
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА АПК© 

ІНФОРМАЦІЙН ИЙ БЮЛЕТЕНЬ №12 

 
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА 
(період 15.05.2015 – 22.05.2015) 

ЗМІСТ 
Проекти Законів 

1. Введено поняття громадського обвинувачення в корупційних злочинах.  

2. Відтерміновано термін подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника (форми №4) на чотири місяці.  

3. Передбачено реєструвати земельну ділянку на підставі технічної документації,  що розроблена до 1 січня 2013 року.  

4. Передбачено заборону приватизовувати об’єкти меліорації.  

5. Зменшено адміністративне навантаження у сфері карантину рослин. 

6. На обговорені знаходиться ЗУ «Про державну підтримку сільського господарства». 

Постанова КМУ 

1. Внесено зміни в методики, що регулюють нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення.  



 
 
 
 

                                                                                                                           
                                                                                                                                  АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА АПК©  

      АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА АПК                                                                Інформаційний бюлетень №12 

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 посилення 
ролі громадянського 

суспільства в боротьбі з 
корупційними злочинами) 

№1165 від 02.12.2014 
 

 
Проект Закону передбачає 
введення поняття  громадського 
обвинувачення, яке здійснюється 
щодо корупційних злочинів 
посадової особи та провокації 
підкупу. Громадським обвинувачем 
може бути будь фізична або 
юридична особа, яка 
безпосередньо постраждала від 
злочину або якій стало відомо про 
вчинення злочину щодо інших осіб. 
 
Для розкриття корупції 
дозволяється збір аудіовізуальних 
доказів, фотографій з 
використанням спецзасобів 
негласного отримання інформації. 
 

 
Впровадження в криміналь-
но-процесуальне право 
України інституту приват-
ного переслідування 
злочинів, може призвести 
до більш ефективної 
боротьби з корупцією.  

Підтримати Завершено 
Закон 

прийнято 
(22.05.2015) 

Готується на 
підпис 

 
Проект Закону про 

внесення змін до деяких 
законів України щодо 

відомостей про кінцевого 
бенефіціарного власника 
(контролера) юридичної 

особи №2896 від 
19.05.2015 

 

 
Проектом Закону продовжується 
строк подачі інформації про свого 
кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера), або про відсутність 
такого кінцевого бенефіціарного 
власника (контролера) ще на 
чотири місяці. 
 
Проектом закону передбачається, 
що зазначені відомості не 
подаються юридичними особами, 
учасниками яких є виключно 
фізичні особи, якщо кінцеві 
бенефіціарні власники (контро-
лери) таких юридичних осіб 
збігаються з їх учасниками. У цьому 

 
У зв’язку із закінченням 
строків подачі форми №4 
про кінцевих бенефіціарних 
власників (контролерів), 
біля державних реє-
страторів сформувалися 
величезні черги. Крім того, 
деякі реєстратори тільки 
місяць тому почали 
приймати відповіді форми.  
 
Зокрема, незрозуміла була 
позиція законотворця з 
приводу надання відомос-
тей про юридичних осіб де 
засновниками являються 

Завершено Завершено 

Закон 
прийнято 

(21.05.2015) 
 

Направлено 
на підпис 

Президенту 
(23.05.2015) 
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випадку учасники – фізичні особи є 
бенефіціарними власниками 
(контролерами) такої юридичної 
особи. 
 

фізичні особи.  
 
Даним проектом це 
питання вирішується та 
значно спрощується.  
  

 
Проект Закону про 

внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 

(щодо формування 
земельних ділянок та їх 
державної реєстрації на 
підставі документації із 

землеустрою, розробленої 
до 2013 року) №0902 від 

27.11.2014 
 

 
Проект Закону передбачає, що  
у разі якщо до 1 січня 2013 року 
уже була розроблена технічна 
документація із землеустрою, а 
відомості про таку земельну 
ділянку не  
внесені до Державного реєстру 
земель, то державна реєстрація 
цих земельних ділянок 
здійснюється на підставі такої 
технічної документації із 
землеустрою. 
 

 
Даний проект захищає 
інтереси тих, хто розробив 
проекти землеустрою до 1 
січня 2013 року, але не 
встиг провести державну 
реєстрацію земельної 
ділянки.  
 
Це виключить додаткові 
фінансові навантаження на 
замовників технічної 
документації та надасть 
додаткові важелі захисту 
своїх прав у випадку 
незаконних вимог органів 
державної влади.  
 

Завершено Завершено 

 
Закон 

прийнято 
(14.05.2015) 

 
 

Направлено 
на підпис 

Президенту 
(19.05.2015) 

 
Проект Закону про 

внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 

щодо заборони 
приватизації об'єктів 

інженерної інфраструктури 
меліоративних систем та 
земель, на яких ці об'єкти 
розташовані №1128 від 

01.12.2014 
 

 
Проект Закону передбачає 
заборону  приватизації об’єктів 

інженерної інфраструктури 
загальнодержавних, 
міжгосподарських меліоративних 
систем, а також землі державної та 
комунальної власності на яких ці 
об’єкти розташовані. 
 

 
Даний Проект Закону був 
розроблений з метою 
ефективного управління 
меліоративними 
системами. Оскільки, на 
думку законотворця, 
фінансове становище 
сільгоспвиробників не 
дозволяє їм ефективно 
управляти даними 
системами. 
 
Проте, упущено момент, 
що органи місцевого 
самоврядування також не 
мають фінансової 
можливості утримувати такі 
інженерні об’єкти. Навіть 

 
В загальному, 
Проект Закону буде 
дієвим у випадку 
належного 
фінансування та 
можливості органів 
державної та 
комунальної 
власності  
утримувати 
меліоративні 
системи.  
 
Натомість 
землекористувачі, 
зможуть отримати 
їх у користування.  

Завершено 

Закон 
прийнято 

(12.05.2015) 
 
 

Направлено 
на підпис 

Президенту 
(19.05.2015) 
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сьогодні вони 
відмовляються від 
управління такими 
об’єктами, адже на їх 
обслуговування потрібні 
значні фінансові витрати. 
 

Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України "Про карантин 

рослин" (щодо зменшення 

адміністративного 

навантаження)  №2655 від 

17.04.2015 
 

 
Проектом Закону передбачається 
ряд змін, які покликані зменшити 
адміністративне навантаження у 
сфері карантину рослин. 
 
Зокрема Проект Закону передбачає 
наступні зміни: 
 можливість затримувати об'єкти  

для інспектування та 
фітосанітарної експертизи, якщо 
вони переміщуються без 
відповідних фітосанітарних 
документів або у випадку 
візуального виявлення у 
вантажі шкідливого організму; 

  передбачається проведення 
перевірок в порядку, 
встановленому Законом України 
«Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності». 

 Встановлено, що отримання 
карантинного сертифіката 
необхідно лише у випадку 
вивезення об'єктів 
регулювання з карантинної 
зони, наразі вимагається ще й 
для ввезення; 

 державний фітосанітарний 
інспектор зобов'язаний видати 
заявнику карантинний сертифікат 
або прийняти рішення про 
відмову у його видачі протягом 
24 годин після завершення 
завантаження транспортного 

 
Прийняття даного проекту 
Закону значно зменшить 
адміністративне 
навантаження у сфері 
карантині рослин. Зокрема,  
суттєві проблеми існують 
при перевезенні об’єктів 
карантинного контролю 
всередині країни. Наразі 
передбачена необхідність 
отримання карантинного 
сертифіката при ввезенні 
рослин в карантинну зону.   
 
Окрім цього, видача 
сертифіката є значним 
стимулом для корупції, що 
ґрунтується на 
«прискоренні» видачі 
довільних документів 
оскільки встановлені 
діючим законодавством 
строки досить довгі.  
 

Підтримати 
Готується до 

другого читання 

Прийнято в 
першому 
читанні 

(19.05.2015) 

- 
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засобу. Наразі такий строк 

складає 5 діб.  
 встановлюються виключні 

підстави для анулювання 
карантинного сертифіката; 

 та ін. 
 

 

Проект Закону України 

"Про державну підтримку 

сільського господарства 

України"  

 

 
Проектом Закону передбачено 
нову редакцію Закону України «Про 
державну підтримку сільського 
господарства України» та внесення 
змін до Законів України «Про зерно 
та ринок зерна в Україні», «Про 
ціни та ціноутворення», «Про 
здійснення державних закупівель». 
 
Проект Закону України визначає 
правові та організаційні засади 
реалізації державної політики щодо 
підтримки сільського господарства 
України, розвитку аграрного ринку 
та забезпечення продовольчої 
безпеки. 
 
Інструментами державної 
підтримки сільського господарства 
України визначено: 
 здійснення державних аграрних 

інтервенцій; 
 фінансову підтримку 

сільськогосподарського 
виробництва, у тому числі 
лізинг; 

 створення сприятливих умов 
для ведення та розвитку малих 
сільськогосподарських 
товаровиробників. 

 
 
 
 

 
Нова редакція Закону 
дозволить ефективно 
реалізовувати та проводити 
цінову політику в 
агропромисловому секторі 
економіки у межах, 
визначених 
законодавством, 
виконувати програми, 
визначені законом про 
Державний бюджет України 
на відповідний рік, 
формувати державний 
інтервенційний фонд 
об'єктів державних 
аграрних інтервенцій на 
організованому аграрному 
ринку тощо. 
 

Прийняти участь в 
обговоренні 

На обговоренні в 
МінАПП з 

21.05.2015 до 
21.06.2015 

- - 

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=17175
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=17175
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=17175
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=17175
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Постанова КМУ 

 
Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 
внесення змін до методик, 
затверджених постановами 
Кабінету Міністрів України 
від 23 березня 1995р. № 

213 і від 23 листопада 2011 
р. № 1278» від 25 березня 

2015 р. № 268 
 

 
Постановою внесені зміни до 
пункту Методики нормативної 
грошової оцінки земель 
сільськогосподарського 
призначення та населених пунктів 
де вказано, що дані за 
результатами проведення 
нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки оформляються 
як витяг з технічної документації 
про нормативну грошову оцінку 
земель, що видається 

територіальним органом 
Держгеокадастру за 
місцезнаходженням земельної 
ділянки у строк, що не перевищує 
трьох робочих днів з дати 
надходження відповідної заяви. 
  
Також передбачається, що за 
результатами проведення 
нормативної грошової оцінки 
земель в межах району 
складається технічна документація 
з нормативної грошової оцінки 
земель району, що затверджується 
районними радами. Результати 
нормативної грошової оцінки 
окремої земельної ділянки 
оформляються і видаються 
територіальним органом 
Держгеокадастру як витяг з 
технічної документації з 
нормативної грошової оцінки 
земель району протягом трьох 
робочих днів з дати надходження 

відповідної заяви. 
 

 
Дана постанова 
передбачає скорочення 
терміну отримання витягу з 
технічної документації  з 
нормативної грошової 
оцінки.  

Підтримати Завершено 
Прийнято 

КМУ 
(25.03.2015) 

Вступив дію 
(20.05.2015) 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/268-2015-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/268-2015-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/268-2015-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/268-2015-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/268-2015-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/268-2015-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/268-2015-%D0%BF
http://zem.com.ua/uk/poslugi/37-poslugi/130-normativna-groshova-otsinka-zemelnoji-dilyanki
http://zem.com.ua/uk/poslugi/37-poslugi/130-normativna-groshova-otsinka-zemelnoji-dilyanki
http://zem.com.ua/uk/poslugi/37-poslugi/130-normativna-groshova-otsinka-zemelnoji-dilyanki
http://zem.com.ua/uk/poslugi/37-poslugi/130-normativna-groshova-otsinka-zemelnoji-dilyanki
http://zem.com.ua/uk/poslugi/37-poslugi/130-normativna-groshova-otsinka-zemelnoji-dilyanki
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МОНІТОРИНГ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

ЗМІСТ 

1. Лист ДФС України від 20.05.2015 Р. №17749/7/99-99-17-03-01-17. 

2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування окремих категорій земельних ділянок) № 2934 від 21.05.2015 

року. 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо пенсійного забезпечення жінок, які працюють у сільськогосподарському виробництві 

№ 2903 від 19.05.2015 року. 

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів, отриманих нерезидентами за борговими 

зобов'язаннями №2931 від 21.05.2015. 

Реквізити документа Короткий аналіз Аналіз впливу на галузь 
Рекомендації 

щодо 
реагування 

Статус 

Етап 
обговорення 

Етап 
голосуванн

я 

Етап 
виконання 

Проекти законів 

 
Лист ДФС України від 
20.05.2015 Р. №17749/7/99-99-
17-03-01-17. 

 
Роз’яснення стосується 
нарахування та утримання 
єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
страхування на допомогу по 
тимчасовій непрацездатності, 
що виплачується за рахунок 
коштів Фонду соціального 
страхування України.  

 
Роз’яснення має на меті 
врегулювати особливості 
виплати матеріального 
забезпечення за соціальним 
страхуванням внутрішньо 
переміщеним особам 
(громадянам України, які 
переселилися з тимчасово 
окупованої території, 
території проведення 
антитерористичної 
операції або зони 
надзвичайної ситуації). 

Слід враховувати, 
що листи ДФС 
України мають 
рекомендаційний 
характер.  
 
 
 
 
 
 

Чинний з 
22.05.2015 

- - 
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Проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу 

України (щодо оподаткування 
окремих категорій земельних 

ділянок) № 2934 від 
21.05.2015 року. 

 
Законопроект розроблено з 
метою  встановлення ставки 
податку за земельні ділянки 
особистих селянських 
господарств, розташованих за 
межами населених пунктів, а 
також за земельні частки (паї), 
які перебувають у власності 
громадян для ведення 
товарного  сільськогосподарсь-
кого виробництва та не 
передані в оренду сільгосп-
виробникам, у розмірі 3 % від їх 
нормативної грошової оцінки. 

 
У випадку прийняття 
законопроекту зросте 
податкове навантаження  на 
громадян, які є власниками:  
1. земельних ділянок з 

цільовим призначенням 
для ведення особистих  
селянських господарств, 
розташованих за межа-
ми населених пунктів;  

2. власниками земельних 
часток (паїв) для 
ведення товарного сіль-
ськогосподарського 
виробництва, у випадку, 
якщо такі ділянки не 
передані  в оренду 
сільгоспвиробникам. 

Законопроект має своєю 
метою  забезпечити додат-
кові надходження доходів 
місцевих бюджетів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 

 

 

 

 

 

Надано для 

ознайомлення 

(25.05.2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
Проект Закону про внесення 
змін до деяких Законів України 
щодо пенсійного забезпечення 
жінок, які працюють у 
сільськогосподарському 
виробництві № 2903 від 
19.05.2015 року. 

 
Законопроектом пропонується 
зменшити податкове 
навантаження на сільсько-
господарські підприємства 
шляхом: 
(1) звільнення їх як 

роботодавців жінок, що 
працюють у сільськогоспо-
дарському виробництві та 
виховали трьох та більше 
дітей (незалежно від віку 
жінки та її стажу), від сплати 
збору на загальнообов’яз-
кове пенсійне страхування;  

(2) визначати для такої 
категорії жінок пільгову 
ставки єдиного соціального 
внеску в розмірі 2,6% від 
встановленої бази розра-

 
Законопроект має на меті: 
1. зменшити податкове 

навантаження (в частині   
обов’язкового державного 
пенсійного страхування ) 

     сільськогосподарських 
підприємств, які є 
роботодавцями жінок, що  
працюють у сільсько-
господарському вироб-
ництві та виховали трьох 
та більше дітей 
(незалежно від віку жінки 
та її стажу); 

2. посилити соціальний 
захист багатодітних жінок, 
що працюють у 
сільськогосподарському 
виробництві. 

- 
Надано для 

ознайомлення 
(21.05.2015). 

- - 
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хунку, що відповідає рівню 
ставки ЄСВ для інших 
пільгових категорій 
працівників, та  

(3) гарантувати сплату пенсій 
за рахунок Державного 
бюджету України, в порядку, 
встановленому Кабінетом 
Міністрів України, щодо 
жінок, що працюють у 
сільськогосподарському 
виробництві і виховали 
п'ятеро і більше дітей 

 
Проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу 
України щодо оподаткування 

доходів, отриманих 
нерезидентами за борговими 

зобов'язаннями №2931 від 
21.05.2015 

 
Законопроект має своєю метою 
запровадити звільнення від 
оподаткування доходів інозем-
них інвесторів, отриманих від 
операцій з державними та 
місцевими цінними паперами та 
доходів, які виникають за 
гарантованими державою або 
відповідною місцевою радою 
запозиченнями. 

 
Прийняття законопроекту 
забезпечить фінансування 
державного (місцевого) бюд-
жетів за рахунок зовнішніх 
державних запозичень та 
залучення суб’єктами госпо-
дарювання кредитів (позик) 
під державні (місцеві) 
гарантії. 

- 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(25.05.2015). 

-  


