
 

 

 

  

[Лише за 5-10 хвилин, які ви можете провести за чашкою кави або чаю, дізнавайтесь про 

найбільш важливі для бізнесу правові події в економіці та промисловості] 
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ЗАКОНОДАВЧІ 

АКЦЕНТИ 

ТИЖНЯ, ЩО МИНУВ  

 

УКРАЇНСЬКОМУ БІЗНЕСУ ВІДКРИТО ДОСТУП ДО РИНКІВ 

ЄВРОПИ І КАНАДИ 

1. Рада ЄС погодила додаткові торгівельні преференції 

для України  

Офіційне рішення буде опубліковано на сайті Європейського 
парламенту і вступить в силу з осені 2017 року. Додаткові торгові 
преференції зі ставкою 0% ввізного мита будуть діяти на наступні 
групи товарів: 
мед - 2500 т; перероблені томати - 3 тис. т; виноградний сік - 500 т; 
овес - 4 тис. т; пшениця - 65 тис. т; кукурудза - 625 тис. т; ячмінь - 
325 тис. т; злакові крупи та гранули - 7800 т. 
Крім того, передбачено повне зняття імпортних мит на деякі 
промислові товари, такі як добрива, барвники, пігменти та інші 
фарбуючі речовини, взуття, алюміній, а також обладнання для 
телебачення і звукозапису. 

 

 

2.  Вільній торгівлі з Канадою - зелене світло 

Посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив про отримання 
ноти від Канади з підтвердженням того, що Угода про вільну 
торгівлю буде діяти з серпня. Це підтвердили і в Мінекономрозвитку. 
Угода з 1 серпня скасує 98% тарифів на українські товари, що 
експортуються до Канади, для канадських товарів відразу 
скасовується 72% тарифів, а протягом 7 років безмитний експорт 
зросте до 98%. Крім того, Угода взаємно відкриє ринки державних 
закупівель. 
Звертаємо увагу на безліч можливостей для українських виробників-
експортерів. Наприклад, зараз, до моменту вступу в силу Угоди, 
діють ставки ввізного мита: на готовий одяг - 17,2%, взуття - 9,7%, 
продукцію транспортного машинобудування - 5,6%, овочі і фрукти - 
3,8%, продукцію хімічної промисловості - 4,5%. З моменту вступу в 
силу Угоди ці та інші групи товарів будуть звільнені від мита. 
 

ЦИТАТА 

ТИЖНЯ 

 

 

Таланти Ісаака 
Ньютона не 
поширилися на його 
інвестиції – він 
багато втратив у 
випадку краху 
компанії Південних 
морів. Потім він 
скаже: «Я можу 
обчислювати рух 
небесних тіл, але не 
ступінь божевілля 
натовпу». Можливо, 
якби Ньютон не був 
настільки 
травмований своєю 
втратою, він відкрив 
би четвертий закон 
динаміки: «Для 
інвесторів в цілому 
доходи знижуються, 
коли динаміка 
зростає». 

 

 

Воррен Баффетт 
  
Один з найбільших та 
найвпливовіших 
інвесторів у світі, статки 
якого на березень 2017 
року становили 75 млрд 
дол. США 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

3. Мінфін оприлюднив наступні розділи проекту Плану дій з реформування 

митниці 

Напрям 7 - «Митні зобов'язання»                 Напрям 8 - «Сприяння торгівлі» 

 

4. Як після 10 червня обчислювати адміністративні витрати і кошторисний 

прибуток у будівництві 

З 10 червня скасовані категорії складності об'єктів будівництва та встановлено визначення класу 
наслідків (відповідальності) по кожному об'єкту. Мінрегіон надав Рекомендації щодо обчислення 
адміністративних витрат, кошторисного прибутку, вартості проектно-пошукових робіт та 
експертизи проектної документації з урахуванням положень ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення містобудівної діяльності» від 17.01.2017 р № 1817 
Лист Мінрегіону від 09.06.2017 р № 7/15-6135 

 

5. Нові санітарні норми передбачають заборону використання азбесту 

Новими Державними санітарними нормами і правилами забороняється виробництво та 
використання азбесту незалежно від його виду та азбестовмісних виробів і матеріалів в 
технологічних процесах і при проведенні будівельно-монтажних робіт. Відповідні Державні 
санітарні норми і правила «Про безпеку та захист працівників від шкідливого впливу азбесту і 
матеріалів та виробів, що містять азбест» затверджені наказом МОЗ від 29.03.2017 року №339. 

 

6. Нафтові і газові родовища розроблятимуть за новими правилами 

Визначено основні вимоги до організації та здійснення розробки родовищ вуглеводів з метою їх 
комплексного та раціонального використання. Правила встановлюють вимоги до підготовки 
родовищ до розробки, геолого-промислового вивчення, промислової розробки, проектів розробок, 
освоєння свердловин та їх експлуатації. Правила розробки нафтових і газових родовищ 
затверджені наказом Мінекології від 15 березня 2017 року №118. 

 

 

 
 

https://minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/07%20%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20-%20%D0%9C%D0%A4%D0%A3.pdf
https://minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/08%20%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.pdf
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_05_23/an/1/T171817.html#1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_05_23/an/1/T171817.html#1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN032770.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30570.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30560.html
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

7. Податкові перевірки в рамках кримінального провадження пропонують 

скасувати 

На сайті ВРУ оприлюднено законопроект №6613 про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інший закон України щодо усунення можливості тиску на бізнес шляхом призначення 
документальних позапланових перевірок/ревізій на підставі рішення суду (слідчого судді), 
винесеного в кримінальному провадженні. У пояснювальній записці зазначено, що прийняття 
законопроекту сприятиме припиненню практики неправомірного тиску правоохоронних органів на 
платників податків, а також поліпшенню загального стану підприємницького середовища. 

 
 
8. Колективний договір пропонують укладати на 3 роки 

Групою народних депутатів був розроблений законопроект № 6632, мета якого - усунення прогалин 
у правовому регулюванні дії в часі колективних договорів. Пропонується, щоб колективний договір 
укладався на термін не більше 3-х років. За угодою сторін термін дії колективного договору може 
бути продовжений, але кожен раз не більше ніж на наступні 3 роки. Протягом року з дня закінчення 
терміну дії колективного договору сторони повинні розпочати переговори про укладення нового 
або продовження терміну дії чинного колективного договору, угоди. 

 

9. Плату за акцизну марку на алкоголь та сигарети можуть скасувати 

В рамках впровадження автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів 
(алкогольних напоїв і тютюнових виробів) пропонується скасувати для виробників та імпортерів 
плату за марку акцизного податку, а фінансування виробництва і видачі марок передбачити з 
державного бюджету. Відповідний урядовий законопроект №6545-1 зареєстрований у Верховній 
Раді. 

 
 
10. Регулювання діяльності сільськогосподарських кооперативів можуть 

удосконалити 

Відповідний законопроект №6527-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо становлення та розвитку сільськогосподарської кооперації та її державної підтримки» 
зареєстрований у Верховній Раді. 

 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62085
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62112
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH51T1AI.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH51B1AI.html
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11. Водії зможуть відмовитися від перевезень при перевищенні вагових та 

габаритних норм автомобіля 

Зокрема, запропоновано розширити перелік прав водіїв та автомобільних перевізників. Так, їм 
пропонують дозволити перевіряти вантажні та габаритні параметри завантаженого 
автомобільного транспортного засобу і відмовлятися від перевезення в разі перевищення вагових 
або габаритних норм. Крім того, запропоновано встановити відповідальність перевізника за 
порушення габаритно-вагових норм при перевезенні вантажу. За таке порушення доведеться 
заплатити штраф у розмірі 2 тис. НМДГ. Штраф такого ж розміру передбачений і за відмову водія 
від проходження габаритно-вагового контролю. 
Відповідальність за порушення габаритно-вагових норм при завантаженні транспортного засобу 
або оформленні документів на вантаж понесе і відправник вантажу. Йому теж доведеться 
заплатити штраф у розмірі 2 тис. НМДГ. 
Законопроект №6644 «Про внесення змін до Закону України« Про автомобільний транспорт 
»(щодо дотримання учасниками ринку автомобільних вантажних перевезень норм законодавства 
в частині вагових і габаритних параметрів транспортних засобів)» зареєстрований у Верховній 
Раді. 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

12. Валютне регулювання оптимізовано 

З 26 червня діють зміни у валютному регулюванні і компанії-суб'єкти ЗЕД отримали можливість: 
- здійснювати операції з обміну (конвертації) валюти на умовах «форвард» без обмеження по групі 
Класифікатора іноземних валют, терміну та виду операції, яка хеджується; 
- проводити операції з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на умовах «форвард» для 
хеджування ризику зміни курсу іноземної валюти по відношенню до гривні по 
зовнішньоторговельних операціях без обмеження по групі Класифікатора та терміну даної операції 
(раніше термін даних операцій повинен був становити до 365 днів). 
Зазначені зміни передбачені постановою НБУ від 15 червня 2017 року №55. 

 

 

13. Реєструвати аудиторські фірми будуть по-новому 

Порядок реєстрації аудиторських фірм оптимізований. Зокрема, рішення про включення, відмову 
у включенні та про виключення фірм з Реєстру аудиторських фірм тепер буде приймати не Комітет 
з питань аудиту банків України, а Правління НБУ. Термін прийняття рішень не буде перевищувати 
30 днів з дня подачі документів. Відповідні зміни передбачені постановою НБУ від 27 червня 2017 
року №58. 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62128
https://bank.gov.ua/document/download?docId=50408901
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB17078.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB17078.html
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

14. Опубліковані нові ліцензійні умови для постачальників електроенергії 

Новими умовами для ліцензіатів встановлюються кадрові, організаційні, а також технологічні та 
спеціальні вимоги. Ліцензіати повинні привести свою господарську діяльність у відповідність до 
нових вимог. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної 
енергії затверджені постановою НКРЕКУ від 13 квітня 2017 року №504 і вступлять в силу 23 серпня, 
а вводяться в дію з 1 вересня 2017 року. 

 

 

15. Про прийом учня на виробничу практику не потрібно інформувати ДФС  

Держпраці висловило думку про оформлення відносин між підприємствами та учнями, слухачами 
професійно-технічних навчальних закладів. Трудові відносини з учнями професійно-технічних 
навчальних закладів під час виробничого навчання чи виробничої практики не виникають, 
оформлення трудових договорів не здійснюється, а тому інформувати Державну фіскальну службу 
не потрібно. Про це Держпраці нагадало у своєму листі від 19 травня 2017 року №5783 / 4.1 / 4.1-
ДП-17. 
 

 

 

16. Іноземним інвесторам стане простіше працювати в Україні  

Іноземні інвестори зможуть проживати в Україні на підставі посвідки на тимчасове проживання. 
Також спрощено процедуру видачі дозволів на застосування праці іноземців та посвідки на 
проживання в Україні. Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
усунення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій» набуде чинності 27 вересня 2017 року. 

 

 

 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK38307.html
http://vobu.ua/ukr/documents/item/lyst-derzhpratsi-ukrainy-vid-190517-r-5783-41-41-dp-17-shchodo-oformlennia-praktykantiv-uchniv-ptnz-za-mistsem-prokhodzhennia-praktyky
http://vobu.ua/ukr/documents/item/lyst-derzhpratsi-ukrainy-vid-190517-r-5783-41-41-dp-17-shchodo-oformlennia-praktykantiv-uchniv-ptnz-za-mistsem-prokhodzhennia-praktyky
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172058.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172058.html

