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1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 квітня 2015 р. № 188
Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Китайської
Народної Республіки про співробітництво в галузі здоров’я та карантину тварин
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Китайської
Народної Республіки про співробітництво в галузі здоров’я та карантину тварин,
вчинену 1 вересня 2014 р. у м. Києві.
http://www.kmu.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 квітня 2015 р. № 189
Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1
вересня 2015 р. до 1 вересня 2016 року
Відповідно до статей 2 і 6 Закону України «Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру» Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
1. Установити граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок
(квота «А») у період з 1 вересня 2015 р. до 1 вересня 2016 р. в обсязі 1720 тис. тонн.
2. Затвердити мінімальні ціни на цукрові буряки, які поставлятимуться з 1
вересня 2015 р. до 1 вересня 2016 р. для виробництва цукру в межах квоти «А», з
урахуванням базисної цукристості та на цукор квоти «А» згідно з додатком.
МІНІМАЛЬНІ ЦІНИ
на цукрові буряки, які поставлятимуться з 1 вересня 2015 р.
до 1 вересня 2016 р. для виробництва цукру в межах квоти «А»,
з урахуванням базисної цукристості та на цукор квоти «А»
Код товару згідно Опис товару згідно з Нормативно-технічна Мінімальна ціна за 1
з ДКПП
ДКПП
документація
тонну (без
урахування податку
на додану вартість),
гривень
01.13.71-00.00
Буряки цукрові
ДСТУ 4327:2004
445,87
10.81.12-30.10
Цукор білий,
ДСТУ 4623:2006/
6454,73
кристалічний
ГОСТ 31361-2008
http://www.kmu.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 22 квітня 2015 р. № 389-р
Про утворення комісії з ліквідації Державної інспекції сільського
господарства
Випуск
№ 102
30 квітня
2015 року

1. Утворити комісію з ліквідації Державної інспекції сільського господарства.
Затвердити головою комісії першого заступника Голови Державної інспекції
сільського господарства Заставного Юрія Богдановича.
2. Голові комісії:
затвердити її персональний склад;
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забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної інспекції
сільського господарства;
поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про
результати проведеної роботи.
http://www.kmu.gov.ua/
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо збереження довкілля та родючого шару ґрунту)»
Номер, дата реєстрації: 2507 від 01.04.2015
Ініціатор: Народні депутати України Томенко М.В., Ленський О.О.,
Суслова І.М., Луценко І.В.
Основна мета цього законопроекту - зберегти довкілля та родючий шар ґрунту
від негативного впливу, що має місце при випалюванні рослинності та її залишків.
Цілі проекту полягають у зменшенні кількості діянь, пов'язаних з випалюванням
рослинності та її залишків.
Завданнями цього законопроекту є встановлення чітких понять та визначень, а
також розмежування діянь, пов'язаних з випалюванням рослинності (її залишків), на
адміністративні проступки та кримінальні злочини. Випалювання сухої рослинності та
її залишків породжує багато негативних наслідків. В першу чергу слід відмітити
погіршення довкілля, зокрема, забруднення атмосферного повітря. По-друге, вплив
високої температури негативно впливає на родючість ґрунтів. По-третє, випалювання
рослинності та її залишків нерідко спричиняє пожежі на сусідніх земельних ділянках,
лісових масивах, загороджувальних лісових полосах, що знаходяться поруч з ділянкою,
де здійснюється таке випалювання. Водночас внаслідок цього можуть бути пошкоджені
лінії електропередач та інші об'єкти.
Чинне законодавство досить нечітко визначає таке діяння, як з точки зору
дефініцій, так і щодо його караності. Зокрема, не проведена меж між такими діями, як
випалювання сухої рослинності та випалювання її залишків (хоча з точки зору
суспільної шкідливості (небезпеки) вони є різними). Водночас законодавство України
про адміністративні правопорушення та кримінальне законодавство майже не
розмежовують ці діяння. Отже, внаслідок вчинення одного й того ж самого діяння
особа може бути притягнута, як до адміністративної, так і до кримінальної
відповідальності.
Таким чином, необхідність цього законопроекту обґрунтовується нагальною
потребою чітко визначити деякі поняття у законодавстві про рослинний світ,
розмежувати діяння, що являють собою вплив на рослинність (її залишки) вогнем, в
залежності від ступені суспільної шкоди (небезпеки), конкретно визначивши, які з них
є адміністративним правопорушенням, а які - кримінальним злочином.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
оподаткування господарських (присадибних) будівель і споруд)»
Номер, дата реєстрації: 2513 від 01.04.2015
Ініціатор: Народний депутат України Кобцев М.В.
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Даний законопроект підготовлений з метою послаблення податкового тягаря
для мешканців сільської місцевості України та недопущення їх зубожіння, яке може
бути спричинене необхідністю сплати додаткових податків на нерухоме майно в
умовах зниження загального рівня життя та доходів в Україні.
Починаючи з 1 січня 2015 року, коли набули чинності зміни до Податкового
кодексу України, народні депутати України та Комітет Верховної Ради України з
питань податкової та митної політики отримують тисячі листів від виборців, в яких
порушуються проблемні питання застосування норм Податкового кодексу України.
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Зокрема, велика кількість цих листів стосується податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, а саме оподаткування «допоміжних господарських будівель».
Відповідно до чинних на сьогоднішній день норм податкового кодексу,
об’єктами податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є, у тому числі,
господарські будівлі, до яких належать сараї (хліви), гаражі, літні кухні, майстерні,
вбиральні,
погреби,
навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції,
сміттєзбірники та інші допоміжні будівлі, а також господарські споруди (колодязі,
вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо).
Така ситуація може викликати більше негативних наслідків для економічного
становища сільського населення, аніж користі від наповнення місцевих бюджетів за
рахунок зазначених податкових надходжень. Тим більше, варто враховувати, що саме
лише запровадження цього податку та податкові нарахування ніяким чином не
гарантують податкових надходжень, оскільки громадяни, яких це стосуються, просто
не матимуть ресурсів для сплати своїх податкових зобов’язань.
Особливо це стосується застарілих забудов фізичних осіб, які проживають у
сільській місцевості. Розміри таких підсобних будівель в селах є значними, а селяни, в
переважній більшості, є особами похилого віку та незаможними, тому вони не в змозі
сплачувати нараховані їм суми податку на нерухомість. При цьому місцеві ради не
наділені правом приймати рішення щодо звільнення від оподаткування таких об’єктів
на своїй території.
Окрім цього, чинні норми законодавства, які регулюють зазначене питання,
викликають сумніви щодо їх відповідності принципам справедливості, обґрунтованості
та доцільності, яким повинна відповідати будь-яка правова норма. Так, необхідність
сплачувати податок на таку господарську будівлю, як трансформаційна підстанція, не
може бути зрозумілою для пересічного громадянина, адже, придбавши та встановивши
її за власні кошти, у переважній більшості, власник такої підстанції передає її
безоплатно на баланс підприємств Міненерго України. Ця та інші присадибні будівлі і
споруди призначені для обслуговування об’єкта житлової нерухомості та виконують
суто допоміжні функції, не маючи при цьому самостійної цінності для їх власника.
Окрім цього, дуже важливим аспектом у запропонованих змінах до закону є уточнення,
що звільняються від сплати податку за вказані об’єкти тільки фізичні особи, для яких
таке звільнення виглядає актуальним і повною мірою обґрунтованим, зважаючи на
сучасні економічні умови, в той час як відповідне майно юридичних осіб
залишатиметься вагомим джерелом надходжень для місцевих бюджетів.
Водночас, у різних нормативних актах України нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, включає у себе не тільки будівлі, але й споруди. Зокрема, Цивільний
кодекс України поділяє нерухоме майно на житлові будинки, будівлі, споруди тощо
(частина друга статті 331). Саме тому є необхідність розширити перелік нерухомих
об’єктів, що не є об’єктом оподаткування, та включити до цього переліку господарські
споруди.
Усе зазначене зумовлює необхідність внесення змін до Податкового кодексу
України щодо звільнення від оподаткування допоміжних господарських будівель та
споруд з метою послаблення податкового тягаря для сільського населення України, яке,
на початок 2015 року, становить близько 31% населення України, тобто більш ніж 14
млн осіб. При цьому мова йде про населення, яке має низький рівень доходів та складні
умови життя.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін Податкового кодексу України щодо
створення справедливих умов для реалізації сільськогосподарської продукції та
підтримки безпосередніх сільськогосподарських товаровиробників»
Номер, дата реєстрації: 2527 від 02.04.2015
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
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Основними цілями та завданнями законопроекту є усунення дискримінації в
оподаткуванні та створення рівних умов господарювання, при яких сплачений до
державного бюджету ПДВ відшкодовується.
В Україні фактично діє заборона на відшкодування ПДВ при експорті зернових
та технічних культур. Частково це пояснюється тим, що виробники зерна мають пільги
зі сплати ПДВ. Тому у разі відшкодування ПДВ при експорті зерна може виникати
субсидіювання з державного бюджету.
Однак повна заборона є необґрунтованою, оскільки субсидіювання з державного
бюджету може виникати лише в одному випадку: у разі придбання посередником у
виробника, що користується спеціальним режимом оподаткування ПДВ. Так, при
експорті будь-яких товарів, експортеру відшкодовується ПДВ, сплачений його
постачальникам. Тому посередник буде заявляти до відшкодування ПДВ, сплачений
ним сільгосптоваровиробнику. При цьому, частину зі сплаченого посередником ПДВ,
сільгосптоваровиробник буде залишати у себе на спеціальному рахунку, а не
сплачувати його до державного бюджету.
Натомість, повернення ПДВ виробнику, що самостійно виростив та експортував
зерно, передбачає відшкодування лише фактично сплаченого до державного бюджету
ПДВ. Адже при вирощуванні зерна виробник сплачує ПДВ у повному обсязі без
жодних податкових пільг при придбанні насіння, добрив, паливно-мастильних
матеріалів та інших матеріально-технічних ресурсів. Саме цей обсяг ПДВ
сільгосптоваровиробник і буде заявляти до відшкодування, так само, як це здійснює
експортер-виробник будь-якої іншої продукції. При цьому, виробник не буде
користуватись податковими пільгами зі сплати ПДВ, адже жодних коштів при прямому
експорті не буде надходити на його спеціальний рахунок.
Також в Україні існує багато сільгосптоваровиробників, які не користуються
спеціальним режимом та сплачують ПДВ на загальних підставах. Незважаючи на це,
при продажі продукції напряму або через посередників за кордон, ПДВ їм все одно не
відшкодовується. Таким чином, невідшкодування ПДВ при експорті зерна для всіх
суб’єктів, незалежно від того користуються вони відповідними пільгами чи ні, є
суттєвою податковою дискримінацією.
Слід зазначити, що відсутність відшкодування ПДВ виробникам зерна та
технічних культур при експорті є по своїй суті митом на експорт. Фактичне мито на
експорт зерна порушує Угоду про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Так, у статті 31 Угоди зазначено, що: «Сторони не повинні запроваджувати або
зберігати в силі будь-які мита, податки або будь-які інші заходи еквівалентної дії, що
накладаються на вивезення товарів або запроваджується у зв’язку з вивезенням товарів
на іншу територію». Невідшкодування ПДВ при експорті зерна його виробникам
очевидно є згаданим в Угоді «заходом еквівалентної дії при вивезенні товарів», тому є
її прямим та серйозним порушенням.
Слід також зазначити, що пункт 2.1 розділу XI Коаліційної Угоди передбачає:
«Збереження до 1 січня 2018 року чинної системи оподаткування
сільськогосподарських товаровиробників, як це передбачено в Податковому кодексі, і
відшкодування ПДВ при експорті сільськогосподарської продукції».
Не існує жодних обґрунтованих аргументів, чому при експорті зернових
суб’єкти господарювання, які фактично та юридично не користуються податковими
пільгами зі сплати ПДВ, не можуть відшкодувати фактично сплачений до бюджету
ПДВ, який отримують виробники будь-якої іншої продукції.
http://zakon.rada.gov.ua
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Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
мінімального розміру орендної плати)»
Номер, дата реєстрації: 2575 від 07.04.2015
Ініціатор: Народний депутат України Федорук М.Т.
Даний
проект
Закону
розроблений
з
метою
забезпечення
соціальносправедливого підходу до нарахування плати землю, як для власників
земельних ділянок так і для орендарів, шляхом встановлення більш гнучкого механізму
визначення мінімальної орендної плати в залежності від розміру земельного податку.
28 грудня 2014 року парламентом прийнято Закон України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи», яким зокрема передбачено певні особливості справляння
земельного податку, що сплачується до місцевих бюджетів. Цим Законом плата за
землю віднесена до місцевих податків. Органам місцевого самоврядування надано
право встановлювати ставки земельного податку в розмірах, що не перевищує 3
відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не
більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. На фактичний розмір
встановлених ставок земельного податку вливатимуть різні чинники, зокрема цільове
призначення земельних ділянок, статус населеного пункту, реальна спроможність
населення сплачувати податки. Таким чином сільські, селищні, міські ради набули
повну самостійність та відповідальність за формування доходів за рахунок земельного
податку.
Мінімальний розмір земельного податку Податковим кодексом не обмежений, в
той час як мінімальний розмір орендної плати зафіксований пунктом 288.5 статті 288
Податкового кодексу України в розмірі 3 відсотки від нормативної грошової оцінки.
Таким чином сільські, селищні, міські ради обмежені в питаннях встановлення
мінімальної орендної плати, що надходить виключно до їх бюджетів, а також пільг
щодо сплати орендної плати за земельні ділянки. Така ситуація може призвести до
досить суттєвої різниці між розміром земельного податку та мінімальним розміром
орендної плати за земельні ділянки одного й того ж цільового призначення. Наприклад,
якщо взяти за основу ставку земельного податку, встановлену Податковим кодексом у
2014 році, для земельних ділянок, зайнятих житловим фондом, які використовуються
без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими
товариствами, індивідуальними гаражами, в розмірі 0,03 %, то різниця між земельними
податком та мінімальною орендною платою становитиме 100 разів. Це соціально
несправедливо та фінансово обтяжливо, особливо для фізичних осіб, що орендують
такі земельні ділянки.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
оподаткування в агропромисловому комплексі)»
Номер, дата реєстрації: 2585 від 07.04.2015
Ініціатор: Народні депутати України Бакуменко О.Б., Насіров Р.М., Кучер
М.І., Юрчишин П.В., Продан О.П., Галасюк В.В., Лабазюк С.П., Івченко В.Є.,
Кулініч О.І., Голуб В.В.

Випуск
№ 102
30 квітня
2015 року

Завданням законопроекту є вдосконалення окремих норм Податкового кодексу
щодо оподаткування в агропромисловому комплексі, а також виправлення технічкоюридичних помилок та неузгодженостей при попередніх внесеннях змін до
Податкового кодексу та інших регуляторних актів.
Впродовж останніх 10 місяців відбулось три екстенсивні перегляди Податкового
кодексу України, зокрема в рамках податкової реформи. Часто запропоновані зміни не
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проходили необхідних громадських обговорень, а також приймались поспіхом. На
практиці, це призвело до надмірного податкового навантаження, техніко-юридичних
помилок та неузгодженостей, що, наразі, призводить до несприятливих соціальноекономічних наслідків та негативно впливає на адміністрування податків. Також,
незважаючи на значні зміни, окремі важливі питання адміністрування податків так і не
були вирішені. Автори законопроекту отримали значну кількість скарг від
представників агропромислового комплексу та мешканців сільської місцевості, яких,
зокрема, найбільше турбують наступні проблеми:
1) Визначення сільськогосподарської продукції для цілей оподаткування не
поширюється на всю продукцію сільського господарства. Коди УКТЗЕД з 1 по 24
не покривають всю продукцію сільського господарства, зокрема супутню та побічну
продукцію, отриману при їх виробництві. Так, солома, полова, бадилля, гній, перегній,
послід, які є невід’ємною частиною виробництва сільськогосподарської продукції, для
цілей оподаткування такими не вважаються. Хоча при заповненні відповідних
статистичних форм, дані продукти включається в продукцію рослинництва або
тваринництва при обліку біологічних активів.
2) Неможливість бути платником податку четвертої групи у разі
виробництва електричної енергії з використанням енергозберігаючих технологій
та відновлювальних джерел енергії. Чинні норми Податкового кодексу забороняють
виробникам підакцизних товарів бути платниками єдиного податку 4 групи (колишній
фіксований сільськогосподарський податок). Електрична енергія входить до переліку
підакцизних товарів. Натомість аграрії встановлюють на своїх підприємствах
когенераційні установки, а також джерела відновлювальної енергії (переважно з
біогазу) з метою підвищення енергоефективності. Таким чином, якщо підприємство
активно інвестує у енергозбереження, то автоматично позбавляється права обирати
спрощену систему оподаткування. Використання альтернативних джерел електричної
енергії не тільки в агропромисловому комплексі, а й у інших галузях економіки,
дозволить зменшити енергозалежність вітчизняного виробництва, скоротити
собівартість продукції.
3) Оподаткування податком на нерухомість дитячих садків, шкіл, сільських
клубів та інших об’єктів соціальної інфраструктури, а також окремих будівель та
споруд, що використовуються безпосередньо у сільськогосподарській діяльності.
Агропромислові підприємства часто беруть на с е б е зобов’язання підтримувати
соціальний розвиток сільських територій. Із запровадженням податку на нежитлову
нерухомість, робити це стало складніше як для агропідприємств, так і для місцевих
громад. Під податок на нерухомість попали найбільш недофінансовані та соціально
важливі об’єкти інфраструктури села. Крім того, практика застосування та роз’яснення
ДФСУ щодо чинних норм ПКУ, які звільняють сільськогосподарських
товаровиробників від сплати податку на нежитлову нерухомість свідчить про ряд
проблем, з якими стикається товаровиробник при визначенні об’єктів оподаткування. З
цією метою проектом пропонується дати чіткий перелік будівель та споруд, які
безпосередньо використовуються сільськогосподарським товаровиробником та
промисловими підприємствами, та, відповідно, не оподатковуються цим податком.
4) Сплата податку на нежитлову нерухомість платниками 4 групи єдиного
податку. Логіка єдиного податку 4 групи полягає в тому, що обсяг площі землі в
обробітку покриває усі платежі пов’язані із господарською діяльністю. В 2015 році
розмір такого податку виріс в понад 20 разів, що принесе державному бюджету понад 2
млрд. грн. Крім того, на територіях земель, як залишок колишніх колективних
господарств, існує значна кількість нежитлової нерухомості, що не використовується.
Відповідно, оподатковувати її немає сенсу.
5) Штрафи за порушення правильності подачі декларації з податку на
нежитлову нерухомість. Податок не нежитлову нерухомість є новим податком для
підприємств. У зв’язку з цим багатьох суб’єктів господарювання виникнуть проблеми з
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порядком обчислення, заповнення та, власне, визначенням об’єктів нежитлової
нерухомості, що підлягають оподаткуванню. Тому для мінімізації ризиків значних
штрафів протягом першого року з моменту запровадження цього податку доцільно не
застосовувати штрафи за порушення порядку обчислення, правильності заповнення та
повноти сплати такого податку.
6) Необхідність реєстрації прав на землю для цілей оподаткування. За
оцінками аграрних асоціацій, через невдалу реформу реєстрації прав власності від 10%
до 20% земель в користуванні не мають зареєстрованих прав користування. Водночас
положення Податкового кодексу роблять реєстрацію прав обов’язковою для цілей
оподаткування. Це призводить до проблем з адмініструванням податків, а також як
результат – держава недотримує кошти за земельні ділянки, права на які не
зареєстровані, а товаровиробники, які готові сплачувати податки по таким землям,
можуть бути позбавлені статусу сільськогосподарського товаровиробника виключно
через відсутність реєстрації землі.
7) Авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів особами,
які не є платниками податку на прибуток. Несправляння авансового внеску з
податку на прибуток при виплаті дивідендів особами, які не є платниками податку на
прибуток або звільняються від сплати податку на прибуток підприємств, чітко не
передбачено у Податковому кодексі. Це створює ризики виникнення подвійного
оподаткування дивідендів, нарахованих неплатниками податку на прибуток, особливо
для тих платників, які обрали спрощену систему оподаткування.
8) Визначення бази оподаткування ПДВ у разі продажу товарів не нижче
ціни придбання або собівартості. Реалізація товарів та послуг нижче собівартості є
поширеною практикою в багатьох галузях економіки. В агропромисловості це, зокрема,
стосується товарів, що швидко псуються. Реалізація товарів нижче собівартості також
часто відбувається у період сезонного коливання цін. Більш того, в економіці на
практиці застосовуються бізнес моделі, що передбачають наявність супутніх товарів та
послуг, що реалізуються на збитковій основі, але значно збільшують обсяги продажів
основних товарів, за якими фактично і формується основна складова додаткової
вартості та основний прибуток підприємств. Додатковий ефект застосування таких
супутніх товарів та послуг у рази перевищує збитки від їх реалізації, а отже загальний
результат лише покращується.
Незважаючи на об’єктивні обставини, Податковий кодекс не дозволяє
використати для розрахунку бази оподаткування виключно договірну вартість. Такий
підхід суперечить світовій практиці, зокрема положенням Директиви Ради
2006/112/ЄС, які передбачають «єдину базу оподаткування».
Слід також зауважити, що застосування норм Податкового кодексу щодо
нарахування ПДВ не нижче собівартості призводить до неправомірного стягнення
додаткових зобов’язань з ПДВ до бюджету, адже собівартість зокрема включає в себе
заробітну плату, амортизацію та інші витрати, що не приймали участі у формуванні
податкового кредиту. Таким чином, чинні положення Податкового кодексу створюють
дискримінацію для виробників товарів та постачальників послуг, а також призводять до
невідповідностей у фінансовому результаті платників податків.
9) Витрати на доставку пенсій колишнім співробітникам платниками
єдиного податку 4 групи. Під час прийняття податкової реформи фіксований
сільськогосподарський податок був замінений єдиним податком 4 групи. Проте
відповідні зміни не були внесені до усіх законодавчих актів, зокрема Закону України
«Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування». На практиці це призвело до
того, що фактичні витрати на виплату і доставку пенсій стали об’єктом оподаткування
для платників єдиного податку 4 групи.
http://zakon.rada.gov.ua
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Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо
забезпечення ефективного використання полезахисних лісових смуг та інших
захисних насаджень»
Номер, дата реєстрації: 2605 від 8.04.2014
Ініціатор: Народні депутати України Гордєєв А.А., Слань С.В.,
Співаковський О.В.
Метою Закону є забезпечення ефективного використання полезахисних лісових
смуг та інших захисних насаджень.
Необхідність прийняття Закону України «Про внесення змін до Земельного
кодексу України щодо забезпечення ефективного використання полезахисних лісових
смуг та інших захисних насаджень» обґрунтовується наступним.
Згідно Земельного кодексу України полезахисні лісові смуги та інші захисні
насадження віднесено до несільськогосподарських угідь земель сільськогосподарського
призначення. Ці об’єкти є комунальною власністю сільських, селищних рад.
Проте, діючим законодавством не передбачено механізм використання таких
земель, що зумовлює неможливість органів місцевого самоврядування, як власників,
управляти цим майном, незаконне їх використання з боку інших осіб, вирубку та
винищення лісових смуг.
Реальний шлях вирішення питання стосовно подальшої життєдіяльності
полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень органи місцевого
самоврядування вбачають, як варіант - у створенні комунальних підприємств.
В зв’язку з цим проектом Закону передбачається виключити полезахисні лісові
смуги та інші захисні насадження зі складу несільськогосподарських угідь земель
сільськогосподарського що одночасно визначить їх статус, як землі лісогосподарського
призначення.
Статтею 57 Земельного кодексу України передбачено порядок використання
земель лісогосподарського призначення, зокрема земельні ділянки лісогосподарського
призначення за рішенням органів місцевого самоврядування надаються в постійне
користування державним або комунальним лісогосподарським підприємствам, іншим
державним і комунальним підприємствам, установам та організаціям, у яких створено
спеціалізовані підрозділи, для ведення лісового господарства.
Таким чином, віднесення полезахисних лісових смуг та інших захисних
насаджень до земель лісогосподарського призначення дозволить органам місцевого
самоврядування надавати такі земельні ділянки в постійне користування державним
або комунальним підприємствам, установам та організаціям, у яких створено
спеціалізовані підрозділи, для ведення лісового господарства.
За своїм впливом і господарським значенням полезахисні лісові смуги належать
до лісомеліоративних насаджень. Вони є одним з потужних довгодіючих заходів
підвищення врожайності сільськогосподарських культур шляхом поліпшення
мікрокліматичних умов, змінення гідрологічного режиму і боротьби з ерозією ґрунтів.
Зважаючи на те, що в минулому полезахисними лісовими смугами опікувалися
колгоспи, висловлюються думки щодо вирішення проблеми догляду за цими
насадженнями шляхом передачі їх у користування великим сільгоспвиробникам, які
орендують прилеглі поля та зацікавлені у виконанні полезахисними лісовими смугами
свого призначення і мають у своєму арсеналі достатньо засобів, аби утримувати їх.
Враховуючи викладене, законопроектом пропонується доповнити Земельний
кодекс України положенням, що земельні ділянки під полезахисними лісовими
смугами та іншими захисними насадженнями можуть надаватися у користування
власникам землі та іншим землекористувачам, які використовують прилеглі земельні
ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та мають у
підпорядкуванні спеціалізовані підрозділи для ведення лісового господарства.
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Така норма дасть шанс полезахисним лісовим смугам бути врятованими
великими сільськогосподарськими товаровиробниками.
Стаття 13 Конституції України передбачає, що земля, її надра, атмосферне
повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України,
природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони
є об'єктами права власності Українського народу. Кожний громадянин має право
користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Тому законопроектом не допускається обмеження громадян в загальному
використанні полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, зокрема
заборона вільно перебувати, безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для
власного споживання дикорослі трав’яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби, тощо,
крім випадків передбачених Лісовим кодексом України та іншими законодавчими
актами України.
З метою забезпечення можливості надання полезахисних лісових смуг та інших
захисних насаджень у користування державним або комунальним підприємствам,
установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані підрозділи, для ведення
лісового господарства, а також власникам землі та іншим землекористувачам, які
використовую т ь прилеглі
земельні
ділянки
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва без обов’язкового проведення земельних торгів,
проектом Закону передбачається додати до переліку об’єктів, які можуть надаватись у
користування без таких торгів - земельні ділянки, що зайняті полезахисними лісовими
смугами та іншими захисними насадженнями.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
граничного розміру орендної плати»
Номер, дата реєстрації: 2640 від 10.04.2015
Ініціатор: Народні депутати України Ляшко О.В., Галасюк В.В., Вовк В.І.,
Ленський О.О., Продан О.П., Кірш О.В., Єфремова І.О., Кіраль С.І.,
Кривенко В.М., Кривошея Г.Г.
Проект Закону підготовлено з метою відновлення норми у Податковому кодексі
України, яка передбачала, що розмір орендної плати за земельні ділянки державної та
комунальної власності може бути більшим 12 відсотків нормативної грошової оцінки,
якщо орендаря визначено на земельних торгах, що дозволить збільшити дохідну
частину місцевих бюджетів.
Верховною Радою України прийнято Закон України від 28 грудня 2014 року
№ 71–VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи», яким пункт 288.5 статті 288
Податкового кодексу України викладено у новій редакції, яка передбачає, що розмір та
умови внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності
встановлюються у договорі між орендодавцем (власником) та орендарем, але річна
сума платежу не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та не
може перевищувати 12 відсотків такої оцінки.
При цьому із зазначеного пункту виключено норму, відповідно до якої розмір
орендної плати може бути більшим граничного розміру орендної плати, у разі
визначення орендаря на конкурентних засадах.
Зазначений аспект може негативно вплинути на активізацію земельних торгів та
надходження до місцевих бюджетів.
Наразі спостерігається тенденція активізації земельних торгів. Протягом 2014
року на земельних торгах продано 853 земельні ділянки та права користування (оренди,
суперфіцій, емфітевзис), що втричі перевищує аналогічний показник 2013 року.
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Надходження до Державного бюджету України та місцевих бюджетів склали 53,8 млн
гривень.
Досвід проведення земельних торгів (аукціонів) в Україні з продажу права
оренди протягом 2014 року свідчить про перевищення рівня орендної плати за
результатами аукціону проти максимально визначеного Податковим кодексом України
більше ніж у 2 раза. В 2014 році продано 11 прав оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності. Річний розмір орендної
плати коливався в межах 13,3 – 25,5 процента, строк оренди відповідно 7 – 49 років.
У разі обмеження розміру річної орендної плати (12%) недонадходження до
місцевих бюджетів складуть більше 8 млн гривень за період оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності.
Відповідно до правової позиції, яку викладено у постанові Верховного Суду
України від 02.12.2014 № 21-274а14, розмір річної орендної плати за земельні ділянки
державної та комунальної власності, який підлягає перерахуванню до бюджету, має
відповідати вимогам Податкового кодексу України, а тому зміна граничних розмірів
орендної плати, встановлених Податковим кодексом України, є підставою для
перегляду розміру орендної плати.
Отже, виключення з Податкового кодексу України норми, відповідно до якої
розмір орендної плати може бути більшим максимального розміру орендної плати, у
разі визначення орендаря на конкурентних засадах, може стати приводом для
ініціювання орендарями перегляду деяких умов договорів оренди земельних ділянок
державної та комунальної власності, які були укладені на земельних торгах до
набрання чинності зазначеним вище Законом, а саме розміру орендної плати як такого,
що не відповідає чинному законодавству. Зазначене призведе до втрат місцевих
бюджетів, оскільки відповідно до вимог частини другої статті 67 Бюджетного кодексу
України до доходів загального фонду місцевих бюджетів належить, зокрема, податок
на майно (складовою частиною якого є плата за землю у формі орендної плати), який
зараховується до відповідних місцевих бюджетів.
Крім того, обмеження, встановлені пунктом 288.5 статті 288 Податкового
кодексу України, щодо граничного розміру річної орендної плати, унеможливлюють
визначення переможця земельних торгів та призведуть до визнання їх такими, що не
відбулися, у разі, якщо щонайменше два учасника
у ході торгів погодяться на річну
орендну плату, що дорівнює або перевищує
12 відсотків нормативної грошової
оцінки.
Даний чинник перешкоджає активізації земельних торгів та поширенню в
Україні ринкових орендних відносин.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про карантин
рослин» (щодо зменшення адміністративного навантаження у сфері карантину
рослин)»
Номер, дата реєстрації: 2655 від 17.04.2014
Ініціатор: Народний депутат України Івченко В.Є., Мірошніченко І.В.,
Лабазюк С.П., Кутовий Т.В., Кулініч О.І., Бакуменко О.Б., Мушак О.П.

Випуск
№ 102
30 квітня
2015 року

Проектом закону вносяться зміни до Закону України «Про карантин рослин»,
спрямовані на реформування системи державного регулювання та контролю у сфері
карантину рослин з метою дерегуляції та попередження корупції.
Законопроектом пропонується:
скоротити строк видачі фітосанітарного та карантинного сертифікатів до 24
годин після завантаження транспортного засобу;
запровадити окремі списки об’єктів карантинного контролю та перевезення
рослин в цілях імпорту, експорту, реекспорту та перевезення всередині країни;
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запровадити публікацію на інтернет-сторінці відповідального центрального
органу виконавчої влади повного переліку об’єктів карантинного контролю в розрізі
країн;
скасувати обов’язковість проходження перевірки для здійснення діяльності із
перевезення та вирощування рослин;
запровадити обов’язкову видачу карантинного сертифіката лише за умови
вивезення рослин за межі карантинної зони.
Згідно з міжнародними зобов’язаннями України експорт рослин, насіння та
іншої сільськогосподарської продукції може здійснюватись виключно за наявності
фітосанітарного сертифіката. Разом з тим, видача даного сертифіката та пов’язані з цим
заходи адміністративного контролю є надмірно жорстким. Так, якщо в ЄС аналогічний
сертифікат видається протягом декількох годин, то в Україні на видачу такого
сертифіката законодавство дає до 5 діб. Тривала видача сертифіката призводить до
простою суден та вагонів в порту, що суттєво збільшує вартість логістичних послуг.
Зокрема, вартість логістичних послуг з перевезення та перевалки зерна в Україні
щонайменше в два рази вища, ніж в країнах ЄС. Висока вартість логістичних послуг
негативним чином відображається на закупівельній ціні на зерно в аграріїв. Окрім
цього, передбачена Закону України «Про карантин рослин» тривала видача сертифіката
є значним стимулом для корупції, що ґрунтується на «прискоренні» видачі довільних
документів.
Слід також зазначити, що фітосанітарне регулювання застосовується значно
ширше, ніж це передбачено міжнародними договорами. Так, країни-імпортери з
України можуть не заперечувати проти ввезення певних карантинних організмів.
Проте, згідно з чинними нормами, експорт сільськогосподарської продукції буде
заборонений за наявності будь-яких контрольованих організмів.
Суттєвою проблемою також є відсутність єдиного розуміння між аграріями,
перевізниками та контролюючими службами щодо об’єктів на які має видаватися
сертифікат. Часто не зрозуміло в які та з яких країн обмежено експорт певних об’єктів
карантинного контролю, оскільки відсутнє належне інформування з боку
відповідального центрального органу виконавчої влади.
Незрозумілою також є необхідність проходження обов’язкової перевірки для
реєстрації суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво та перевезення
рослин.
Суттєві проблеми існують при перевезенні об’єктів карантинного контролю
всередині країни. Наразі передбачена необхідність отримання карантинного
сертифіката при ввезенні рослин в карантинну зону. Даний підхід до контролю є
невиправданим, оскільки для попередження поширення карантинних організмів
достатньо контролювати лише вивезення рослин із такої зони.
У зв’язку із вищенаведеними проблемами, законопроектом зменшити
адміністративне навантаження у сфері карантину рослин.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення»
Номер, дата реєстрації: 2673 від 20.04.2015
Ініціатор:Народний депутат України Рудик С.Я.

Випуск
№ 102
30 квітня
2015 року

Основною метою законопроекту є введення повної заборони на продаж земель
сільськогосподарського призначення, які забезпечують товарне сільгоспвиробництво,
законодавче закріплення шляхів і правових механізмів подальшого розвитку відносин
сільськогосподарського землекористування і власності на землі сільськогосподарського
призначення на загальноприйнятних у суспільстві засадах в їх тісній зв’язці з
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комплексом супутніх соціально-економічних, демографічних, юридичних, та інших
факторів, а також зняття соціальної напруги в земельних відносинах у сфері
сільськогосподарського землекористування, удосконалення інституту оренди
сільськогосподарських земель та платності землекористування.
Найбільш оптимальним способом розв’язання проблем, спричинених діючим
мораторієм на купівлю-продаж сільськогосподарських земель, є удосконалення
інституту оренди сільськогосподарських земель, що сприятиме підвищенню
інвестиційної привабливості та економічної віддачі сільськогосподарських земель,
подоланню наслідків надмірної парцеляції таких земель.
З метою забезпечення сталого землекористування, раціонального та ефективного
використання земель державної власності запроваджується мінімальний строк оренди
земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
Сталий розвиток сільських громад та зміцнення продовольчої безпеки країни за
рахунок загального збільшення державних та комунальних земель досягається через
надання державі та територіальним громадам права спадкування за законом або
заповітом, а також переходу земельної ділянки у власність територіальної громади в
порядку визнання спадщини відумерлою; викупу земельних ділянок для суспільних
потреб або з мотивів суспільної необхідності; викупу земельних ділянок у іноземних
осіб та осіб без громадянства; реквізиції або конфіскації земельних ділянок.
Відповідно до Конституції України земля є об'єктом права власності
Українського народу.
Земельний
Кодекс
України
визначає
пріоритетність
земель
сільськогосподарського призначення.
З метою захисту права власності Українського народу на землі
сільськогосподарського призначення державної власності розроблено проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення
порядку
продажу
права
оренди
на
земельні
ділянки
сільськогосподарського призначення».
Зазначеним законопроектом пропонується не продовжувати дію мораторію
(заборони на відчуження та зміну цільового призначення земельних ділянок
сільськогосподарського призначення), а зробити цю норму постійно діючою, що дасть
можливість захистити права 7 мільйонів селян, які набули права на земельну частку
(пай) загальною площею майже 28 мільйонів гектарів, а також не допустити
скуповування земель сільськогосподарського призначення державної власності, яких на
сьогодні нараховується більше 10 мільйонів гектарів.
Законопроектом також встановлюється мінімальний термін оренди земель
сільськогосподарського призначення. Адже майже дві третини договорів оренди на
земельні
ділянки
сільськогосподарського
п р и з н а ч е н н я використовуються
товаровиробниками на підставі договорів оренди, що укладені на строк до 5-6 років, що
не сприяє ефективному господарюванню на землі і здійсненню видатків на заходи з
охорони земель, що, в свою чергу, призводить до зростання площ земель, які зазнали
впливу ерозії. Більше 30% земель охоплені тією або іншою формою ерозії.
Розв’язання цих та інших проблем, спричинених діючим мораторієм на купівлюпродаж сільськогосподарських земель зумовлює необхідність внесення змін до
Земельного кодексу України та інших законодавчих актів, регулюючих сферу
земельних відносин.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення
змін до деяких законів України з питань ідентифікації та реєстрації тварин»
Номер, дата реєстрації: 1484/П від 23.04.2015
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
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Верховна Рада України постановляє:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких
законів України з питань ідентифікації та реєстрації тварин (реєстр. № 1484), поданий
народними депутатами України Мірошніченком І.В., Івченком В.Є.
2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про відхилення проекту Закону України про збереження
ґрунтів та охорону їх родючості»
Номер, дата реєстрації: 1798/П від 23.04.2015
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
Верховна Рада України постановляє:
Проект Закону України про збереження ґрунтів та охорону їх родючості (реєстр.
№ 1798), поданий народним депутатом України Лапіним І.О., відхилити.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо укладання договору оренди (суборенди) землі)»
Номер, дата реєстрації: 2717 від 23.04.2015
Ініціатор: Народний депутат України Гудзенко В.І.
Законопроект розроблено з метою створення додаткового джерела фінансування
життєзабезпечення та розвитку українських сіл та селищ.
Принципи земельного законодавства України (стаття 5 Земельного кодексу
України) вимагають від власників земельних ділянок забезпечення їх раціонального
використання. З метою створення умов для ефективного користування відповідною
земельною ділянкою в країні на законодавчому рівні впроваджено право на оренду
землі. Саме Законом України «Про оренду землі» регулюються механізми соціальноправових відносин у сфері аграрного землекористування. Цей законодавчий акт,
шляхом укладання договору оренди, дає можливість 7 мільйонам селян, які набули
права на земельну частку (пай) загальною площею 28 мільйонів гектарів,
використовувати сільськогосподарську землю за її прямим призначенням.
Порядок укладання договору оренди земельної ділянки передбачає за бажанням
однієї із сторін можливість його нотаріального посвідчення (стаття 14 Закону України
«Про оренду землі». При цьому договір суборенди земельної ділянки може бути
нотаріально посвідчений тільки за згодою сторін. Практика показує , що переважна
більшість орендодавців та орендарів (порядку 95%) користуються цією юридичною
послугою. Адже нотаріальне посвідчення договору дає можливість зазначеній угоді
набути офіційного статусу, оскільки пов'язується із нотаріальною процесуальною
формою. Після нотаріального посвідчення він підпадає під державну охорону, тобто
має більшу гарантованість та стабільність завдяки тому, що при його посвідченні
нотаріус перевіряє правоздатність та дієздатність юридичних і фізичних осіб, роз'яснює
їм їхні права та обов'язки, сутність правочину та наслідки вчинюваної нотаріальної дії,
тим самим зменшується ризик цих осіб бути обманутими, що дає можливість
громадянам вільно розпоряджатися своїми майновими правами.
Вартість цієї послуги становить 0,01 відсоток від грошової оцінки земельної
ділянки, яка встановлюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів
України (підпункт «у» пункту 3 статті 3 Декрету «Про державне мито» від 21.01.1993
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№ 7-93). У разі відсутності грошової оцінки земель ставка державного мита становить
від суми договору, але не менше одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян.
Враховуючи величезний обсяг укладання договорів щодо оренди земельних
ділянок в країні, орендарі виплачують чималі гроші, які на жаль залишаються поза
бюджетів сільських та селищних рад. Було б справедливо, якщо б кошти
землекористувачів, заплачені за посвідчення договору оренди землі залишалися в
бюджеті населеного пункту, до меж якого належіть орендована земельна ділянка. Це
створило би реальні умови для покращення розвитку українських сіл та селищ. Тим
більше, що згідно статті 37 Закону України «Про нотаріат» посадовим особам
виконавчих органів самоврядування дозволяється вчиняти низку нотаріальних дій.
Якщо б відповідним посадовцям, а саме головам українських сіл та селищ, законодавчо
дозволили посвідчувати договори оренди (суборенди), а кошти, сплачувані за ці
послуги належали до доходів загального фонду сільських та селищних бюджетів,
сільська інфраструктура отримала б суттєве джерело фінансування.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»
щодо оптової торгівлі алкогольними напоями, виготовленими з власного
виноматеріалу (не придбаного)
Номер, дата реєстрації: 2739 від 24.04.2015
Ініціатор: Народні депутати України Вадатурський А.О., Козаченко Л.П.,
Крулько І.І., Маркевич Я.В., Євлахов А.С., Горват Р. І.
Метою законопроекту є створення сприятливого законодавчого поля, яке
сприятиме започаткуванню діяльності на ринку нових підприємств з невеликими
обсягами виробництва теруарних вин (вина місцевості), плодово-ягідних вин та
унікальних медових напоїв з власної (не придбаної) сировини.
Наслідком практичної реалізації законодавчих ініціатив буде вирішення ряду
соціальних проблем в частині створення додаткових робочих місць у сільській
місцевості, додаткових фінансових надходжень у вигляді податків до державного та
місцевого бюджетів, що сприятиме розвитку регіональної інфраструктури.
Із створенням сприятливих умов для виробництва напоїв медових та вин
плодово-ягідних (без додання спирту), які сьогодні відсутні на ринку, за попередніми
підрахунками, середньорічні обсяги їх виробництва складатимуть 10 млн. літрів та 50
млн. літрів відповідно, що надасть можливість додатково збільшити щорічні фінансові
надходження у вигляді податків.
При цьому, 55 виробників винопродукції, що розташовані на материковій
частині України, і за даними Державної фіскальної служби України у 2010-2013 роках
сплачували кошти за ліцензію на оптову торгівлю, будуть сплачувати їх і надалі,
оскільки вони не підпадуть під дію запропонованих змін до Закону України, тому що
закуповують виноматеріали і відповідно перетворюють їх у товари для наступної їх
реалізації суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам
господарювання.
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за
ліцензії та акцизного збору на виробництво спиртів, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів» було внесено зміни до частини четвертої статті 15 Закону України «Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів», якими передбачалося запровадження з
01.01.2007 річної плати за ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями у
розмірі 500 000 гривень.
На сьогодні, всі суб’єкти підприємницької діяльності, що отримали ліцензії на
виробництво або імпорт алкогольних напоїв або тютюнових виробів, здійснюють
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поставку цієї продукції підприємствам оптової і роздрібної торгівлі та іншим
українським споживачам за наявності ліцензії на оптову торгівлю.
Проте, запровадження зазначеної норми Закону призводить до нерівних умов
конкуренції між товаровиробниками та посилює монополізацію ринку алкогольних
напоїв, зокрема виноградного вина, плодово-ягідних вин та медових напоїв,
виробниками з великими обсягами виробництва продукції, що дозволяє їм сплачувати
високу вартість ліцензії на право оптової торгівлі.
При цьому, дія вищевказаної норми також унеможливлює створення унікальних
терруарних виноградних (вин місцевості) та плодово-ягідних вин і натуральних
медових напоїв (без додання спирту), оскільки продукція, вироблена з власної (не
придбаної) сировини підприємствами, що мають невеликі обсяги виробництва, після
сплати діючої суми збору за ліценцію на оптову торгівлю, стає
неконкурентоспроможною.
Так, наприклад, у 2013 році у підприємств з великими обсягами виробництва
частка вартості зазначеної ліцензії у собівартості реалізованої пляшки винопродукції
складала: ПАТ «ДМК «Таврія» Херсонської області - 0,9 грн., ТОВ «ПТК Шабо»
Одеської області - 0,2 грн., ПАТ «Коблево» Миколаївської області - 0,3 гривень.
Разом з цим, у підприємств з невеликими обсягами виробництва ця частка
складала: ТОВ «Велес» (ТМ «Колоніст») - 58,3 грн., ПрАТ «Одесавинпром» Одеської
області - 27,0 грн., ВАТ «Зелений гай» Миколаївської області - 24,9 гривень.
При цьому, наприклад, ФГ «Курінь» Херсонської області у 2013 році виготовило
1194,1 дал вина, з 1489,6 дал виноматеріалу виробленого на власних потужностях міні
заводу первинного виноробства з власного (не придбаного) винограду. У разі
придбання ФГ «Курінь» ліцензії на оптову реалізацію цієї продукції, частка її вартості
у собівартості реалізованої пляшки винопродукції могла скласти 293,1 гривні.
Так само, ДП «Леанка» Закарпатської області, що виробило у 2013 році 791,1
дал вина, у разі сплати вартості ліцензії на оптову торгівлю, мусило б додати 442,4
гривні до собівартості кожної реалізованої пляшки вина.
Загалом, в Україні станом на 01 січня 2014 року площа виноградних насаджень
складала 75,1 тис. га, у тому числі по сільськогосподарським підприємствам 61,6 тис. га. У власності фермерських господарств знаходяться близько 12,5 тис. га
виноградників, з яких 600 суб’єктів господарювання володіють масивами більш ніж по
10 га.
Із загальної площі 253,2 тис. га плодово-ягідних насаджень, на площі 88,3 тис.га
плодово-ягідні насадження вирощуються вітчизняними сільськогосподарськими
підприємствами.
Крім того, на початок 2014 року в Україні налічувалося майже 3 млн.
бджолосімей. За показником виробництва меду Україна посідає перше місце в Європі
та п’яте в світі після Китаю, Індії, Аргентини та США. У 2013 році в Україні було
вироблено меду у кількості 73,7 тис. тонн.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про повернення суб’єкту права законодавчої ініціативи на
доопрацювання проекту Закону України 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»
Номер, дата реєстрації: 1680/П від 27.04.2015
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.

Випуск
№ 102
30 квітня
2015 року

Верховна Рада України постановляє:
Повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання проект
Закону України про внесення змін до статті 7 Закону України «Про оренду землі» щодо
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вдосконалення порядку переходу права на оренду земельної ділянки у разі набуття
права власності на розташовані на ній житловий будинок, будівлю або споруду
(реєстр.№1680), поданий народними депутатами України Алексєєвим І.С., Лунченком
В.В., Сторожуком Д.А., Дейдеєм Є.С., Бриченком І.В.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо
демонополізації виробництва спирту)»
Номер, дата реєстрації: 2754 від 28.04.2014
Ініціатор: Народний депутат України Мушак О.П., Івченко В.Є., Лабазюк
С.П., Кутовий Т.В., Бакуменко О.Б., Кулініч О.І.
Законопроект розроблений з метою дерегуляції і демонополізації виробництва та
торгівлі важливого сільськогосподарського продукту – спирту етилового.
На сьогодні в Україні виробництво етилового спирту дозволено виключно на
заводах державної форми власності. Хоч в Україні існують десятки спиртзаводів,
конкуренція між ними відсутня, так як всі вони об’єднані у ДП «Укрспирт».
Незважаючи на монопольне становище та 100% державну власність, спиртові
підприємства України знаходяться у стані постійної стагнації, значні обсяги спирту
попадають на тіньовий ринок.
В 2014 році обсяг виробництва спирту складав менше половини пікових значень
досягнутих в 2007 році. Значну роль в цьому відіграло скорочення обсягів експорту з
9,2 млн. дал в 2007 році, до менше 1 млн. дал в 2014:
Виробництво спирту етилового
неденатурованого із вмістом
спирту не менше 80 об. %,
млн.дал

2003

2004

2005

2006

2007

2008

24,1

22,8

29,0

33,7

31,7

27,9

2009

2010

2011

2012

2013

2014

26,7

24,6

19,6

17,3

18,8

14,5

Джерело: Держкомстат України
Однією з причин формального падіння обсягів виробництва спирту є неофіційне
виготовлення спирту для реалізації на тіньовому ринку. За оцінками профільних
асоціацій, частка «тіньового» спирту в загальному обсягу споживання складає 30-40%.
Значно гіршими негативними наслідками, порівняно з втратою валютної
виручки та доходів бюджету, є негативний вплив на здоров’я українців від неякісного
спирту та контрафактних напоїв. Згідно оцінок Всесвітньої організації охорони
здоров’я у 2010 році, Україна займала шосте місце в світі за обсягом споживання
чистого спирту на душу населення (13,9 літрів на рік). Значний обсяг споживання
спирту є однією з основних причин хвороб та ранньої смерті серед населення. Ще
гіршою ситуацію робить неякісний спирт та контрафактні напої. Лімітування тіньового
ринку спирту та сприяння інвестицій для підвищення якості спирту є одним із
найважливіших питань для збереження здоров’я та життя українців.
Зняття мораторію на виробництво спирту на приватних заводах дозволить
виробникам алкогольних напоїв інвестувати у сучасні виробничі потужності по
виробництву спирту, що зробить спирт більш якісним. Найбільш зацікавленими
особами у виробництві спирту будуть виробники алкогольних напоїв, яким необхідна
власна ресурсна база для забезпечення стабільності виробництва та кращої якості
алкогольних напоїв. Такі виробники жодним чином не будуть зацікавлені у продажу
спирту на тіньовий ринок, оскільки вироблені з них напої будуть створювати
конкуренцію легальним напоям.
Також значний інтерес у будівництві спиртзаводів можуть мати аграрії з метою
його експорту. Основою для виробництва спирту є зерно, що у значних обсягах
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вирощуються в Україні.
В Україні уже існують позитивні приклади демонополізації виробництва
окремих видів спирту. Так, в 2008 році була ліквідована державна монополія на
виробництво коньячного та плодового спирту. На сьогодні в Україні діє 15 ліцензій на
виробництво коньячного спирту і 2 – на виробництво плодового спирту. При цьому,
тіньовий ринок коньячного та плодового спиртів відсутній. Дозвіл на виробництво
коньячного спирту приватним компаніям дозволив побудувати сучасні виробничі
потужності та наростити обсяги використання вітчизняного коньячного спирту серед
окремих компаній до 80%, що позитивно відбилось на українському виноградарстві.
Спирт є харчовим напоєм у визначенні УКТЗЕД та Закону України «Про
державну підтримку сільського господарства України». ДП «Укрспирт» входить до
сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України. Тому у
законопроекті також пропонується внести відповідні норми до Закону України «Про
державну підтримку сільського господарства України» щодо недійсності підзаконних
актів всіх державних органів щодо введення будь-яких обмежень щодо виробництва
сільськогосподарської продукції за формою власності суб’єктів господарювання.
Таким чином, законопроектом знімаються та попереджаються всі обмеження щодо
виробництва спирту в залежності від форм власності.
Слід також зазначити, що законодавством України передбачена ціла низька
механізмів контролю у сфері виробництва спирту, зокрема:
для виробництва, продажу, імпорту та експорту спирту етилового потрібна
відповідна ліцензія;
приміщення, в яких здійснюється виробництво спирту етилового, та місця
зберігання спирту (акцизні склади) постійно перевіряються представниками фіскальних
органів;
акцизні склади, згідно з чинним законодавством, повинні бути обладнані
витратомірами – лічильниками обсягу виробленого спирту етилового, які зареєстровані
в Єдиному державному реєстрі витратомірів – лічильників обсягу виробленого спирту
етилового;
суб’єкти господарювання проходять обов’язкову атестацію на відповідність
вимогам законодавства;
виготовлений спирт етиловий підлягає підтвердженню відповідності шляхом
сертифікації.
У зв’язку із зазначеним, запровадження положень проекту закону не потребує
впровадження додаткових заходів контролю у зазначеній галузі.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
02.04.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України від 30
листопада 1993 року № 321»

Випуск
№ 102
30 квітня
2015 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України «Про визнання таким, що втратив
чинність, наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України від 30
листопада 1993 року № 321», Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, «Про
визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства сільського господарства і
продовольства України від 30 листопада 1993 року № 321», підготовлено з метою
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приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного
законодавства України.
Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Міністерства сільського господарства і продовольства України від 30 листопада 1993
року № 321» розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна
політика / Проекти регуляторних актів / Проекти наказів).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001.
E-mail: anatoliy.rudyuk@minagro.gov.ua (виконавець
Рудюк
Анатолій
Миколайович тел. 279-82-89).
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.
E-mail: inform@dkrp.gov.ua
Метою прийняття даного проекту наказу є приведення власних нормативноправових актів у відповідність до чинного законодавства України.
Проект наказу «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства
сільського господарства і продовольства України від 30 листопада 1993 року № 321№
підготовлено на виконання пункту 16 Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731
(зі змінами).
Наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України від 30
листопада 1993 року № 321 «Про порядок оплати робіт, що виконуються проектнорозвідувальними станціями хімізації сільського господарства», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 29 вересня 1995 року за № 345/881, втратив свою
актуальність у зв'язку з прийняттям наказу Міністерства аграрної політики України від
26 лютого 2004 року № 51 «Про затвердження Положення про моніторинг грунтів на
землях сільськогосподарського призначення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 29 березня 2004 року за № 383/8982.
http://minagro.gov.ua/
09.04.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання
вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та
підприємств з виробництва комбікормів»

Випуск
№ 102
30 квітня
2015 року

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового
відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції
тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів»
розроблено на виконання Закону України від 13 січня 2015 року № 87-VIII «Про
внесення зміни до статті 17-2 Закону України «Про державну підтримку сільського
господарства України».
Головним завданням проекту постанови є приведення у відповідність до норм
чинного законодавства діючого Порядку використання коштів, передбачених у
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державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання
вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств
з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
04 жовтня 2010 року № 900 (далі - Порядок).
Проектом постанови будуть зняті обмеження щодо потужності тваринницьких
ферм та комплексів, які можуть претендувати на часткове відшкодування вартості
будівництва та реконструкції. Разом з тим до переліку об’єктів, вартість яких може
бути частково відшкодована, включені доїльні зали та, створені на кооперативних
засадах, м’ясопереробні підприємства.
Після внесення відповідних змін до Порядку можливість скористатись
державною підтримкою матимуть й середні та малі сільськогосподарські
товаровиробники
Зазначений проект постанови Кабінету Міністрів України разом з аналізом
регуляторного впливу знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної
політики України www.minagro.gov.ua.
Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту постанови Кабінету Міністрів
України можна надсилати протягом місяця з дня його оприлюднення за такими
адресами:
01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департаменту тваринництва або на адресу
електронної пошти irina.saganovska@minagro.gov.ua. Контактна особа: Сагановська
Ірина Володимирівна, (044) 288-01-01.
Метою внесення змін є приведення діючого Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам
господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і
комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року № 900, у відповідності з нормами
чинного законодавства.
Проектом постанови передбачається здійснення державної підтримки не лише
великих, а й середніх та дрібних сільськогосподарських товаровиробників шляхом
зняття обмежень щодо потужностей тваринницьких ферм та комплексів, які можуть
претендувати на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції. Разом
з тим до переліку об’єктів, вартість яких може бути частково відшкодована, додано
доїльні зали та, створені на кооперативних засадах, м’ясопереробні підприємства.
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового
відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції
тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів»
розроблено на виконання Закону України від 13 січня 2015 року № 87-VIII «Про
внесення зміни до статті 17-2 Закону України «Про державну підтримку сільського
господарства України».
http://minagro.gov.ua/
09.04.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, Міністерства фінансів України «Про визнання таким, що
втратив чинність, наказу Міністерства сільського господарства і продовольства
України, Міністерства промисловості України, Міністерства економіки України,
Міністерства фінансів України від 25 червня 1996 року № 200/126/134/84»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України, Міністерство економічного розвитку і
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торгівлі України, Міністерство фінансів України «Про визнання таким, що втратив
чинність, наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України,
Міністерства промисловості України, Міністерства економіки України, Міністерства
фінансів України від 25 червня 1996 року № 200/126/134/84», Мінагрополітики України
оголошує про його публікацію.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України
"Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства сільського
господарства і продовольства України, Міністерства промисловості України,
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 25 червня 1996
року № 200/126/134/84", підготовлено з метою приведення власних нормативноправових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України.
Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства фінансів України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства
промисловості України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів
України від 25 червня 1996 року № 200/126/134/84» розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України: www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001.
E-mail:
anatoliy.rudyuk@minagro.gov.ua
(виконавець
Рудюк
Анатолій
Миколайович тел. 279-82-89).
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.
E-mail: inform@dkrp.gov.ua.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України
«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства сільського
господарства і продовольства України, Міністерства промисловості України,
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 25 червня 1996
року № 200/126/134/84", розроблено відповідно до пункту 16 Положення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731,
та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з чинним
законодавством.
Наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України,
Міністерства промисловості України, Міністерства економіки України, Міністерства
фінансів України від 25 червня 1996 року № 200/126/134/84 «Про Порядок
забезпечення сільськогосподарських товаровиробників мінеральними добривами і
засобами захисту рослин» було розроблено на виконання актів Кабінету Міністрів
України, які врегульовували питання щодо забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників мінеральними добривами і засобами захисту рослин під урожай 1996
року.
На сьогоднішній день положення зазначеного наказу не застосовуються і
жодним чином не впливають на забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
мінеральними добривами і засобами захисту рослин.
http://minagro.gov.ua/
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Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про внесення змін до Інструкції з
оформлення органами Державного комітету лісового господарства України
матеріалів про адміністративні правопорушення»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Інструкції з
оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів
про адміністративні правопорушення» (далі – проект наказу) Мінагрополітики України
оголошує про його публікацію.
Проект
наказу
розроблений відповідно
до
Закону
України «Про
прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VІІ, яким внесено зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення, зокрема для приведення наказу Державного комітету
лісового господарства України від 31.08.2010 № 262 «Про затвердження Інструкції з
оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів
про адміністративні правопорушення» у відповідність із нормативно-правовим актом
вищої юридичної сили.
Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб–порталі Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).
Зауваження та пропозиції до проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України:
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,
Відповідальний виконавець: Бондарчук Ольга Миколаївна.
е-mail: olga.bondarchuk@minagro.gov.ua
тел. 226-22-12, факс 226-22-12
Державна регуляторна служба України:
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011
Наказом буде приведено Інструкцію з оформлення органами Державного
комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні
правопорушення (далі – Інструкція) у відповідність до вимог чинного законодавства, а
саме Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про
прокуратуру».
Зазначений проект наказу розроблено у зв’язку із прийняттям Закону України
«Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VІІ, яким внесено зміни до Кодексу України
про адміністративні правопорушення, для приведення Інструкції з оформлення
органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про
адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Державного комітету лісового
господарства України від 31 серпня 2010 року № 262 у відповідність до положень
законодавства.
http://minagro.gov.ua/
17.04.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про внесення зміни до Порядку проведення
перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового
законодавства»

30 квітня
2015 року
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України «Про внесення зміни до Порядку
проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог
лісового законодавства» (далі – проект наказу) Мінагрополітики України оголошує про
його публікацію.
Проект наказу розроблений відповідно до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VІІ, у
зв’язку із внесенням зміни до статті 91 Лісового кодексу України в частині порядку
клопотання про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва або збитків,
завданих внаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та
полювання, а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок,
мисливських угідь, строк користування якими закінчився, з метою приведення наказу
Державного комітету лісового господарства України від 31 серпня 2010 року № 263
«Про затвердження Порядку проведення перевірок при здійсненні державного
контролю за додержанням вимог лісового законодавства» у відповідність із
нормативно-правовим актом вищої юридичної сили.
Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб–порталі Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).
Зауваження та пропозиції до проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України:
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,
Відповідальний виконавець: Бондарчук Ольга Миколаївна.
е-mail: olga.bondarchuk@minagro.gov.ua
тел. 226-22-12, факс 226-22-12
Державна регуляторна служба України:
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011
Наказом буде приведено нормативні приписи Порядку проведення перевірок
при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства у
відповідність до вимог чинного законодавства.
Зазначений проект наказу розроблено відповідно до статті 91 Лісового кодексу
України, Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VІІ, яким
визначено порядок клопотання про відшкодування втрат лісогосподарського
виробництва або збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у галузі
мисливського господарства та полювання, а також повернення самовільно або
тимчасово зайнятих лісових ділянок, мисливських угідь, строк користування якими
закінчився.
http://minagro.gov.ua/
22.04.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва»

Випуск
№ 102
30 квітня
2015 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва» Міністерство аграрної
політики та продовольства України з 22 квітня 2015 року оголошує про його
публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Затвердження проекту забезпечить функціонування єдиної системи селекції у
тваринництві та інтенсивний розвиток тваринництва.
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Зазначений проект постанови разом із аналізом регуляторного впливу
розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту постанови та аналізу
регуляторного впливу можна надавати у письмовій та електронній формі протягом
п’яти днів з дня оприлюднення за адресою:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства
України,
e-mail: olga.romanova@minagro.gov.ua,
відповідальний
виконавець: Романова Ольга Володимирівна. Тел. 279-85-12
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.
Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
підтримки галузі тваринництва» (далі – проект постанови) є удосконалення механізму
надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки та
стимулювання їх до утримання та нарощування поголів’я тварин, забезпечення
функціонування єдиної системи селекції у тваринництві. Забезпечення ефективного
використання бюджетних коштів.
Проект постанови розроблений відповідно до Закону України «Про державну
підтримку сільського господарства України», Закону України «Про Державний бюджет
України на 2015 рік» (із змінами), та Державної цільової програми розвитку
українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 19 вересня 2007 р. № 1158.
Проектом постанови передбачається затвердження напрямів підтримки
сільськогосподарських товаровиробників за окремими напрямами, що обумовлені:
- розподілом видатків Державного бюджету України на 2015 рік за програмою
«Державна підтримка галузі тваринництва», що буде здійснюватися із загального
фонду;
- виробничою необхідністю. Передбачає часткове відшкодування вартості
закуплених тварин.
Ця норма забезпечує використання не лише племінного поголів’я маточного
поголів’я великої рогатої худоби, що мотивує власників до раціонального
використання високопродуктивних тварин, своєчасного придбання плідників та
розведення тварин інших видів, а саме:
Порядок передбачає часткове відшкодування вартості закуплених:
- плідників. При застосуванні відповідних біотехнологій плідники мають значно
більший вплив ніж матки на прояв господарсько-корисних ознак тварин
(продуктивність, стійкість до захворювань, відтворна здатність, тривале продуктивне
використання тощо), тому відсутність мотивації до своєчасного придбання плідників
призводить
до
зменшення
генетичного
різноманіття
та
застосування
близькоспорідненого розведення (виродження стад) та гальмує появу та покращення
бажаних ознак;
- телиць, нетелей та корів вітчизняного походження – за умови, що самиці
походять та реалізовані зі стада, що має середній надій на корову від 6000 кг молока від
1 корови за минулий рік за даними звіту про стан тваринництва (форма 24-сг). Наразі
існує тенденція до скорочення поголів’я корів, через це реалізація на м’ясо
високопродуктивного маточного поголів’я є недопустимою. Таких тварин доцільно
використати для виробництва молока;
- на племінних заводах та у племінних репродукторах племінних свинок та
кнурців вітчизняного походження (класу «еліта») миргородської, великої чорної,
українських степових білої і рябої порід, полтавської м’ясної, української м’ясної,
червоної білопоясої порід;
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- на племінних заводах та у племінних репродукторах або поставлених в режимі
імпорту племінних вівцематок (козоматок), баранів (цапів), ярок (кізок).
Усі види сільськогосподарських тварин мають не лише тенденцію до
скорочення поголів’я, а і до повного зникнення.
За даними Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві:
станом на 01 січня 2012 року було зареєстровано 14 порід та 2 типи молочного
та молочно-м’ясного напрямів продуктивності. За два роки кількість порід зменшилася
на 2. Станом на 01 січня 2014 року є 12 порід, зникли – білоголова українська та бура
карпатська породи, що були вітчизняним надбанням нашої країни. Також суттєво
зменшилася кількість племінних корів (майже на 25%) та суб’єктів племінної справи у
тваринництві, що займаються розведенням великої рогатої худоби молочних та
молочно-м’ясних порід (на 21%). При цьому продуктивність племінних корів має
позитивну динаміку до підвищення і за два останніх роки збільшилася на 525 кг на
одну голову і на 1206 кг більша, ніж середня продуктивність корів по Україні;
станом на 01 січня 2014 року налічується 12 порід та 1 тип великої рогатої
худоби м’ясного напряму продуктивності. За 2 роки поголів’я тварин м’ясного напряму
продуктивності зменшилося на 14 %, а суб’єктів племінної справи у тваринництві, що
займаються розведенням великої рогатої худоби м’ясного напряму продуктивності,
зменшилося на 32 %;
станом на 01 січня 2014 року налічується 12 порід та 1 тип свиней. За 2 роки
поголів’я свиней зменшилося на 30 %, а суб’єктів племінної справи у тваринництві, що
займаються розведенням свиней, зменшилося на 35 %;
станом на 01 січня 2014 року налічується 11 порід коней. За 2 роки поголів’я
коней зменшилося на 12 %, а суб’єктів племінної справи у тваринництві, що
займаються розведенням коней, зменшилося на 14 %;
станом на 01січня 2012 року було 13 порід та 6 типів овець, станом 01 січня 2014
року налічується 11 порід та 3 типи овець. Зникли такі породи – олібс та асканійський
тип чорноголових овець. За 2 роки поголів’я овець зменшилося на 41 %, а суб’єктів
племінної справи у тваринництві, що займаються розведенням овець, зменшилося на 39
%;
за 2 роки поголів’я сільськогосподарської племінної птиці зменшилося на 37 %,
а кількість суб’єктів племінної справи, що займаються племінним птахівництвом,
зменшилося на 39 %. Крім того, не має жодного суб’єкта, який би займався
розведенням індиків;
повністю зникли племінні ресурси з шовківництва.
Така ситуація в племінному тваринництві унеможливлює забезпечення
генетичного та біологічного різноманіття сільськогосподарських тварин та зумовлює
необхідність затвердження Порядку.
Для реалізації державної політики у сфері племінної справи у тваринництві
спрямованої на забезпечення функціонування єдиної системи селекції у тваринництві
проектом пропонується фінансування робіт загальнодержавного значення зокрема
робіт щодо формування інформаційної бази даних з племінної справи.
Затвердження проекту постанови сприятиме інтенсивному розвитку
тваринництва.
http://minagro.gov.ua/
22.04.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому
комплексі шляхом здешевлення кредитів»

30 квітня
2015 року
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі
шляхом здешевлення кредитів» Міністерство аграрної політики та продовольства
України оголошує про його публікацію.
Проект постанови підготовлено на виконання Закону України від 02 березня
2015 року № 217-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2015 рік» та з метою надання суб’єктам господарювання агропромислового
комплексу часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у банках кредитами.
Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України:www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за адресами:
Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011),
е-mail: inform@dkrp.gov.ua.
Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001), е-mail: oxana.prudkaya@minagro.gov.ua;anzhela.nigayeva@minagro.gov.ua.
Відповідальний виконавець: Нігаєва Анжела Едуардівна, тел. 279-79-90.
Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення
кредитів» (далі – проект постанови) є затвердження Порядку, який визначатиме
механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті
за програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом
здешевлення кредитів» (далі – проект Порядку).
Дана мета досягається шляхом виплати суб’єктам господарювання
агропромислового комплексу часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у
банках кредитами.
Запропонованим проектом Порядку передбачено, що:
компенсації підлягають відсоткові ставки за користування кредитами, за умови,
що сума відсотків не перевищує у національній валюті 30 відсотків річних;
компенсація надається за кредитами, залученими у минулому та поточному
роках, відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному році у
розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування
відсотків за користування кредитами, але не вище розмірів, передбачених кредитними
договорами, що дозволить скористатись програмою здешевлення кредитів більш
широкому колу суб’єктів господарювання АПК;
компенсація надається за кредитами, залученими для покриття виробничих
витрат, пов'язаних із закупівлею пально-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних
добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва
комбікормів, ветеринарних препаратів, молодняку сільськогосподарських тварин та
птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту
сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, та оплати
послуг, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, робіт (послуг) з підготовки та
обробітку ґрунту, захисту рослин від хвороб і шкідників, збирання врожаю;
Мінагрополітики України здійснює розподіл бюджетних призначень (визначає
річні ліміти) між департаментами агропромислового розвитку облдержадміністрацій
пропорційно середньорічному обсягу виробництва валової продукції сільського
господарства (у постійних цінах) за попередні три роки, що передують звітному року,
згідно з даними органів державної статистики;
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Мінагрополітики України за підсумками десяти, а надалі щомісяця, у разі
потреби може здійснювати перерозподіл невикористаних бюджетних асигнувань між
департаментами агропромислового розвитку обласних держадміністрацій.
Крім того, проектом Порядку визначається регламент роботи конкурсних
комісій, які створюються відповідними облдержадміністраціями для проведення
конкурсу та вирішення інших питань щодо здійснення компенсації за кредитами, а
також необхідний перелік документів, які позичальники подають до конкурсних
комісій для отримання права на компенсацію.
Також проектом Порядку передбачається, що конкурсні комісії при розгляді
поданих позичальниками документів для одержання права на компенсацію надають
переваги позичальникам:
у першу чергу, які мають річний дохід (виручку) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн гривень;
у другу чергу, які здійснюють діяльність з вирощування та розведення великої
рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби.
Відповідно до Закону України від 02 березня 2015 року № 217-VIII «Про
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
Мінагрополітики України передбачається бюджетна програма 2801030 «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 Мінагрополітики України підготовлено проект постанови .
http://minagro.gov.ua/
23.04.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства аграрної політики України від 01 серпня 2003 року № 259»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу «Про визнання
таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 01
серпня 2003 року № 259» Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.
Проект наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства
аграрної політики України від 01 серпня 2003 року № 259" підготовлено відповідно до
Указу Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 «Про Міністерство аграрної
політики та продовольства України», постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» з метою
приведення у відповідність до Конституції та законодавства України.
Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Міністерства аграрної політики України від 01 серпня 2003 року № 259» розміщено в
мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та
продовольства України: www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу у письмовій та електронній
формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за
такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001, E-mail: nadiya.illenko@minagro.gov.ua; (вик. Іллєнко Надія Володимирівна,
тел. 279-86-35);
Державна регуляторна служба України, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11
E-mail: inform@dkrp.gov.ua
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Проект наказу розроблений з метою визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства аграрної політики України від 01 серпня 2003 року № 259 «Про
затвердження Порядку надання товарній біржі висновку про її відповідність вимогам»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2003 року № 729/8050, та з
метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог
законодавства України.
Наказ Міністерства аграрної політики України від 01 серпня 2003 року № 259
«Про затвердження Порядку надання товарній біржі висновку про її відповідність
вимогам», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2003 року №
729/8050, визнається таким, що втратив чинність, оскільки втратили чинність Указ
Президента України від 29 червня 2000 року № 832 «Про невідкладні заходи щодо
стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна» та постанови Кабінету Міністрів
України від 20 липня 2000 року № 1148 «Про заходи щодо вдосконалення регулювання
ринку зерна» та від 24 липня 2003 року № 1150 «Про недоліки у роботі окремих органів
виконавчої влади із забезпечення продовольчої безпеки та заходи щодо стабілізації
ринку основних продовольчих товарів», на підставі яких його було розроблено.
Крім того, Верховною Радою України прийнято Закон України від 12 лютого
2015 року № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», статтею 28 якого виключено із Закону
України «Про державну підтримку сільського господарства України» статтю 17-1, якою
визначались правові підстави надання товарним біржам висновку щодо відповідності
вимогам.
http://minagro.gov.ua/
23.04.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до повних
технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною
технологією»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до повних
технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною
технологією» та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство
аграрної політики та продовольства України оголошувало про його публікацію.
Повний пакет матеріалів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України «Про затвердження Вимог до повних технологічних циклів
виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією» розміщено в
мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та
продовольства України (www.minagro.gov.ua) в розділі «Регуляторні акти».
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі надаються протягом місяця з дня опублікування
оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул.
Хрещатик 24, м. Київ, 01001,
е-mail: lav@minagro.gov.ua, sergii.chenusha@minagro.gov.ua
(Відповідальний виконавець – Ченуша Сергій Андрійович 278-42-23).
Проект наказу розроблено з метою визначення вимог до повних технологічних
циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.
Зазначена мета може бути досягнута лише шляхом прийняття відповідного
проекту наказу.
Необхідність прийняття акта обумовлена вимогами статті 8 Закону України
«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
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плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та підпунктом 7.199 підпункту 7
пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України,
затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500. Згідно з
вимогами вказаних актів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері сільського господарства та з питань
продовольчої безпеки держави встановлює вимоги до повних технологічних циклів
виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.
http://minagro.gov.ua/
29.04.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук
України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів
Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук
України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства
аграрної політики України, Української академії аграрних наук» Міністерство аграрної
політики та продовольства України з «29» квітня 2015 року оголошує про його
публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів
міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.
Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу та аналізу
регуляторного впливу можна надавати у письмовій та електронній формі протягом 30
днів з дня оприлюднення за адресою:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства
України,
e-mail: maria.vigura@minagro.gov.ua,
відповідальний
виконавець: Вігура Марія Василівна. Тел. 279-85-12
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: mail@dkrp.gov.ua.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Національної академії аграрних наук України «Про визнання такими, що втратили
чинність деяких наказів Міністерства аграрної політики України, Української академії
аграрних наук», розроблений з метою визнання такими, що втратили чинність, деяких
наказів та приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного
законодавства України.
Проект наказу «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів
Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук»,
розроблено відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 та з метою приведення у
відповідність з Конституцією та законами України. Зокрема, з часу прийняття наказів
Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук були
внесені зміни до Закону України «Про племінну справу у тваринництві». У зв’язку з
чим виникла необхідність перегляду, шляхом скасування та розроблення нової редакції
нормативно-правових актів.
http://minagro.gov.ua/
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29.04.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «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»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства «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» Міністерство аграрної політики та продовольства
України з «29» квітня 2015 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України.
Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів у
міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.
Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу та аналізу
регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом
п’яти днів з дня оприлюднення за адресою:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства
України,
e-mail: olga.romanova@minagro.gov.ua,
відповідальний
виконавець: Романова Ольга Володимирівна. Тел. 279-85-12
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: mail@dkrp.gov.ua.
Основною метою розроблення проекту наказу є затвердження Порядку про
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, якими визначаються правила та
вимоги щодо присвоєння відповідного статусу залежно від напряму діяльності та якості
племінних (генетичних) ресурсів суб'єктам племінної справи у тваринництві, та вимоги
щодо проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва.
Проект наказу розроблено відповідно до статей 9, 16 Закону України «Про
племінну справу у тваринництві», абзацу шостого статті 7 Закону України «Про
бджільництво» згідно з якими розроблення та затвердження порядку проведення
державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам
племінної справи у тваринництві, технологічних вимог до проведення селекційноплемінної роботи в галузі бджільництва, проведення атестації пасік, визначається
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері тваринництва. У зв’язку з цим виникла необхідність затвердження відповідних
нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві.
http://minagro.gov.ua/
30.04.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації
цукру» (щодо скасування мінімальних цін на цукор та цукрові буряки)
Статтею 6 Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації
цукру» передбачено щорічне встановлення Кабінетом Міністрів України мінімальної
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ціни на цукор квоти «А» і цукрові буряки, які поставляються для виробництва цукру
квоти «А», з метою забезпечення прибутковості виробництва цукрової продукції.
Цей механізм державного регулювання ринку цукру України, основним
завданням якого було недопущення падіння рівня цін реалізації цукру на внутрішньому
ринку нижче економічно обґрунтованого рівня з метою запобігання подальшого
занепаду цукрової галузі, не дав очікуваних результатів. В періоди, коли внутрішній
ринок цукру є профіцитним, час від часу ринкові ціни на цукор становлять нижче
законодавчо встановленої мінімальної ціни. Це призводить до «тінізації» ринку цукру,
суттєвого зниження руху обігових коштів в галузі, кризи неплатежів постачальникам,
робітникам підприємств цукрової та суміжних галузей, затримки платежів до бюджету
та державних цільових фондів.
Метою розроблення проекту Закону є дерегуляція підприємницької діяльності у
сфері виробництва цукру та цукрових буряків та надання можливості підприємствам виробникам цукру реалізувати свою продукцію за економічно обґрунтованими цінами
та відповідно до кон’юнктури ринку.
Зазначений проект Закону розміщено на офіційному WEB-сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна
політика / Проекти регуляторних актів / Проекти Законів).
Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом місяця з дня
оприлюднення за адресами:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент продовольства Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України,
електронна
адреса:
tetyana.starodub@minagro.gov.ua (виконавець Стародуб Тетяна Василівна тел. (044) 22627-72).
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України,
електронна адреса: mail@dkrp.gov.ua
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру» (щодо скасування мінімальних цін на
цукор та цукрові буряки) (далі – проект Закону) розроблено з метою надання
можливості підприємствам - виробникам цукру реалізувати продукцію за економічно
обґрунтованими цінами та відповідно до кон’юнктури ринку. Досягнення зазначеної
мети пропонується здійснити шляхом внесення змін до Закону України «Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру» в частині виключення норм щодо
визначення Кабінетом Міністрів України мінімальних цін на цукор та цукрові буряки.
Проект Закону розроблено на виконання підпункту 1 пункту 59 протоколу № 10
засідання Урядового комітету з питань економічного розвитку та європейської
інтеграції від 3 квітня 2015 року.
Статтею 6 Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації
цукру» передбачено щорічне встановлення Кабінетом Міністрів України мінімальної
ціни на цукор квоти «А» і цукрові буряки, які поставляються для виробництва цукру
квоти «А», з метою забезпечення прибутковості виробництва цукрової продукції.
Цей механізм державного регулювання ринку цукру України, основним
завданням якого було недопущення падіння рівня цін реалізації цукру на внутрішньому
ринку нижче економічно обґрунтованого рівня з метою запобігання подальшого
занепаду цукрової галузі, не дав очікуваних результатів. Запровадження мінімальної
ціни на цукор в той час, коли українські цукрові заводи виробляють цукор в обсязі, що
суттєво перевищують загальну потребу внутрішнього ринку, призводить до значних
ускладнень при реалізації цукру. В періоди, коли внутрішній ринок цукру є
профіцитним, час від часу ринкові ціни на цукор становлять нижче законодавчо
встановленої мінімальної ціни. Це призводить до «тінізації» ринку цукру, суттєвого
зниження руху обігових коштів в галузі, кризи неплатежів постачальникам, робітникам
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підприємств цукрової та суміжних галузей, затримки платежів до бюджету та
державних цільових фондів.
Поряд з цим, особливо в останній час при економічно-фінансовій ситуації на
внутрішньому ринку, значному коливанні цін на паливно-мастильні, виробничотехнологічні матеріали, насіння цукрових буряків, природний газ тощо, передбачити
реальний діапазон рівня мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти «А» на
значний проміжок часу не є можливим.
Вирішенням даної проблеми є виключення норм щодо визначення Кабінетом
Міністрів України мінімальної ціни на цукор і цукрові буряки.
http://minagro.gov.ua/
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ
29.04.2015 Мінагропрод має намір скасувати мораторій на продаж земель в
Україні
Міністерство аграрної політики та продовольства України веде підготовчі
роботи для спрощення процесу скасування мораторію на продаж земель. Про це 28
квітня заявив міністр аграрної політики Олексій Павленко в ході Міжнародної
конференції на підтримку України.
Міністр додав, що в даний момент проходять громадські обговорення проблеми
мораторію на продаж землі.
«Ми готуємося відкрити ринок землі. Земля повинна бути товаром», - заявив він,
зазначивши, що Мінагропрод спільно зі Світовим банком працює над складанням
земельного кадастру, який готовий на 50%.
Також О. Павленко повідомив про плани Мінагропроду протягом 3-4 місяців
скасувати близько 100 дозвільних документів для аграрного бізнесу.
Нагадаємо, що введений в 2002 р. мораторій на продаж землі
сільськогосподарського призначення, згідно із Земельним кодексом України, діятиме
до початку 2016 року.
УНІАН
28.04.2015 Україна очікує отримати не менше $ 8 млрд. інвестицій в
аграрний сектор до 2020 року - Павленко
До 2020 р. Україна очікує отримати не менше $ 8 млрд. інвестицій в аграрний
сектор. Про це 28 квітня заявив міністр аграрної політики і продовольства України
Олексій Павленко.
За його словами, ключовими іноземними компаніями, які вже активно
інвестують кошти в Україну, є DuPont Pioneer, Cargill, Bunge, Monsanto, John Deere,
Agco.
«Зараз активним напрямком інвестицій є галузь насінництва, виробництво
сільськогосподарської техніки, альтернативні види палива, енергоефективні
технології», - додав міністр.
АПК-інформ
28.04.2015 Експерти ЄС готові допомогти Україні в розробці нових законів у
секторі АПК - Єврокомісія
Експерти Європейського Союзу готові допомогти Україні розробити нові закони
і реформи в таких сферах, як сільське господарство і енергетика. Про це 28 квітня
заявив комісар з європейської політики сусідства та розширення ЄС Йоханнес Хан в
ході Міжнародної конференції на підтримку України.
«Тільки під моїм початком 30 експертів можуть допомогти Україні розробити
нові закони і реформи в таких сферах, як енергетика, сільське господарство. Ця група
допомоги вже може почати працювати в Києві », - зазначив Й.Хан.
Нагадаємо, що в квітні ц.р. Європейська комісія виділила Україні 250 млн. євро
макрофінансової допомоги.
РБК-Україна

Випуск
№ 102
30 квітня
2015 року

27.04.2015 Уряд створив комісію з ліквідації Держінспекції сільського
господарства
Кабінет Міністрів створив комісію з ліквідації Державної інспекції сільського
господарства. Про це йдеться в Розпорядженні Уряду від 22 квітня № 389.
Головою комісії призначений перший заступник Голови Держсільгоспінспекції
Юрій Заставний.
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Йому доручено сформувати персональний склад комісії та забезпечити
проведення заходів з ліквідації Держсільгоспінспекції.
Крім того, Голові комісії доручено до кінця жовтня 2015 проінформувати
Кабмін про результати проведеної роботи.
Як повідомлялося, 10 вересня Кабмін ліквідував Держсільгоспінспекцію. При
цьому
виконувані
нею
функції
щодо
реєстрації
та
обліку
машин
сільськогосподарського призначення Кабмін поклав на Міністерство аграрної політики
і продовольства, функції з держнагляду (контролю) у частині експлуатації та
технічного стану машин - на Державну службу з безпеки на транспорті.
Інформаційна компанія «ПроАгро»
27.04.2015 У парламенті України зареєстровано законопроект щодо
скасування мит на імпорт
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №2674 «Про визнання
недійсним закону «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України
відповідно до статті XII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 р.».
Згідно з документом, пропонується скасувати введені в лютому ц.р. мита на
імпорт у розмірі 5-10% в якості одного з тимчасових, строком на 12 місяців, заходів
стабілізації платіжного балансу.
Як повідомляється в пояснювальній записці до законопроекту, прийняте
рішення про введення імпортних мит є передчасним, оскільки на момент його
прийняття Україна так і не закінчила процедуру переговорів зі Світовою Організацією
Торгівлі.
«Крім того, таке рішення може стати загрозою для введення безмитного режиму
торгівлі, наданого Україні Європейський Союзом в односторонньому порядку», йдеться в документі.
АПК-інформ
27.04.2015 Президент України підписав закон про державні інвестиції
Президент України підписав закон №288-VIII «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів».
Цей закон визначає загальний обсяг державних капітальних вкладень та
пріоритетні напрямки вкладень. Також законопроект передбачає надання
Міністерством фінансів планових і прогнозних обсягів державних капітальних
вкладень на розробку і реалізацію державних інвестиційних проектів до 15 квітня
кожного року в Мінекономрозвитку.
Закон набуде чинності на наступний день після опублікування.
Нагадаємо, що 7 квітня 2015 року депутати ВР підтримали відповідний
законопроект №2258 у другому читанні.
АПК-інформ
24.04.2015 Рада може прийняти закон про відшкодування витрат на
ідентифікацію та реєстрацію тварин, що утримуються для особистого споживання
Верховна Рада України може дозволити відшкодування витрат на ідентифікацію
та реєстрацію тварин для фізичних осіб, які розводять цих тварин для особистого
споживання.
У четвер 23 квітня на засіданні парламенту відповідний законопроект № 1484
«Про внесення змін до деяких законів з питань ідентифікації і реєстрації тварин» в
першому читанні підтримав 231 народний депутат.
Проектом закону пропонується встановити, що ідентифікація та реєстрація
тварин здійснюється за особистий рахунок юридичних і фізичних осіб. Ідентифікація та
реєстрація тварин, власником яких є фізична особа, можуть також здійснюватись
третьою особою (юридичною чи фізичною) і за рахунок цієї особи.
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Законопроектом пропонується встановити, що фізична особа, яка розводить і
утримує тварин для особистого споживання продуктів харчування тваринного
походження, має право на відшкодування державою понесених збитків на
ідентифікацію та реєстрацію тварин.
Суми відшкодування повинні бути передбачені в державному бюджеті.
Інформаційна компанія «ПроАгро»
24.04.2015 ВР України у першому читанні прийняла законопроект про
внесення змін до регулювання трансфертного ціноутворення
Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект №1861 «Про
внесення змін до Податкового кодексу України (щодо трансфертного ціноутворення)».
«За» даний проект закону 23 квітня проголосували 239 депутатів.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроектом пропонується
уточнити окремі норми щодо регулювання трансфертного ціноутворення в Україні,
зокрема, виключити норми, які застосовують правила трансфертного ціноутворення
при оподаткуванні ПДВ, збільшити з 5 до 20 млн. грн. обсяг контрольованих операцій з
одним контрагентом, уточнити визначення пов'язаних осіб. Також пропонується
законодавчо закріпити необхідність визначення переліку товарів, що мають біржове
котирування, Кабінетом Міністрів України, зменшити штраф за недекларування
контрольованих операцій - з 5 до 1% суми незадекларованих у звіті контрольованих
операцій.
Нагадаємо, що Закон України №72-VIII «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансферним
ціноутворенням» набрав чинності з 1 січня ц.р.
АПК-інформ
15.04.2015 Кабмін має намір скасувати граничну торговельну надбавку в
АПК і обмежити держцінрегулювання продтоварів
Україна може скоротити перелік об'єктів державного цінового регулювання в
харчовій промисловості. Відповідне положення міститься в плані дій уряду з
дерегуляції господарської діяльності на 2015 рік, затвердженому розпорядженням від
18.03.2015 р. № 357-р.
Завдання з підготовки проекту закону щодо обмеження державного
регулювання цін на продовольчі товари поставлено перед Мінекономрозвитку.
Щодо підприємницької діяльності в АПК план дерегуляції передбачає
скасування дії граничної торговельної надбавки, вимог щодо укладення договорів і
термінів отримання виручки, узгодження норм законів «Про державну підтримку
сільського господарства України» та «Про ціни і ціноутворення». За підготовку в
третьому кварталі 2015 року змін до закону «Про державну підтримку сільського
господарства України» відповідальними призначені Міністерство аграрної політики та
продовольства, Міністерство юстиції, Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
«Інтерфакс-Україна»
15.04.2015 ЄС схвалив виділення Україні 1,8 млрд. євро фінансової
допомоги
Європейський Союз завершив процедуру формального схвалення нової
програми макрофінансової допомоги Україні на суму 1,8 млрд. євро. Як зазначили в
прес-службі Єврокомісії, відповідне рішення підписали президент Європарламенту
Мартін Шульц і парламентський держсекретар з питань європейських справ
головуючої в ЄС Латвії Занда Калнинь-Лукашевича.
Після прийняття зазначеного рішення Єврокомісія і Україна повинні узгодити
Меморандум про взаєморозуміння.
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Як зазначили в прес-службі, Єврокомісія сподівається завершити переговори
протягом декількох тижнів з тим, щоб перший транш допомоги в 600 млн. євро можна
було надати Києву до початку літа ц.р.
Макрофінансова допомога надаватиметься трьома траншами: перші два будуть
виплачені до кінця 2015 року, третій - на початку 2016 року.
«Інтерфакс-Україна»
10.04.2015 Депутати не підтримали дерегулюючі зміни до Закону України
«Про карантин рослин»
Народні депутати не підтримали в першому читанні законопроект № 1875 «Про
внесення змін до Закону України «Про карантин рослин (щодо реформування системи
державного регулювання у сфері карантину рослин та приведення фітосанітарних
заходів у відповідність з міжнародними стандартами і зобов'язань)». За відповідне
рішення проголосували лише 212 нардепів при 226 мінімально необхідних. Під час
повторного голосування за основу документ підтримали всього 211 парламентаріїв.
Даний законопроект пропонував внести зміни до закону України «Про карантин
рослин» в частині обмеження терміну видачі карантинного і фітосанітарного
сертифікатів.
Так, основні положення законопроекту передбачають:
1) обмеження терміну видачі карантинного і фітосанітарного сертифікатів 24-ма
годинами після завантаження транспортного засобу, що відповідає міжнародним
практикам;
2) введення окремих переліків об'єктів регулювання для: імпорту, експорту та
реекспорту, а також контролю за переміщенням територією України, відповідно
надасть можливості для забезпечення більш гнучкого контролю за виробництвом та
обігом продукції рослинного походження;
3) забезпечення публічного доступу до інформації на інтернет-сторінці
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
карантину рослин, та прозорості у прийнятті адміністративних рішень і своєчасне
інформування про них як суб'єктів господарювання, так і міжнародних торгових
партнерів;
4) введення декларативного принципу реєстрації осіб, які здійснюють
господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, що
дозволяє прибрати необґрунтований адміністративний бар'єр у вигляді проходження
перевірки під час включення до реєстру центрального органу виконавчої влади,
забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, оскільки
державний контроль за вирощуванням та обігом об'єктів регулювання вже
здійснюється на всіх етапах.
«РБК-Україна»
10.04.2015 Кабмін України пропонує в 2016 році перевести аграріїв на
загальну систему оподаткування
Кабінет Міністрів України в рамках формування основних напрямів бюджетної
політики на 2016 пропонує перевести аграріїв на загальну систему оподаткування з
2016 рроку. Про це йдеться в проекті постанови №2623 «Про основні напрями
бюджетної політики на 2016 рік», опублікованому на сайті Верховної Ради 9 квітня.
Крім того, Кабмін пропонує посилити боротьбу зі схемами ухилення від сплати
податків фізичними та юридичними особами шляхом удосконалення методів
адміністрування ПДВ, контролю за трансфертним ціноутворенням та публікації
інформації про сплату ренти і дивідендів держмонополіями. Дані про суб'єктів
господарювання, які мають податковий борг, також пропонується оприлюднити. Також
пропонується наблизити податкове законодавство України до стандартів
Європейського Союзу.
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В рамках зменшення податкових бар'єрів для іноземних інвестицій, КМУ
пропонує провести переговори про укладення договорів про уникнення подвійного
оподаткування з Кіпром, Швейцарією, Люксембургом і Нідерландами.
АПК-інформ
09.04.2015 Рада прийняла в першому читанні законопроект, що гармонізує
регулювання сфери виробництва насіння в Україні до норм Євросоюзу
Верховна Рада має намір привести законодавство у сфері насінництва до
європейських та міжнародних норм в рамках виконання зобов'язань, взятих Україною
відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом. За прийняття в першому
читанні за основу законопроекту № 1460-1 проголосували 244 депутати.
Зокрема, передбачається вдосконалення системи сертифікації насіння та
підтвердження відповідності, процедури реєстрації сортів рослин, посилення гарантій
відкритості, прозорості та системності державного нагляду (контролю), а також
посилення відповідальності за поширення неякісного насіння і садивного матеріалу.
Передбачається внесення відповідних змін до таких законів, як «Про насіння і
садивний матеріал», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності», «Про охорону прав на сорти рослин».
Як відомо, за даними Насіннєвої асоціації, виробництво насіння в Україні за
підсумками 2014 року зросло на 10%, або на 220 тис. т до 2,42 млн. т в порівнянні з
2013 роком.
Інформаційна компанія «ПроАгро»
08.04.2015 Прийнято закон, що регламентує збір, перевезення, зберігання і
переробку побічних продуктів тваринного походження
Верховна Рада прийняла урядовий закон про побічні продукти тваринного
походження, не призначених для споживання людиною (№ 0905). За законопроект у
другому читанні і в цілому проголосували 275 народних депутатів (при необхідних
226) із 336 зареєстрованих у сесійній залі.
Як сказав голова Комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин
Тарас Кутовий, законом передбачено створення «прозорої системи поводження з
побічними продуктами тваринного походження на всіх етапах утворення: збирання,
перевезення, зберігання, оброблення, переробки, знешкодження, утилізації та
видалення побічних продуктів» .
«У державі посилиться контроль над цими продуктами. А саме: три категорії, на
які діляться побічні продукти, залежно від ризику для здоров'я, проходять різні види
контролю, що дозволить мінімізувати ризики виникнення особливо небезпечних
захворювань як у людей, так і у тварин», - сказав Т. Кутовий.
Законом встановлюється, що побічні продукти тваринного походження
відносяться до категорій I-III залежно від ступеня ризику для здоров'я людини і тварин.
Звернення з побічними продуктами тваринного походження, що відносяться до
категорій I-III, здійснюється відповідно до порядку, затвердженого центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики за
погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
До числа побічних продуктів тваринного походження, що відносяться до
категорії I, належать, зокрема, туші та їх частини, в тому числі шкіра. Встановлюється,
що побічні продукти тваринного походження, що відносяться до категорії I, підлягають
виключно видаленню.
Побічні продукти тваринного походження, що відносяться до категорії II,
повинні бути: перероблені на органічні добрива після обов'язкової обробки шляхом
стерилізації під тиском; компостувані або перетворені в біогаз після обробки шляхом
стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами - для молока і молочних
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продуктів, яєць і яйцепродуктів, якщо компетентним органом не встановлено ризик
поширення інфекційних хвороб; оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими
рівноцінними методами і використані для фармацевтичного, хірургічного,
промислового чи сільськогосподарського виробництва, крім виробництва кормів.
Продукти тваринного походження, що відносяться до категорії III, повинні бути:
оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами і
використані для виробництва кормів тваринного походження, крім побічних продуктів
тваринного походження, які змінилися шляхом розкладання або псування і становлять
ризик для здоров'я людини або тварини; перероблені на органічні добрива,
компостувані або перетворені в біогаз; оброблені шляхом стерилізації під тиском або
іншими рівноцінними методами і використані для фармацевтичного, хірургічного,
промислового або сільськогосподарського виробництва; перероблені відповідно до
технологій необхідними для виробництва продукції.
Забороняється використовувати для годування тварин продукти обробки,
переробки побічних продуктів тваринного походження, утворені після обробки,
переробки побічних продуктів тваринного походження, що відносяться до категорій I і
II.
Крім того, законом встановлюється відповідальність за порушення
законодавства про побічні продуктах тваринного походження.
Інформаційна компанія «ПроАгро»
06.04.2015 Уряд готує проект Закону, що відновлює пільги в пенсійному
забезпеченні сільгосптоваровиробників
3 квітня 2015 року на засіданні Урядового комітету прийнято проект Закону
України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування(щодо відшкодування фактичних витрат на виплату і
доставку пільгових пенсій працівникам, задіяним у сільськогосподарському
виробництві)».
Зазначений проект Закону передбачає відновлення дії пільги з відшкодування
фактичних
витрат
на
виплату
і
доставку
пільгових
пенсій
для
сільгосптоваровиробників - платників єдиного податку четвертої групи шляхом
приведення Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» у
відповідність з Податковим кодексом України.
Також прийнято проект Постанови КМУ «Про внесення змін до Постанови
Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 11».
У зв'язку з введенням електронного адміністрування ПДВ, проектом Постанови
регулюється питання перерахування податку на додану вартість з рахунку платника в
системі електронного адміністрування податку на додану вартість на спеціальні
рахунки, відкриті сільгосптоваровиробниками в банках та / або органах Казначейства.
Інформаційна компанія «ПроАгро»
09.04.2015 Мінагропрод України підписав меморандум з фондом інновацій
Грузії щодо приватизації держпідприємств
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко підписав
Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з Фондом інновацій та розвитку Грузії
з питань приватизації та упорядкування діяльності державних підприємств у сфері
управління Мінагропроду.
«Ми починаємо серйозний процес роздержавлення. Зараз планується до
приватизації 101 державне підприємство. Більше ніж 120 тис. га земельних ділянок, а
саме 10 тис. працівників державних сільськогосподарських підприємств нарешті
скористаються своїм конституційним правом в отриманні майнових і земельних прав»,
- зазначив міністр.
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Також О. Павленко висловив сподівання, що з початком приватизації багато
державні підприємства запрацюють краще.
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08.04.2015 Законопроект щодо скасування оподаткування ПДВ при експорті
зернових і технічних культур зареєстрований у ВР України
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №2527 «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо створення справедливих умов для
реалізації
сільськогосподарської
продукції
та
підтримання
безпосередніх
сільськогосподарських товаровиробників», автором якого є голова Комітету ВР
України з питань аграрної політики та земельних відносин Тарас Кутовий.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, в Україні фактично діє
заборона на відшкодування ПДВ при експорті зернових і технічних культур, що
частково пояснюється наявністю пільг по сплаті ПДВ у виробників зерна. На думку
автора законопроекту, дана заборона є необґрунтованою, оскільки субсидування з
державного бюджету може виникати тільки в разі придбання посередником у
виробника, який користується спеціальним режимом оподаткування ПДВ.
Проектом закону пропонується звільнити від оподаткування ПДВ операції з
експорту зернових і технічних культур, крім операцій, здійснюваних їх виробниками і
підприємствами, які безпосередньо придбали дані культури у виробника, є платником
ПДВ на загальних підставах.
АПК-інформ
07.04.2015 ВР України прийняла в другому читанні законопроект щодо
захисту прав інвесторів
Верховна Рада України прийняла в другому читанні урядовий законопроект
№2259 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав
інвесторів». «За» дане рішення 7 квітня проголосували 236 депутатів ВР.
Нагадаємо, що, згідно з пояснювальною запискою до документа, метою
законопроекту є дерегуляція господарської діяльності акціонерних товариств та
впровадження високих вимог для публічних акціонерних товариств, акції яких
включені до біржового реєстру.
Також наголошується, що даним законопроектом передбачається підвищити
рівень захисту прав інвесторів, зокрема, шляхом введення похідного позову, введення
відповідальності посадових осіб господарських товариств у разі заподіяння шкоди
суспільству їх неправомірними діями, а також створення інституту «незалежних
директорів», які представлятимуть інтереси міноритарних акціонерів в ПАО.
АПК-інформ
07.04.2015 ВР України прийняла в другому читанні законопроект про
державні інвестиції
Верховна Рада України прийняла в другому читанні урядовий законопроект
№2258 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних
інвестиційних проектів». «За» відповідне рішення 7 квітня проголосували 248
депутатів. Нагадаємо, що, за словами міністра економічного розвитку і торгівлі
України Айварас Абромавічус, прийняття даного документа необхідно для отримання $
800 млн. від Світового банку.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, проект визначає загальний
обсяг державних капітальних вкладень та пріоритетні напрямки (сфери, галузі)
вкладень. Також законопроект передбачає надання Міністерством фінансів планових і
прогнозних обсягів державних капітальних вкладень на розробку і реалізацію
державних інвестиційних проектів до 15 квітня кожного року в Мінекономрозвитку.
АПК-інформ
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06.04.2015 Мінагропрод України сприяє впровадженню аграрних розписок
Міністерство аграрної політики та продовольства України займається
питаннями, пов'язаними з впровадженням аграрних розписок. Про це заявила заступник
міністра аграрної політики з питань євроінтеграції Владислава Рутицька.
«Основне завдання аграрних розписок - можливість підтримки робочого
капіталу для малого та середнього бізнесу. А далі - як інструмент стимулу до створення
кооперативів. Зараз ми працюємо над змінами до чинного законодавства. Разом з нами
над цим працюють і фінансові установи, і міністерства, і аграрний комітет Верховної
Ради. Ми також проводимо активну роботу з Американською торговою палатою,
Європейською бізнес-асоціацією, Національною асоціацією банків України. До роботи
з нами приєдналися і міжнародні експерти IFC, ЄБРР і FAO », - зазначила В.Рутицька.
За її словами, існує ряд питань, які необхідно вирішити найближчим часом.
Зокрема, нотаріуси повинні отримати від Міністерства юстиції роз'яснення стосовно
використання цього нового інструменту. Також підприємства повинні отримати від
Державної фіскальної служби загальне податкове роз'яснення, що дозволить компаніям
правильно враховувати операції з аграрними розписками. Крім того, Міністерство
фінансів визначить розмір мита, яке потрібно платити за операціями з аграрними
розписками.
«У Міністерстві аграрної політики і продовольства для координації роботи та
якісного результату створена робоча група, яку я очолюю. Ми очікуємо результат, який
би дозволив створити для фермерів систему фінансування всіх польових робіт під час
сезону», - додала заступник міністра.
АПК-інформ
06.04.2015 В Україні опублікований закон про дерегуляцію
В Україні офіційно опублікований закон №191-VIII «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу
(дерегуляція)». Вфідповідний документ 6 квітня опублікований у парламентській газеті
«Голос України». Закон набуває чинності на наступний день після його опублікування,
крім деяких пунктів.
Нагадаємо, що метою прийнятого документа є дерегуляція господарської
діяльності, в т.ч. в аграрній галузі (стимулювання раціонального використання
сільськогосподарських земель і спрощення орендних відносин), що дасть можливість
Україні підвищити позицію в рейтингу Doing Business.
Відповідно до закону, спрощується процедура відкриття і ведення господарської
діяльності, скорочуються дозвільні та погоджувальні процедури, зменшується вплив
державних органів на діяльність суб'єктів господарювання, підвищується рівень
захисту прав інвесторів, вдосконалюється механізм фінансування діяльності органів
Державної реєстраційної служби.
Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко підписав відповідний
законопроект 2 квітня.
АПК-інформ
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