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ЗАКОНОДАВЧІ 

АКЦЕНТИ 

ТИЖНЯ, ЩО МИНУВ  

 

ЄВРОПАРЛАМЕНТ 

1. Комітет Європарламенту затвердив торгівельні 

преференції для України  

Остаточно це рішення ще має бути затверджено Європейським 
парламентом на пленарному засіданні у липні. Зокрема, 
встановлені наступні річні квоти: для меду – 2,5 тис. тонн, томатів 
оброблених – 3 тис. тонн, пшениці – 65 тис. тонн, кукурудзи – 625 
тис. тонн, ячменю – 325 тис. тонн. 

Розширення торговельних преференцій буде діяти 36 місяців. У той 
же час Верховна Рада звернулася до Європарламенту із закликом 
ввести додаткові преференції на українські товари без винятків і 
скорочень. 

 

 

 

ВСТУПИЛИ В СИЛУ 

2.  В Україні набув чинності закон про скасування печаток 

на документах 

Державним органам забороняється вимагати наявність печатки на 
документах. 19 червня в Україні набув чинності закон №1982 VIII про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
використання печаток юридичними особами та фізичними особами-
підприємцями. Державним органам забороняється вимагати 
наявність печатки на документах. Крім того, вводиться 
адміністративна відповідальність за вимагання проставлення 
печатки на документі. Така дія передбачає штраф від 50 до 100 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 гривень). 

 

ЦИТАТА 

ТИЖНЯ 

 

 

 

Не кожен 
здатний 
зазирнути в 
майбутнє. Але 
великі лідери це 
вміють. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Джек Уелч 
  
Легенда 
американського 
бізнесу. Протягом 
двадцяти років він був 
генеральним 
директором General 
Electric і здобув собі 
славу видатного 
управлінця. 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58365
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

3. Будівельні компанії зможуть вивчати корисні копалини без участі в аукціоні 

Уряд змінив правила користування надрами. Будівельні компанії, що виробляють кінцеву 
продукцію, придатну для використання за призначенням, зможуть проводити геологічне вивчення 
та дослідно-промислову розробку деяких видів корисних копалин без участі в аукціонах. При цьому 
держава буде мати доступ до геолого-розвідувальної інформації. Відповідні зміни внесені 
постановою Кабміну від 21 червня 2017 року «Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановами Кабінету міністрів України від 30 травня 2011 року № 594 и 615». 

 
4. Ризикові накладні можна зареєструвати до 1 липня 

Електронна система управління ризиками при адмініструванні ПДВ повноцінно запрацює з 1 
липня. Ця система буде зупиняти реєстрацію ризикових накладних автоматично. Критерії оцінки 
ступеня ризиків, достатніх для призупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також Вичерпний перелік документів, 
достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в 
Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджені наказом Мінфіну від 13 червня 2017 року № 
567. 

 

5. Які документи необхідно подати для реєстрації податкової накладної в 

реєстрі? 

При реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі, ДФС буде оцінювати ступінь ризику 
платника податків. Для того щоб рішення про реєстрацію накладної було позитивним, необхідно 
подати документи, перелік яких є вичерпним. 

Письмові пояснення та копії зазначених документів платник податків може подавати ДФС в 
електронному вигляді. Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про 
реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових 
накладних, затверджений наказом Мінфіну від 13 червня 2017 року № 567, що вступив в силу 20 
червня. 

 

6. Мінфін оприлюднив наступні розділи проекту Плану дій з реформування 

митниці 

Напрям 5 - «Навчання» 

Напрям 6 - «Комунікація» 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30621Z.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30621Z.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30622.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30622.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30621.html
https://minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/05%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://minfin.gov.ua/news/view/proekt-planu-dii-z-reformuvannia-mytnytsi-napriam---komunikatsiia?category=novini-ta-media
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7. Осучаснення пенсій змінить також Закони про ЄСВ та соцстрахування 

Серед ініціатив Уряду в законопроекті про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення пенсій № 6614, який 22 червня 2017 року був надісланий до ВРУ містяться 
норми, що передбачають: 

1. Збільшення максимальної величини бази нарахування ЄСВ з 25 прожиткових мінімумів 
до 15 мінімальних зарплат (у 2017 році - 48 000 грн). 

2. Платниками ЄСВ виступатимуть члени фермерського господарства, якщо вони не 
належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. Сплачувати вони будуть 
ЄСВ за тим же принципом, що і підприємці-загальносистемники. 

3. Ставка ЄСВ збільшується на 15% для роботодавців, які використовують працю осіб, зайнятих 
повний робочий день на шкідливих роботах, які дають право на пільгову пенсію. Ставка ЄСВ 
збільшується на 7% для роботодавців, які використовують працю осіб, зайнятих повний робочий 
день на інших шкідливих роботах за Списком №2 і результатами атестації робочих місць. Сума 
додатково сплаченого ЄСВ піде на пенсійне страхування. 

4. Підприємці та члени фермерського господарства будуть сплачувати єдиний соціальний внесок 
поквартально. 

5. Вводиться добровільна сплата ЄСВ за попередні періоди, в яких особа не підлягала 
обов'язковому соцстрахування, тривалістю не більше 24 місяців. 

6. У персональній обліковій картці застрахованої особи з'явиться графа з професійною назвою 
робіт. 

7. Страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які 
працюють на умовах ГПД, а також підприємці - ті, хто здійснює незалежну профдіяльність, 
і члени фермерських господарств. 

8. Страховий стаж за періоди до 01.01.2016 р обраховується відповідно до Закону України 
«Про загальнообов'язкове пенсійне страхування». 

9. Матзабезпечення і соцпослуги з соцстрахування особам, які працюють за трудовими 
договорами будуть надаватися за основним місцем роботи. Якщо особа поєднує основну роботу 
з іншою роботою або підприємницькою діяльністю, то лікарняні та декретні будуть надаватися за 
основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, встановленому КМУ. 

 
8. Уряд створив міжвідомчу робочу групу для проведення аудиту баз даних 

адміністрування податків, зборів та інших платежів ДФС 

Уряд ухвалив постанову щодо створення міжвідомчої робочої групи, яка буде проводити аудит баз 
даних адміністрування податків, зборів та інших платежів Державної фіскальної служби. 
Головна  мета міжвідомчої  робочої групи - розробити план дій, провести  аудит баз даних, 
презентувати Кабінету Міністрів звіт після завершення роботи. Аудит баз даних дозволить виявити 
та знайти рішення для усунення системних порушень.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62088
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62088
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

9. Ліміт безмитного переміщення товарів пропонують підвищити 

Запропоновано підвищити граничну межу безмитного переміщення товарів у міжнародних 
поштових, експрес-відправленнях та несупроводжуваному багажі зі 150 до 300 євро. Відповідний 
законопроект №6584 зареєстрований в Парламенті. 

 

 
10. Запропоновано відновити позаплановий державний контроль 

Держекоінспекцією 

Планується посилити держконтроль за охороною навколишнього середовища, зокрема, відновити 
позаплановий державний нагляд (контроль) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища Держекоінспекцією та її територіальними органами в разі надходження звернення 
фізичної особи (осіб) про порушення, які заподіяли шкоду навколишньому середовищу. Комітет 
рекомендував прийняти за основу відповідний законопроект №6563. 

 

11. Бухгалтерське законодавство приведуть у відповідність до вимог ЄС 

Підприємства для цілей бухобліку пропонують поділити на 4 види: мікропідприємства, малі, 
середні, великі підприємства. Класифікація проводиться на основі балансової вартості активів, 
чистого доходу і середнього кількості співробітників на підприємстві. Відповідний законопроект  
№4646-д прийнятий за основу Верховною Радою. 

 

 
12. Законопроекти про аудиторську діяльність направлені на доопрацювання 

Спроба привести український аудит у відповідність з міжнародними вимогами вкотре зазнала 
поразки. Верховна Рада прийняла рішення, що урядовий законопроект №6016 «Про аудит 
фінансової звітності і аудиторську діяльність» та альтернативний законопроект №2534 «Про 
аудиторську діяльність» потребують доопрацювання.  

 

13. Проект нових редакцій процесуальних кодексів прийнято за основу 

Верховна Рада прийняла за основу президентський законопроект № 6232 «Про внесення змін до 
Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». Законопроект 
передбачає впровадження електронного суду, зміну правил підсудності, нові форми доказів та 
багато інших новацій. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH52W00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH52B00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH3L27LI.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH3L27LI.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH4N400I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH1YE00I.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415
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14. Українське законодавство в сфері внутрішнього водного транспорту 

пропонують гармонізувати з європейським 

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №2475а-3 «Про внутрішній водний транспорт». 
Документом пропонується спростити адміністрування дозвільної системи в сфері внутрішнього 
водного транспорту. Всі дозвільні документи можна буде отримати в електронній формі в  
«єдиному вікні» за один день. Також планується створити Єдину інформаційну систему безпеки 
руху по внутрішніх водних шляхах України. У законопроекті також прописані вимоги до судів, їх 
технічного стану, судновим документам і кваліфікацію капітана. 

 

15. В Україні введуть сертифікацію енергоефективності будівель 

Для об'єктів будівництва та існуючих будівель передбачається сертифікація енергетичної 
ефективності з метою визначення фактичних її показників, проведення оцінки відповідності 
зазначених показників встановленим мінімальним вимогам до енергоефективності. Термін дії 
сертифіката встановлено з урахуванням обмежень, передбачених пунктом 8 статті 11 Директиви 
2010/31/ЄС (не більше 10 років). Відповідний Закон «Про енергетичну ефективність будівель» 
 № 4941-д прийнятий Верховною Радою. 

 

16. Вводиться обов'язковий комерційний облік тепла та води 

Всі будівлі, під'єднані до зовнішніх теплових мереж, мереж гарячого водопостачання, зовнішніх 
водопровідних мереж, будуть обладнані будинковими вузлами обліку, відповідно, теплової енергії 
і води. Таке оснащення і відповідна проектна документація не вимагають видачі технічних умов та 
інших вимог до установки вузла комерційного обліку, узгодження з державними органами, 
органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, операторами зовнішніх інженерних 
мереж, виконавцями комунальних послуг. Закон «Про комерційний облік комунальних послуг» № 
4901 прийнятий Верховною Радою. 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

17. Нацбанк продовжує лібералізацію валютного регулювання 

Банки та їхні клієнти - суб'єкти ЗЕД зможуть здійснювати валютні операції на умовах «форвард» 
без обмеження по групі Класифікатора іноземних валют, терміну та виду операції, яка 
хеджирується. Також банки зможуть продавати і купувати банківські метали на міжбанківському 
валютному ринку не тільки за гривні, але і за іноземну валюту. Відповідні зміни внесені постановою 
НБУ від 15 червня 2017 року №55, яка вступила в дію 26 червня. Крім того, для інвестування за 
кордон можна скористатися е-ліцензіями. При цьому здійснити валютну операцію по е-ліцензії 
можна буде тільки в день її видачі. Відповідні зміни передбачені постановою НБУ від 15 червня 
2017 року № 54. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62046
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH3T97LI.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH3T97LI.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH3S500I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH3S500I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB98003.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB17074.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB17074.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB17073.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB17073.html

