
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА АПК© 

ІНФОРМАЦІЙН ИЙ БЮЛЕТЕНЬ №23 

 
МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

(період 31.07.2015 – 07.08.2015) 

ЗМІСТ 
Закони 

1. Опубліковано Закон щодо зменшення адміністративного навантаження в сфері карантину рослин.  

2. Вступив в дію Закон щодо реєстрації та ідентифікації тварин.  

Проект Закону 

1. На обговоренні в МінАПП проект Закону щодо запровадження контролю якості ґрунтів земель сільськогосподарського призначення.  

2. На обговоренні в МінАПП проект Закону щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського 

призначення. 

Накази 

1. Вступив в дію наказ МінАПП щодо затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в 

агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів. 

2. Вступив в дію наказ МінАПП щодо затвердження Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу 

суб'єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва. 
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Реквізити документа Короткий аналіз Аналіз впливу на галузь 
Рекомендації 

щодо реагування 

Статус 

Етап 
обговорення 

Етап 
голосування 

Етап 
виконання 

 
Закони 

 

 
Проект Закону про 

внесення змін до Закону 
України "Про карантин 

рослин" (щодо зменшення 
адміністративного 

навантаження)  № 617-VIII 
від 15.07.2015 р. 

 
Законом передбачається ряд змін, 
які покликані зменшити 
адміністративне навантаження у 
сфері карантину рослин. 
 
Зокрема Закон 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 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 «прискорен-
ні» видачі довільних 
документів оскільки 
встановлені діючим 
законодавством строки 
досить довгі.  
 

- Завершено 
Прийнято в 

цілому 
15.07.2015 

Набирає 
чинності з 
07.11.2015 
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засобу. Наразі такий строк 
складає 5 діб.  

 встановлюються виключні 
підстави для анулювання 
карантинного сертифіката; 

 та ін. 
 

 
Закон України «Про 

внесення змін до деяких 
законів України з питань 

ідентифікації та реєстрації 
тварин» №616-VIII від 

15.07.2015 р. 
 

 
Законом уточнюється порядок 
ідентифікації тварин, зокрема 
більш детально прописується 
компенсація витрат на 
ідентифікацію та сертифікацію 
тварин фізичним особам.  
 
 

 
Закон дозволить зробити 
законодавство в сфері 
ідентифікації та реєстрації 
тварин більш чітким та 
зрозумілим.  

- 

 

 

 

Завершено 

Прийнято в 

цілому 

(15.07.2015) 

Підписано 

Президентом 

06.08.2015 

Діє з 
07.08.215 

 
Проекти Законів 

 

 

Проект Закону «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо удосконалення 

правового регулювання 

оренди землі»  

 

 
У зв’язку із скасуванням 
необхідності розроблення проектів 
землеустрою, що передбачають 
еколого-економічне обґрунтування 
сівозміни та впорядкування угідь 
передбачається запровадження 
контролю якості ґрунтів для тих 
суб’єктів господарювання, що 
використовують земельні ділянки 
сільськогосподарського 
призначення для ведення 
товарного сільськогосподарського 
виробництва, період оренди землі 
яких становить не менш, як 10 
років. 
 
Проект Закону спрямований на 
законодавче забезпечення: 
 контролю якості ґрунтів для тих 

суб’єктів господарювання, що 
використовують земельні 
ділянки сільськогосподарського 
призначення для ведення 

 
Прийняття Закону України 
сприятиме збереженню та 
раціональному 
використанню ґрунтів. 
Будуть визначені екологічні 
та організаційні основи 
використання та 
збереження ґрунтів, 
охорони їх родючості.  
 
Також будуть визначені 
механізми наповнення 
Державного земельного 
кадастру відомостями 
щодо ґрунтового покриву 
земельної ділянки, що 
забезпечить наявність у 
власника об'єктивної 
інформації про земельну 
ділянку та забезпечить 
захист його прав як 
орендодавця. 
 

Прийняти участь в 
обговоренні 

На обговоренні в 
МінАПП з 

03.08.2015 до 
03.06.2015 

- - 
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товарного 
сільськогосподарського 
виробництва, період оренди 
землі яких становить не менш 
як 10 років; 

 актуальною інформацією щодо 
якісного стану ґрунтового 
покриву земельних ділянок їх 
власників; 

 своєчасного запобігання й 
усунення явищ деградації 
ґрунтів та можливих еколого-
економічних ризиків, пов’язаних 
з неправомірним, екологічно 
небезпечним 
землекористуванням. 

 

 

Проект Закону «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо обміну земельних 

ділянок, розташованих у 

межах масиву земель 

сільськогосподарського 

призначення» 

 

 
Проект Закону передбачає: 

 можливість передавати в 
оренду земельні ділянки на які 
не оформлена спадщина 
(орендодавцем буде особа, що 
управляє спадщиною) до 
моменту прийняття спадщини 
або визнання спадщини 
відумерлою; 

     можливість набуття особою, 
яка орендує не менш, ніж 75% 
масиву земель 
сільськогосподарського 
призначення, без проведення 
земельних торгів права 
оренди земельних ділянок під 
польовими дорогами 
розташованими в цьому масиві; 

     розширення переліку 
власників земельних ділянок, 
розташованих у масиві земель 
сільськогосподарського 
призначення, які мають пільги 
щодо сплати державного мита 

 
В загальному проект 
Закону покликаний 
вирішити важливі 
проблеми, які існують в 
сфері оренди земель 
сільськогосподарського 
призначення. Зокрема 
вирішення питань, що 
стосуються: неоформленої 
спадщини, польових доріг, 
«шахматки» на полі.  
 
Деякі пункти проекту є 
досить спірними та 
потребують значного 
доопрацювання.  

Прийняти участь в 
обговоренні 

На обговоренні в 
МінАПП з 

07.08.2015 до 
07.06.2015 

- - 
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за посвідчення договорів міни 
(обміну) таких земельних 
ділянок; 

     надання права орендарям 
земельних ділянок 
сільськогосподарського 
призначення, розташованих у 
масиві земель 
сільськогосподарського 
призначення, на період дії 
договору оренди 
обмінюватися належними їм 
правами користування 
земельними ділянками 
шляхом укладання між ними 
договорів суборенди 
відповідних ділянок без згоди 
орендодавця; 

     особа, яка орендує не менш, 
як 75 % земельних ділянок у 
масиві земель 
сільськогосподарського 
призначення, має переважене 
право на укладення договорів 
оренди інших земельних 
ділянок, розташованих у 
такому масиві, у разі, коли їх 
невикористання цією особою 
створює перешкоди у 
раціональному використанні 
орендованих земель; 

     орендодавець земельної 
ділянки може вимагати передачі 
йому орендарем у суборенду 
іншої земельної ділянки, 
розташованої у масиві на період 
дії договору оренди; 

     набуття права оренди на 
нерозподілені (невитребувані) 
земельні ділянки (землі), в тому 
числі польові дороги, що 
передбачені документацією із 
землеустрою, а також земельні 
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ділянки, які входять до складу 
спадщини, що надані в оренду 
органами місцевого 
самоврядування в порядку, 
визначеному статтею 13 Закону 
України «Про порядок 
виділення в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток 
(паїв)», або нотаріусами 
здійснюється без державної 
реєстрації земельної ділянки та 
державної реєстрації права 
власності на такі земельні 
ділянки; 

 передачу у комунальну 
власність територіальних 
громад на території відповідної 
сільської, селищної, міської 
ради земель під польовими 
дорогами, в тому в числі 
проектними, із земель, що 
належали колективним сіль-
ськогосподарським підприємст-
вам, сільськогосподарським 
кооперативам, сільсько-
господарським акціонерним 
товариствам на праві 
колективної власності, які за 
рішенням загальних зборів 
членів колективних сільсько-
господарських підприємств і 
організацій не підлягали 
паюванню (крім земельних 
ділянок, які перебувають у 
державній або приватній 
власності). 

Наказ МінАПП 

 
Наказ МінАПП «Про 
затвердження форм 

 
Даним наказом були затвердженні 
такі форми: 

 
Даний наказ дозволяє 
реалізувати прав на 

- - 
Затверджено 

31.07.2015 
Діє з 

07.08.2015 



 
 
 
 

                                                                                                                           
                                                                                                                                  АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА АПК©  

      АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА АПК                                                                Інформаційний бюлетень №23 

документів та надання 
інформації щодо 

здійснення фінансової 
підтримки заходів в 
агропромисловому 
комплексі шляхом 

здешевлення кредитів» від 
01.07.2015  №253 

 

 заявка на участь у конкурсі для 
отримання компенсації 
відсоткової ставки за 
залученими кредитами; 

 довідка про отримання 
компенсації відсоткової ставки 
за залученими кредитами за 
рахунок коштів державного 
бюджету; 

 журнал обліку реєстрації 
документів учасників конкурсу 
щодо визначення переліку 
позичальників 
агропромислового комплексу 
для фінансової підтримки 
заходів в агропромисловому 
комплексі шляхом здешевлення 
кредитів за рахунок коштів 
державного бюджету; 

 реєстр позичальників, які мають 
право на отримання компенсації 
відсоткової ставки за 
залученими кредитами; 

 реєстр позичальників для 
отримання компенсації 
відсоткової ставки за 
залученими кредитами; 

 інформації про використання 
бюджетних коштів, 
передбачених у державному 
бюджеті для здійснення 
компенсації відсоткової ставки 
за кредитами, залученими у 
попередніх роках; 

 інформації про використання 
бюджетних коштів, 
передбачених у державному 
бюджеті для здійснення 
компенсації відсоткової ставки 
за кредитами, залученими у 
поточному році; 

 інформації про використання 
бюджетних коштів, 

компенсацію часини 
відсоткової ставки по 
кредитах.  
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передбачених у державному 
бюджеті для здійснення 
компенсації відсоткової ставки 
за залученими кредитами в 
розрізі позичальників; 

 заявки щодо додаткової 
потреби в компенсаційних 
коштах, необхідних для 
здешевлення кредитів. 

 

 
Про затвердження Порядку 

проведення державної 
атестації (переатестації) та 

присвоєння відповідного 
статусу суб'єктам 

племінної справи у 
тваринництві та 

Технологічних вимог до 
проведення селекційно-

племінної роботи в галузі 
бджільництва  №234 від 

19.06.2015 р. 
 

 
Порядок визначає процедуру 
присвоєння відповідного статусу 
суб'єктам племінної справи у 
тваринництві. 
 
Порядок поширюється на суб'єктів 
племінної справи у тваринництві 
незалежно від їх організаційно-
правової форми, які є власниками 
племінних (генетичних) ресурсів 
або є суб'єктами господарювання, 
які беруть участь у виробництві, 
збереженні, використанні, 
створенні, визначенні племінної 
цінності племінних (генетичних) 
ресурсів, торгівлі племінними 
(генетичними) ресурсами та 
надають послуги, пов'язані з 
племінною справою у тваринництві. 
 
Присвоєння відповідного статусу 
суб'єктам племінної справи у 
тваринництві проводиться 
Міністерством аграрної політики та 
продовольства України за 
результатами державної атестації. 
 

- - - 
Затверджено 

19.06.2015 
Діє з 

07.08.2015 

 
Технологічні вимоги  

до проведення селекційно-
племінної роботи в галузі 
бджільництва затверджені 

 
Технологічні вимоги визначають 
порядок оцінки продуктивних і 
племінних якостей бджолиних 
сімей, які належать суб'єктам 

- - - 
Затверджено 

19.06.2015 
Діє з 

07.08.2015 
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МОНІТОРИНГ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 

ЗМІСТ 
 

1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо доступу до інформації про платників податку № 2460а від 29.07.2015 року. 

2. Проект Закону про внесення змін до статті 51 Водного кодексу України щодо заборони користування водним об'єктом без укладення договорів оренди 

та підстав анулювання таких договорів №  2432а від 23.07.2015 року. 

3. Проект Закону про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання 

податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї № 0054 від 23.07.2015 року. 

4. Лист ДФСУ від 16. 07.2015 р.  N 25910/7/99-99-15-02-01-17 «Про оподаткування дивідендів сільськогосподарських товаровиробників» 

5. Лист ДФСУ від 29.07.2015 №27555/7/99-99-15-02-01-17 «Про оподаткування спільної діяльності з 01.01.2015». 

6. Лист ДФСУ від 31.07.2015 р. N 28068/7/99-99-17-03-01-17 «Про відкликання листа». 

Наказом МінАПП №234  від 
19.06.2015 р. 

 

господарювання.  Технологічні 
вимоги поширюються на суб'єктів 
племінної справи у тваринництві 
незалежно від їх організаційно-
правової форми, які є власниками 
бджолиних сімей.  
 

Реквізити документа Короткий аналіз Аналіз впливу на галузь 
Рекомендації 

щодо реагування 

Статус 

Етап 
обговорення 

Етап 
голосування 

Етап 
виконання 

Законопроекти 

 
Проект Закону про 
внесення змін до 

Податкового кодексу 
України щодо доступу до 
інформації про платників 

податку № 2460а від 
29.07.2015 року. 

 
Законопроект надає можливість 
банківським установам перевіряти 
достовірність інформації 
позичальника про його фінансовий 
стан та платоспроможність. А 
саме, шляхом забезпечення 
можливості банкам у режимі 
реального часу отримувати 
інформацію із Державного реєстру 
фізичних осіб - платників податків 
та Єдиного банку даних про 
платників податків - юридичних 
осіб  про суми доходів, 

 
У випадку прийняття 
законопроекту,  банківські 
установи матимуть доступ 
до всієї інформації, що 
знаходиться в  Державному 
реєстрі фізичних осіб - 
платників податків та 
Єдиному банку даних про 
платників податків - 
юридичних осіб. 

 
- 

 
Надано для 

ознайомлення 
05.08.2015 

- - 
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виплачених цим платникам 
податків. 

 
Проект Закону про 

внесення змін до статті 51 
Водного кодексу України 

щодо заборони 
користування водним 

об'єктом без укладення 
договорів оренди та 

підстав анулювання таких 
договорів № 2432а від 

23.07.2015 рок 

 
Пропонується встановити 
заборону на користування водним 
об’єктом або прибережною 
захисною смугою, у тому числі для 
цілей аквакультури, без укладення 
договорів оренди. Пропонується 
визначити, що порушення умов 
договору оренди у тому числі не 
сплата (несвоєчасна сплата) 
орендної плати за водний об’єкт 
чи земельну ділянку під цим 
об’єктом є підставою для 
анулювання договору оренди. 

- - 
Надано для 

ознайомлення 
29.07.2015 

- - 

 
Проект Закону про 

ратифікацію Конвенції між 
Урядом України та Урядом 

Республіки Мальта про 
уникнення подвійного 

оподаткування та 
запобігання податковим 

ухиленням стосовно 
податків на доходи та 

Протоколу до неї № 0054 
від 23.07.2015 року. 

 
Доходи, які виникають в 
економічних стосунках між 
резидентами України та Мальти, 
підлягають оподаткуванню у 
подвійній юрисдикції: по-перше, у 
державі, в якій одержувач доходу 
є резидентом, по-друге, у державі, 
в якій здійснюється діяльність, 
стосовно якої виникає дохід. 

 
Конвенція сприятиме,  по-
перше, уникненню подвій-
ного оподаткування, по-
друге, запобіганню ухиленню 
від сплати податків і, по-
третє, взаємному зменшен-
ню податкових перешкод 
для закордонних інвестицій 
та торгівлі 

- - - - 

Листи  Державної фіскальної служби України 

 
Лист ДФСУ від 16.07.2015   
N 25910/7/99-99-15-02-01-

17  
«Про оподаткування 

дивідендів 
сільськогосподарських 

товаровиробників». 
 

 

 
Лист деталізує на підставі якого 
рішення виплачуються дивіденди, 
за яких умов сплачуються 
авансові внески. 

 
Інформує щодо позиції 
ДФСУ про те, що винятків 
щодо несплати авансового 
внеску, для юридичних осіб 
– сільськогосподарських 
товаровиробників не 
передбачено 

Листи ДФСУ є 
рекомендаційного 
та інформаційного 

характеру 

Опубліковано 
29.07.2015 року 

- - 

 
Лист ДФСУ від 29.07.2015 
№27555/7/99-99-15-02-01-

17  

 
У Листі вказується, що оскільки 
нова редакція розділу ІІІ «Податок 
на прибуток підприємств» ПКУ не 

 
Разом з тим є необхідним 
ведення відокремленого 
бухгалтерського обліку 

 
Листи ДФСУ є 

рекомендаційного 
та інформаційного 

 
Опубліковано 

29.07.2015 року 
- - 
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«Про оподаткування 
спільної діяльності з 

01.01.2015». 

містить положень щодо окремого 
обліку результатів спільної 
діяльності без створення 
юридичної особи починаючи з 
01.01.2015 договори про спільну 
діяльність не є окремими 
платниками податку на прибуток 
підприємств. 

спільної діяльності учасни-
ком простого товариства, 
визначеного договором з 
метою відшкодування витрат 
і збитків, пов'язаних із 
спільною діяльністю учасни-
ків, розподілу прибутку, 
одержаного учасниками 
договору простого 
товариства в результаті їх 
спільної діяльності тощо. 

характеру 

 
Лист ДФСУ від 31.07.2015 
р. N 28068/7/99-99-17-03-
01-17 «Про відкликання 

листа» 

 
Відкликано Лист  ДФС від 
29.09.2014 р. N 5655/7/99-99-17-
03-01-17 про відкликання 
спільного ДФС та Пенсійного 
фонду України від 22.07.2014 р. N 
127/7/99-99-17-03-01-17, 
направлений до Головних 
управлінь ДФС в областях, місті 
Києві та Міжрегіонального 
головного управління ДФС - 
Центральний офіс з обслуговуван-
ня великих платників. 

 
Набрав чинності Порядок 
формування та подання 
страхувальниками звіту 
щодо сум нарахованого 
єдиного внеску на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування, затвердженим 
наказом Міністерства 
фінансів України від 
14.04.2015 р. N 435, 
зареєстрованим в Міністер-
стві юстиції України від 
23.04.2015 р. N 460/26905. 

- 
Опубліковано 

31.07.2015 року. 
- - 


