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ЗАКОНОДАВЧІ 

АКЦЕНТИ 

ТИЖНЯ, ЩО МИНУВ  

 
ВСТУПИЛИ В СИЛУ 

1. З 1 серпня набула чинності Угода про ЗВТ з Канадою  

Скасовані 98% тарифів на українські товари переважно 
сільськогосподарського сектору економіки, за винятком м'яса птиці, 
молочних продуктів, сирів, яєць, при торгівлі якими будуть діяти 
квоти, які будуть поставлятися в Канаду. Для канадських товарів 
відразу скасовується 72% тарифів, а протягом 7 років безмитний 
експорт виросте до 98%. Крім того, угода взаємно відкриває ринки 
держзакупівель, а окремі розділи документа захищають 
електронну комерцію та інтелектуальну власність.  

 

2. Вводиться система моніторингу і контролю 

державної допомоги бізнесу 

Україна переходить до європейського зразка контролю державної 
допомоги підприємцям. Встановлено правові основи моніторингу 
допомоги суб'єктам господарювання, а також контролю за 
прийнятністю такої допомоги для конкуренції. Відповідний Закон 
«Про державну допомогу суб'єктам господарювання» вступив в 
силу 2 серпня 2017 року.  

 

 
3. Підвищене експортне мито на металобрухт 

продовжено на рік 

Мито в розмірі 30 євро (замість 10 євро) за 1 тонну металобрухту 
буде діяти ще 1 рік. Відповідний Закон «Про внесення зміни до 
розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення 
дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку» вступив в 
силу 4 серпня. 

ЦИТАТА 

ТИЖНЯ 

 

 

«Ми не особливо 
замислюємося над 
тим, чим зайняті 
конкуренти, тому 
що робимо 
акцент на 
створенні кращих 
продуктів. Коли 
пробігаєте 
марафон, не 
варто 
турбуватися про 
інших бігунів - 
просто 
продовжуйте 
бігти». 

 

 

 

 
Ілон Маск 
Канадсько-
американський 
інженер, підприємець, 
винахідник та 
інвестор; мільярдер, 
який є засновником 
компаній Tesla, 
SpaceX  
 

 
 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141555.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141555.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172142.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172142.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172142.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172142.html


 

 
 

2
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 
4. Сільгоспвиробники отримуватимуть часткову бюджетну компенсацію за 

техніку, придбану починаючи з 15 березня 2017 року 

Мінекономрозвитку в листі до Федерації роз'яснило термін і порядок часткової бюджетної 
компенсації аграріям вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва. Як 
відомо, за ініціативи ФРУ Кабмін прийняв постанову №130, якою затверджено Порядок 
використання відповідних коштів держбюджету. Вказана постанова набула чинності 15 березня 
2017 року, тобто часткова компенсація у розмірі 20% вартості (без урахування ПДВ) надається за 
техніку й обладнання, придбані саме починаючи з цієї дати й до 1 грудня поточного року. 
Мінекономрозвитку також нагадує, що перелік відповідної техніки та обладнання оприлюднено на 
офіційних сайтах цього міністерства та Мінагрополітики. Вартість техніки та обладнання мають 
бути зазначені в акті приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через 
державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить 
державі. 
 

 

 
5. Затверджено форму дозволу на спеціальне водокористування 

Для отримання дозволу необхідно подати заяву в територіальний орган Мінекології. Оскільки 
спеціальне водокористування в Україні є платним і здійснюється на підставі спеціального 
дозволу, Міністерство екології наказом від 23.06.2017р. №234 затвердив його форму. Видача 
(переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування 
здійснюється безкоштовно. Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне 
водокористування здійснюється протягом 30 к. дн. з дня надходження заяви та документів, 
необхідних для видачі дозволу. 

 

 

 
6. Призупинення реєстрації ризикових податкових накладних: збираємо відгуки 

та пропозиції для Мінфіну 

Мінфін та ДФС працюють над тим, аби: 

■ пришвидшити процес розгляду технологічних карт, що дозволять чесним платниками уникнути 
призупинення реєстрації накладних у майбутньому; 

■ прискорити роботу комісій ДФС, які розглядають призупинені накладні та виносять щодо них 
рішення; 

■ підвищити спроможність електронного Кабінету платника податків за рахунок ІТ-рішень та 
залучення додаткового фахового ресурсу; 

http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=db6ade26-b223-4214-9caf-b9f8b73b4d28&tag=KomisiiaZFormuvanniaPerelikuVitchiznianoiTekhnikiTaObladnanniaDliaAgropromislovogoKompleksu-VartistYakikhChastkovoKompensutsiaZaRakhunokKoshtivDerzhavnogoBiudzhetu
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=db6ade26-b223-4214-9caf-b9f8b73b4d28&tag=KomisiiaZFormuvanniaPerelikuVitchiznianoiTekhnikiTaObladnanniaDliaAgropromislovogoKompleksu-VartistYakikhChastkovoKompensutsiaZaRakhunokKoshtivDerzhavnogoBiudzhetu
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_06_23/an/1/Re30755.html#1
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■ напрацювати фахові рішення для покращення алгоритмів та критеріїв призупинки ризикових 
декларацій; 

■ покращити донесення інструкцій щодо коректного заповнення всієї документації, необхідної 
для поновлення реєстрації податкових накладних. 

Свої скарги та пропозиції бізнес може направляти профільному експерту ФРУ - директору 
Департамента економічної політики Сергію Салівону: тел. (044) 251-70-29, ssd@fru.org.ua 

 

 

7. Аптекам дозволили продавати «доступні ліки» за старими цінами 

Аптеки зможуть продавати залишки ліків, включених в програму реімбурсації «Доступні ліки», за 
цінами, що діють до 26 липня 2017 року. Продаж дозволений тільки до 15 серпня 2017 року і 
тільки щодо тих лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню державою. Партії ліків, 
закуплені після 26 липня, будуть продаватися вже за новими цінами. 

 
 
 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

8. Землі сільгосппризначення пропонують продавати в три етапи 

Запропоновано нову процедуру продажу землі. Зокрема, державні і комунальні земельні ділянки 
продаватимуться на електронних торгах, крім земель сільгосппризначення, а землі 
сільгосппризначення і права на них будуть продаватися на земельних торгах в три етапи: на 
місцевому, регіональному та всеукраїнському рівнях. Відповідний законопроект №6725-1 
зареєстрований в Парламенті. 

 

 
ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 
 

9. Деревину продаватимуть онлайн 

Аукціони з продажу деревини переходять в електронний формат. Перший аукціон в онлайн-
режимі пройде вже в IV кварталі 2017 року. На нього виставлять лоти, що включають 
необроблену деревину. Для їх проведення обласні управління лісового та мисливського 
господарства повинні забезпечити своєчасне формування лотів, подачу оголошень про час і 
місце проведення аукціонів і реалізацію інших підготовчих завдань. 

 

mailto:ssd@fru.org.ua
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH56T1AI.html
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НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

 

10. Лібералізація валютного регулювання триває 

Чергові пом'якшення торкнулися банків та суб'єктів господарювання. По-перше, до Положення 
про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління НБУ 
від 10.08.2005 р №281, внесена чергова порція змін. А саме - уточнено перелік документів, на 
підставі яких резиденти (юридичні особи та ФОП) мають право купити, обміняти іноземну валюту 
з метою проведення розрахунків з нерезидентами за імпорт продукції (послуг), який здійснюється 
без увезення з-за кордону цієї продукції (послуг) на територію України. 

Так, з відповідного переліку вилучені документи, що підтверджують необхідність використання 
резидентами відповідної продукції для власних потреб за межами України, якщо цей резидент 
виробляє продукцію, виконує роботи, надає послуги за межами України. При цьому долучені 
документи, що підтверджують використання резидентом продукції (послуг) за межами України на 
підставі договорів (контрактів, угод). 

По-друге, зазнала змін постанова Правління НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-
кредитному та валютному ринках України» від 13.12.2016 р №410: підвищено розмір дозволеного 
сальдо купівлі-продажу банками іноземних валют та банківських металів протягом 1-го робочого 
дня з 0,5% до 1,0% від розміру регулятивного капіталу банку (в еквіваленті). 

Постанова Правління НБУ від 03.08.2017 р №74 вступила в силу 4 серпня 2017 року. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB17105.html

