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ПРОЕКТ ЗАКОНУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ 
УКРАЇНИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАВОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ НА 

ЕНЕРГЕТИЧНІ НАПОЇ 

 

24.04.2015  

ВРУ 

 

Номер, дата реєстрації: 2740 від 24.04.2015 

Сесія реєстрації: 2 сесія VIII скликання 

Суб'єкт права законодавчої ініціативи: Народний депутат України 

Ініціатор(и) законопроекту: Ничипоренко Валентин Миколайович (VIII скликання) 

Головний комітет: Комітет з питань податкової та митної політики 

Інші комітети: Комітет з питань охорони здоров'я 

Комітет з питань бюджету 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції 

Комітет з питань європейської інтеграції 

Останній етап проходження: Передано на розгляд керівництву (24.04.2015) 

 

 

ГЛАВА УРЯДУ: УКРАЇНА МОЖЕ ЗАПОЛОНИТИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК 
СВОЄЮ ПРОДУКЦІЄЮ 

 

24.04.2015  
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ 

 

Україна може заполонити європейський ринок своєю продукцією. Для цього потрібна, 

передусім, якість, - наголосив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у п’ятницю, 24 квітня, на 

зустрічі з представниками сільськогосподарських підприємств Київщини. За собівартістю, 

зазначив він, українська сільгосппродукція конкурентна, навіть незважаючи на те, що ЄС дотує 

своїх виробників. Арсеній Яценюк нагадав, що після одностороннього відкриття ринків ЄС… 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54945
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54945
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54945
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248117924&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248117924&cat_id=244276429
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НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОТХОДАХ ЛИКВИДИРУЕТ КОРРУПЦИЮ ПРИ 
ПЕРЕРАБОТКЕ ТАРЫ, - КУРЫКИН 

 

24.04.2015 

РБК-Україна  
 

Сейчас есть минимум три варианта проектов закона об отходах.Новый закон об отходах в 

Украине должен ликвидировать коррупцию в различных сферах, прежде всего - при переработке 

тары. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель министра Сергей Курыкин. "Речь 

идет, прежде всего, о переработке тары. Собственно, импортеры, которые ввозят товары в 

Украину, и сегодня должны платить определенный сбор, который должен идти на переработку… 

 

 

"РОССІЛЬГОСПНАГЛЯД" НЕ ПРОПУСТИВ ДО КРИМУ 16,5 ТОНН 
ЛЬВІВСЬКОЇ СВИНИНИ 

 

24.04.2015 

Економічна правда 
 

"Россільгоспнагляд" в Криму та Севастополі не пропустив на територію анексованого 

півострова 16,5 тонни охолодженої свинини з Львівської області. Про це йдеться в повідомленні 

управління "Россільгоспнагляду". Згідно з ним, вантаж був задекларований як "свинина 

охолоджена в напівтушах" у кількості 420 одиниць загальною вагою 16,5 тонни і прямував через... 

 

 

В МЕТРО ТОКИО ВЫРАЩИВАЮТ САЛАТЫ 

 

24.04.2015 

АгроНьюс 
 

В метро Токио начали выращивать салаты под брендом «Tokyo Salad». Это позволит 

жителям столицы Японии покупать зелень первой свежести напрямую у производителя, не 

переплачивая посредникам. Небольшая теплица, расположенная между станциями Nishikasai и 

Kasai, при помощи гидропонной технологии выращивает несколько видов салата: латук, ромен и... 

 

 

РФ МОЖЕ ВВЕСТИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ ПРАВИЛА, ЯКІ 
ДІЮТЬ ПРИ ІМПОРТІ З ЄС 

 

25.04.2015 

Економічна правда 

 

Росія продовжує висловлювати побоювання з приводу ризиків, які виникають у зв'язку з 

імплементацією угоди про асоціацію України і ЄС, в тому числі у сфері санітарних та 

фітосанітарних заходів. Про це було заявлено в ході проведених у Брюсселі тристоронніх 

консультацій у форматі Росія-Україна-ЄС, повідомила 24 квітня прес-служба Россільгоспнагляду. 

"У даній сфері процес імплементації угоди йде особливо інтенсивно, у зв'язку з чим… 

 

http://www.rbc.ua/rus/news/novyy-zakon-othodah-likvidiruet-korruptsiyu-1429876826.html
http://www.rbc.ua/rus/news/novyy-zakon-othodah-likvidiruet-korruptsiyu-1429876826.html
http://www.epravda.com.ua/news/2015/04/24/540013/
http://www.epravda.com.ua/news/2015/04/24/540013/
http://agronews.ua/node/52969
http://www.epravda.com.ua/news/2015/04/25/540147/
http://www.epravda.com.ua/news/2015/04/25/540147/
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КАБМИН УКРАИНЫ СОЗДАЛ КОМИССИЮ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ГОССЕЛЬХОЗИНСПЕКЦИИ – РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

27.04.2015 

АПК-Информ  
 

Кабинет министров Украины создал комиссию по ликвидации Государственной 

инспекции сельского хозяйства. Соответствующее распоряжение КМУ №389-р опубликовано на 

сайте правительства. Согласно документу, председателем комиссии назначается первый 

заместитель председателя Госсельхозинспекции Юрий Заставный. Отметим, что Кабмин обязал 

Ю.Заставного в шестимесячный срок проинформировать правительство о.. 

 

 

ЕВРОКОМИССИЯ РАЗРЕШИЛА ИМПОРТ 10 ВИДОВ ГМ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР 

 

27.04.2015 

АПК-Информ  
 

24 апреля Европейская комиссия одобрила импорт в страны ЕС 10 новых видов генно-

модифицированных сельхозкультур, которые включают кукурузу, соевые бобы, рапс и хлопок. 

Данное разрешение будет действовать в течение 10 лет. Указанные культуры планируется 

использовать как в пищевых, так и в кормовых целях. Кроме того, Еврокомиссия также продлила 

на 10 лет разрешение на использование 7 видов ГМ культур, производимых компаниями… 

 

 

ГОСДУМА РОССИИ ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О 
ЗАПРЕТЕ ГМО 

 

27.04.2015 

АПК-Информ  
 

Государственная дума России на заседании 24 апреля приняла в первом чтении 

законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной 

деятельности». Указанным законопроектом, в частности. устанавливается запрет на выращивание 

и разведение генно-инженерно-модифицированных растений и животных на… 

 

 

http://www.apk-inform.com/ru/news/1045346#.VT8EY8eH5no
http://www.apk-inform.com/ru/news/1045346#.VT8EY8eH5no
http://www.apk-inform.com/ru/news/1045306#.VT8EnceH5no
http://www.apk-inform.com/ru/news/1045298#.VT8Eq8eH5no
http://www.apk-inform.com/ru/news/1045298#.VT8Eq8eH5no

