Законодавство
Верховна Рада України на засіданні 17 травня
прийняла в першому читанні законопроект про
скасування держрегулювання цукрової галузі
Метою прийняття законопроекту є скасування квот, які відмежовують поставки
цукру на внутрішній ринок, і мінімальних цін на цукор і цукрові буряки. Верховна
Рада України прийняла в першому читанні законопроект, яким пропонується
скасувати мінімальні ціни на реалізацію цукрових буряків і встановлені квоти
на його виробництво. За ухвалення законопроекту «Про визнання такими,
що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання
виробництва і реалізації цукру» у першому читанні проголосували 242 народних
депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів. Цей документ визнає недійсними
норми Закону «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру», якими
обмежуються поставки цукру на внутрішній ринок і встановлюються мінімальні
ціни на цукор і цукрові буряки. Згідно пояснювальній записці, законопроект
розроблено з метою скасування Закону України «Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру» та визнання його таким, що не виконав поставлені
завдання, не сприяє сталому функціонуванню бурякоцукрової галузі на ринкових
засадах і не забезпечує подальший розвиток галузі. Також у записці зазначається,
що законопроект передбачає скасування Закону України «Про внесення зміни до
статті 5 Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської
продукції», яким передбачена норма про обов’язкові мінімальні ціни на реалізацію
цукрових буряків для виробництва цукру квоти «А» та цукор квоти «А». Закон «Про
державне регулювання виробництва і реалізації цукру» був прийнятий Верховною
Радою в 1999 році. Метою встановлення мінімальних цін на цукор та цукрові буряки
було прагнення не допустити падіння цін цукру на внутрішньому ринку нижче
економічно обґрунтованого рівня. Крім того, закон уповноважує Кабмін щорічно
визначати максимальний обсяг виробництва цукру для кожного заводу (квота «А»).
27 квітня 2016 року Кабмін вніс до Верховної Ради розроблений Мінагрополітики
законопроект №4532 про скасування практики розподілу державою квот на
виробництво цукру та встановлення мінімальної ціни на нього. В уряді вважають,
що держрегулювання не забезпечує розвитку галузі і залучення інвестицій. Кабінет
Міністрів України в січні 2017 року встановив мінімальні ціни на цукор і цукрові
буряки на 2017-2018 маркетинговий рік (МР, вересень 2017 – вересень 2018).
Згідно з ухваленим рішенням, мінімальна оптово-відпускна ціна цукрових буряків
урожаю 2017 року складає 633,1 гривні за 1 тонну, а цукру – 9172,6 гривні за тонну
(без ПДВ). Також уряд оцінив максимальний обсяг виробництва цукру (квота «А»)
поточного маркетингового року в 1,64 тисячі тонн.
Довідково:
З метою дерегуляції та спрощення ведення бізнесу в Україні розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 166-р «Про скасування
деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»
скасовано Порядок розподілу на конкурсних засадах між цукровими заводами
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обсягів виробництва цукру в межах квоти «А», який був затверджений наказом
Мінагрополітики від 28 серпня 2007 р. № 624, зареєстрований в Мін’юсті 30.08.2007
за №996/14262.
Джерело: economics.unian.ua, minagro.gov.ua

З липня діятиме новий порядок грошової оцінки
земель
17 липня 2018 року набирає чинності наказ Міністерства аграрної політики
та продовольства України, яким внесено зміни до Порядку нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів. Про це повідомляє Офіс великих платників
податків ДФС.
Порядком передбачено, що для земельних ділянок, інформація про які не
внесена до відомостей Державного земельного кадастру та у разі якщо у відомостях
Державного земельного кадастру відсутній код Класифікації видів цільового
призначення земель для земельної ділянки, коефіцієнт, який характеризує
функціональне використання земельної ділянки (Кф) при розрахунку її нормативної
грошової оцінки застосовується із значенням 3,0.
Таким чином, платники, які мають земельні ділянки, інформація про які не
внесена до відомостей Державного земельного кадастру та у разі якщо у відомостях
Державного земельного кадастру відсутній код Класифікації видів цільового
призначення земель для земельної ділянки, повинні подати до контролюючих органів
уточнюючі податкові декларації за II півріччя 2018 року з новою довідкою (витягом)
про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, яка видана з врахуванням вимог
Порядку (з 17.07.2018), як це передбачено ст.286 Податкового кодексу України.
Джерело: ukrainepravo.com

В Україні змінили правила оформлення земельних
ділянок
Уpяд Укpаїни скасував eкспepтну гpошову оцiнку зeмeльної дiлянки, що
вiдчужується юpидичною стоpоною.
Вiдповiднi змiни були пpийнятi Мiнiстepством юстицiї Укpаїни в наказi «Пpо
затвepджeння змiн до Поpядку вчинeння нотаpiальних дiй нотаpiусами Укpаїни».
Як вiдзначають в «Офiсi eфeктивного peгулювання» (BRDO), цe piшeння
позитивно вплинe на позицiю Укpаїни в peйтингу Doing Business в компонeнтi
«Peєстpацiя власностi».
Мiн’юст у спiвпpацi з BRDO pозpобив i пpийняв змiни до Поpядку вчинeння
нотаpiальних дiй. Вони скасовують нeобхiднiсть здiйснeння eкспepтної гpошової
оцiнки зeмeльної дiлянки для нотаpiального посвiдчeння угод щодо зeмeльних
дiлянок мiж юpидичними особами. Вiтаємо цe piшeння, – вiдзначають в BRDO.
Джерело: agroconf.org
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