
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА АПК© 

ІНФОРМАЦІЙН ИЙ БЮЛЕТЕНЬ №13 

 
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА 
(період 22.05.2015 – 29.05.2015) 

ЗМІСТ 
Закон  

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

Проект Закону 

1. В другому читанні прийнято Проект Закону, який зобов’язує банки реструктуризувати споживчі валютні кредити. 

Постанова КМУ 

1. Вступила в дію Постанова КМУ, яка передбачає порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової 

підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів (компенсація частини відсоткової ставки). 

Наказ Мінрегіонбуду 

1. Затверджено процедуру легалізації самовільно збудованих об’єктів нерухомості.  
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Реквізити документа Короткий аналіз Аналіз впливу на галузь 
Рекомендації 

щодо реагування 

Статус 

Етап 
обговорення 

Етап 
голосування 

Етап 
виконання 

 
Закони  

 

 
Закон України «Про 

внесення змін до деяких 
законів України щодо 

відомостей про кінцевого 
бенефіціарного власника 
(контролера) юридичної 

особи №475-VIII 
від 21.05.2015 

 

 
Законом продовжується строк 
подачі інформації про свого 
кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера), або про відсутність 
такого кінцевого бенефіціарного 
власника (контролера) ще на 
чотири місяці. 
 
Законом передбачається, що 
зазначені відомості не подаються 
юридичними особами, учасниками 
яких є виключно фізичні особи, 
якщо кінцеві бенефіціарні власники 
(контролери) таких юридичних осіб 
збігаються з їх учасниками. У цьому 
випадку учасники – фізичні особи є 
бенефіціарними власниками 
(контролерами) такої юридичної 
особи. 
 

 
У зв’язку із закінченням 
строків подачі форми №4 
про кінцевих бенефіціарних 
власників (контролерів), 
біля державних 
реєстраторів 
сформувалися величезні 
черги. Крім того, деякі 
реєстратори тільки місяць 
тому почали приймати 
відповіді форми.  
 
Зокрема, незрозуміла була 
позиція законотворця з 
приводу надання 
відомостей про юридичних 
осіб де засновниками 
являються фізичні особи.  
 
Даним Законом це питання 
вирішується та значно 
спрощується.  
  

Завершено Завершено 
Закон 

прийнято 
(21.05.2015) 

Вступив в дію 
26.05.2015 

 
Проекти Законів 

 

 
Проект Закону про 
реструктуризацію 

зобов'язань за кредитами в 
іноземній валюті №1558-1 

від 23.12.2014 
 

 
Проектом передбачається, що 
банки та інші фінансові установи, 
за письмовою заявою громадян 
України, які мають непогашені 
кредити в іноземній валюті, 
зобов'язані протягом 1 місяця 
провести реструктуризацію 
кредитів. 

 
Реструктуризація зменшить 
навантаження на громадян 
України, які  отримали 
кредити в іноземній валюті.  
 
В свою чергу, це може 
негативно вплинути на 
банківську систему, яка 

- 
Готується на третє 

читання 

Прийнято в 
другому 
читанні 

(21.05.2015) 

- 

http://zakon.rada.gov.ua/go/475-VIII
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Реструктуризації підлягають всі 
споживчі кредити, отримані для 
придбання будь-якого майна (без 
обмеження суми кредиту).  
 
Реструктуризація здійснюється за 
офіційним курсом на день 
укладання кредитного договору.  
 
Кредитна ставка після 
реструктуризації не повинна 
перевищувати ту, яка була 
встановлена до моменту 
реструктуризації. 
 

також несе валютні ризики.  

Постанова КМУ 

 
 Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 
затвердження Порядку 
використання коштів, 

передбачених у 
державному бюджеті для 

фінансової підтримки 
заходів в 

агропромисловому 
комплексі шляхом 

здешевлення кредитів» від 
29 квітня 2015 р. №300 

 
 

 
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 господарювання 
агропромислового комплексу 
часткової компенсації відсоткової 
ставки за залученими у банках 
кредитами прийнято дану 
Постанову Кабінету Міністрів 
України. 
 
Постановою передбачається, що 
головним розпорядником 
бюджетних коштів і відповідальним 
виконавцем відповідної бюджетної 
програми буде Мінагрополітики. 
 

 
Постанова 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. 
 - Завершено 

Прийнято 
29.04.2015 

Вступив в дію 
29.05.2015 

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=16459
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=16459
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=16459
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=16459
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=16459
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=16459
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=16459
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=16459
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=16459
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=16459
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=16459
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Розпорядниками нижчого рівня 
будуть департаменти 
агропромислового розвитку 
обласних державних адміністрацій.  
 
Одержувачами бюджетних коштів 
будуть суб’єкти господарювання 
агропромислового комплексу - 
юридичні особи незалежно від 
організаційно-правової форми та 
форми власності. 
 
Постановою передбачається, що 
компенсація надається у розмірі 50 
відсотків облікової ставки 
Національного банку (з 04.03.2015 
це 15 %), що діє на дату 
нарахування відсотків за 
користування кредитами, але не 
вище розмірів, передбачених 
кредитними договорами, за 
кредитами, залученими у минулому 
та поточному роках, відсотки за 
користування якими нараховані і 
сплачені у поточному році. 
 
Компенсації підлягають відсоткові 
ставки за цільовими кредитами 
(наприклад покриття витрат, 
пов'язаних із закупівлею пально-
мастильних матеріалів, насіння, 
мінеральних добрив та ін.) 

Накази 

 
Наказ Мінрегіонбуду «Про 

затвердження Порядку 
прийняття в експлуатацію і 

проведення технічного 
обстеження індивідуальних 

(садибних) житлових 
будинків, садових, дачних 
будинків, господарських 

 
Порядок встановлює процедуру та 
умови прийняття в експлуатацію 
збудованих без дозволу на 
виконання будівельних робіт і 
проведення технічного обстеження: 
 
 індивідуальних (садибних) 

житлових будинків, садових, 

 
Порядком передбачається 
можливість легалізувати 
об’єкти нерухомості, що 
були побудовані без 
отримання відповідно 
дозволу.  
 
Спрощення процедури 

- Завершено 
Прийнято 
21.05.2015 

Вступив в дію 
26.05.2015 
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МОНІТОРИНГ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 

ЗМІСТ 
 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування проведення контрольних перевірок суб'єктів 

господарювання №2958 від 25.05.2015 року. 

2. Проект Закону про внесення змін до Лісового кодексу України (щодо удосконалення роботи центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує державну політику у сфері лісового господарства) № 2957 від 25.05.2015 року. 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору №2862 від 15.05.2015 року. 

(присадибних) будівель і 
споруд, громадських 
будинків та будівель і 

споруд 
сільськогосподарського 

призначення I та II 
категорій складності, які 

збудовані без дозволу на 
виконання будівельних 

робіт» від 24.09.2015 №79 
 

дачних будинків, господарських 
(присадибних) будівель і споруд, 
збудованих у період з 05 серпня 
1992 року до 12 березня 2011 
року; 

 збудованих у період до 12 
березня 2011 року: 
o громадських будинків I і II 

категорій складності; 
o будівель і споруд 

сільськогосподарського 
призначення I і II категорій 
складності. 

 

прийняття в експлуатацію 
об’єктів нерухомості 
дозволить належним чином 
оформити 
правовстановлюючі 
документи на такі 
самовільно збудовані 
об’єкти.   



 
 
 
 

                                                                                                                           
                                                                                                                                  АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА АПК©  

      АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА АПК                                                                Інформаційний бюлетень №13 

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 

впорядкування проведення 

контрольних перевірок 

суб'єктів господарювання 

№2958 від 25.05.2015 року  

  
 

 
Законопроектом пропонується: 
 
 встановлення конкретних 

строків здійснення заходу 
державного нагляду 
(контролю);  

 заборона вимагання під час 
перевірки надання документів 
з державних паперових або 
електронних інформаційних 
ресурсів та використання 
заходів державного нагляду 
(контролю) для обмеження 
конкуренції;  

 якщо за результатами 
перевірки надається припис 
стосовно необхідності приве-
дення діяльності суб'єкта 
господарювання, що 
перевіряється, до вимог 
законодавства, то строк дії 
припису має бути  достатнім 
для його реалізації, але не 
менш як два місяці. 

 

 

У випадку прийняття 

законопроекту процедура 

державного контролю, 

нагляду  за діяльністю 

суб'єктів господарювання 

буде юридично визначена 

(встановлюються чіткі 

строки для здійснення 

заходу, надання припису). 

Законопроект також має на 

меті усунути  неузгодже-

ності окремих норм права у 

сфері державного нагляду 

(контролю). 

- 

Надано для 

ознайомлення 

(27.05.2015) 

- - 

 
Проект Закону про 

внесення змін до Лісового 
кодексу України (щодо 
удосконалення роботи 
центрального органу 
виконавчої влади, що 
забезпечує державну 

політику у сфері лісового 
господарства) № 2957 від 

 
Законопроектом пропонується 
внести зміни до статей  28 та 281  
Лісового кодексу України 
встановивши, що центральним 
органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної 
політики у сфері лісового 
господарства є центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує 

 
Законопроект має на меті 
реформувати систему 
управління в сфері охорони 
довкілля в частині 
реалізації  державної 
політики у сфері лісового та 
мисливського господарства 
шляхом встановлення, що 
діяльність Державного 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Надано для 
ознайомлення 
(27.05.2015) 
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25.05.2015 року. формування державної політики у 
сфері охорони навколишнього 
природного середовища, а 
діяльність центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері лісового 
господарства спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра 
центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері 
охорони навколишнього природ-
ного середовища. 

агентства лісових ресурсів 
України спрямовується і 
координується Кабінетом 
Міністрів України через 
Міністра екології та 
природних ресурсів України 

 
Проект Закону про 

внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 

щодо сплати судового 
збору №2862 від 
15.05.2015 року. 

 
З 01.09.2015 року  суттєво зростуть 
ставки судового збору,  
зменшиться кількість категорій 
судових справ, при розгляді яких 
судовий збір не сплачується. 
Запроваджуються диференційовані 
ставки судового збору за 
категоріями платників (фізичні 
особи, юридичні особи) з 
перенесенням більшого наванта-
ження на юридичних осіб. 
При цьому, із переліку суб’єктів, що 
звільнені від сплати судового збору 
виключені органи державної влади 

 
Той факт, що органи 
державної влади сплачува-
тимуть судовий збір, у разі 
коли судове рішення 
ухвалене на користь 
сторони, яка не є суб'єктом 
владних повноважень, дає 
змогу припустити зменшен-
ня кількості справ, які 
раніше оскаржувалися 
виключно для «виконання 
плану». 

 

Закон прийнято 
(22.05.2015) 
 
Готується на 
підпис Президенту 

  


