 
розгляду в 
Верховній 

Раді 

- 

 
Проект постанови КМУ 

 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Порядку 
використання коштів, 

передбачених у державному 
бюджеті для фінансової 

підтримки заходів в 
агропромисловому 
комплексі шляхом 

здешевлення кредитів» 
 

 

Відповідно до Державного 
бюджету України на 2015 рік" 
передбачається бюджетна 
програма "Фінансова підтримка 
заходів в агропромисловому 
комплексі шляхом здешевлення 
кредитів" з обсягом фінансування 
300 млн. гривень. 
 

На виконання Закону та з метою 
надання суб’єктам господарюван-
ня агропромислового комплексу 
часткової компенсації відсоткової 
ставки за залученими у банках 

 
Прийняття даного Проекту 
Постанови дозволить 
створити сприятливі умови 
для залучення кредитів у 
банках та відповідного 
забезпечення суб’єктів 
господарювання АПК 
необхідними кредитами. 
Планується поліпшення 
фінансового стану суб’єктів 
господарювання АПК. 
 

Взяти участь в 
коментуванні 

даного проекту 

На обговоренні в 
МінАПП з 

23.03.2015 до 
23.04.2015 

- - 
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кредитами підготовлено даний 
проект постанови Кабінету 
Міністрів України. 
 

Проектом передбачається, що 
головним розпорядником 
бюджетних коштів і 
відповідальним виконавцем 
відповідної бюджетної програми 
буде Мінагрополітики. 
 

Розпорядниками нижчого рівня 
будуть департаменти агропро-
мислового розвитку обласних 
державних адміністрацій.  
 

Одержувачами бюджетних коштів 
будуть суб’єкти господарювання 
агропромислового комплексу - 
юридичні особи незалежно від 
організаційно-правової форми та 
форми власності. 
 

Проектом передбачається 
компенсація відсоткової ставки у 
розмірі 16 % у гривнях та 6 % у 
іноземній валюті.   

 
Проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких 
законів України щодо 

скорочення повноважень 
органів державної влади в 

частині видачі бланків 
документів необхідних для 

реєстрації транспортних 
засобів та 

сільськогосподарської 
техніки» 

 

 
Проектом передбачається 
виключення норми, відповідно до 
якої на Держсільгоспінспекцію та 
МВС покладається обов’язки із 
забезпечення суб’єктів господа-
рювання бланками довідок-
рахунків, біржових угод, актів 
приймання-передавання сільсь-
когосподарської техніки. 
 

Такі бланки не мають статусу 
документів суворого обліку та 
звітності, жодним чином не 
впливають на стан безпеки 
дорожнього руху, ускладнюють 
діяльність суб’єктів 

 
Прийняття акту виключить 
необхідність звертатися до 
Держсільгоспінспеції за 
бланками довідок-рахунків та 
актів приймання-передачі.   

- 

На обговоренні в 
МінАПП з 

01.04.2015 до 
01.05.2015 

- - 
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МОНІТОРИНГ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 

ЗМІСТ 
 

1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування господарських (присадибних) будівель і споруд) № 2513 від 
01.04.2015 р. 

2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення справедливих умов для реалізації сільгосппродукції та підтримки 
безпосередніх сільгосптоваровиробників №  2527 від 01.04.2015 р. 
 

 

господарювання та призводять 
до необхідності виконання 
відповідними органами влади 
невластивих їм функцій. 

Реквізити документа Короткий аналіз Аналіз впливу на галузь 
Рекомендації щодо 

реагування 

Статус 

Етап 
обговорення 

Етап 
голосування 

Етап 
виконання 

Проекти законів 

 

Проект Закону про 
внесення змін до 

Податкового кодексу 
України (щодо оподат-
кування господарських 

(присадибних) буді-
вель і споруд) № 2513 

від 01.04.2015 р. 

 

Законопроектом передбачаєть-
ся внесення змін до Подат-
кового кодексу України, а саме 
щодо положень про податок на 
нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки. 

 

Законопроект має своєю метою 
послаблення податкового тягаря 
для мешканців сільської 
місцевості України . - 

Одержаний 
ВР України 
01.04.2015 

- - 

 

Проект Закону про 
внесення змін до По-

даткового кодексу 
України щодо 

створення 
справедливих умов 
для реалізації сіль-

госппродукції та 
підтримки безпосеред-

ніх сільгосптоваро-
виробників №  2527 від 

01.04.2015 р. 

 

Законопроект має на меті 
поновити відшкодування ПДВ  
при експорті зернових та 
технічних культур ( за умови, що 
таки експорт здійснюють  
виробники та підприємства, що 
безпосередньо придбали такі 
культури у виробника, що є 
платником ПДВ на загальних 
підставах). 

 

Законопроект розроблено з 
метою  усунення дискримінації в 
оподаткуванні та створення 
рівних умов господарювання, при 
яких сплачений до державного 

бюджету ПДВ відшкодовується. 

 

Наявний ризик, що 
навіть у разі прийняття 
законопроекту, пільги 

діятимуть 
щонайшвидше з 2016 

року. 

Одержаний 
ВР України 
01.04.2015 

  


