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1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 липня 2015 року № 589-VIII
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законів України щодо регулювання виробництва та обігу пива
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких
законів України щодо регулювання виробництва та обігу пива (реєстр. № 2971-д),
поданий народним депутатом України Южаніною Н.П.
2. Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики
доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів
права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у
другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 липня 2015 року № 618-VIII
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо державного регулювання закупівельної ціни на
молоко та підтримки села
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо державного регулювання закупівельної ціни на
молоко та підтримки села (реєстр. № 2089), поданий народним депутатом України
Євлаховим А.С. та іншими народними депутатами України.
2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій
суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради
України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 1 липня 2015 р. № 675-р
Про призначення Глущенка С.М. Головою Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Призначити Глущенка Сергія Миколайовича Головою Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
http://www.kmu.gov.ua/
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 1 липня 2015 р. № 676-р
Про призначення Мельничука С.Д. першим заступником Голови Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
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Призначити Мельничука Сергія Дмитровича першим заступником Голови
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів.
http://www.kmu.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 22 липня 2015 р. № 731-р
Про призначення Кравченка А.М. заступником Голови Державного агентства
рибного господарства України
Призначити Кравченка Андрія Михайловича заступником Голови Державного
агентства рибного господарства України.
http://www.kmu.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 22 липня 2015 р. № 736-р
Про тимчасове покладення виконання обов’язків генерального директора
Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» на Процюка О.В.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку генерального
директора Національної акціонерної компанії «Украгролізинг», виконання обов’язків
генерального директора зазначеної Компанії на заступника генерального директора
Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» Процюка Олександра Вікторовича.
http://www.kmu.gov.ua/
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 1 липня 2015 р. № 252
Про затвердження Змін до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння
і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і
експонування
Відповідно до статей 7 та 20 Закону України «Про насіння і садивний матеріал»
та на виконання пункту 71 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року №
357, Н А К А З У Ю :
1. Затвердити Зміни до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і
садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування,
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20
лютого 2013 року № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 березня
2013 року за № 399/22931, що додаються.
2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ в
установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
Міністра Краснопольського Я.В.
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ЗМІНИ
до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу
сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування
1. У тексті Порядку та додатках до нього слова «Державна інспекція сільського
господарства України» та «Держсільгоспінспекція України» у всіх відмінках замінити
словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної
політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» у відповідних
відмінках.
2. Пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Обсяг насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для
селекційних, дослідних робіт і експонування, ввозиться в кількості, що визначається для
забезпечення проведення польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів
рослин на придатність на поширення в Україні з розрахунку один зразок на один рік на
одну точку досліджень. Кількість точок дослідження не може перевищувати тридцяти.».
3. Абзац третій пункту 7 викласти в такій редакції:
«обсяг насіння та/або садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для
селекційних, дослідних робіт і експонування, перевищує кількість, зазначену у пункті 4
цього Порядку;».
4. Пункт 8 Порядку доповнити новим абзацом такого змісту:
«Суб'єкт господарювання, що одержав підтвердження для ввезення в Україну
насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і
експонування, не пізніше 01 лютого року, наступного за роком, у якому було здійснено
ввезення, письмово інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому
комплексі, за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання щодо кількості
ввезеного насіння та його використання (місце вирощування, обсяги одержаного
врожаю, подальше використання)».
http://minagro.gov.ua/
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 1 липня 2015 р. № 253
Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення
фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення
кредитів
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом
здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29
квітня 2015 року № 300, та з метою аналізу ефективності використання бюджетних
коштів Н А К А З У Ю :
1. Затвердити такі форми, що додаються:
1.1. Заявки на участь у конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки за
залученими кредитами.
1.2. Довідки про отримання компенсації відсоткової ставки за залученими
кредитами за рахунок коштів державного бюджету.
1.3. Журналу обліку реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення
переліку позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів
в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів за рахунок коштів
державного бюджету.
1.4. Реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації
відсоткової ставки за залученими кредитами.
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1.5. Реєстру позичальників для отримання компенсації відсоткової ставки за
залученими кредитами.
1.6. Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами,
залученими у попередніх роках.
1.7. Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами,
залученими у поточному році.
1.8. Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими
кредитами в розрізі позичальників.
1.9. Заявки щодо додаткової потреби в компенсаційних коштах, необхідних для
здешевлення кредитів.
2. Департаменту фінансово-кредитної політики:
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому порядку.
2.2. Щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, та у
місячний строк після закінчення бюджетного періоду забезпечити подання до
Міністерства фінансів України інформації про стан виконання результативних
показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра
Краснопольського Я.В.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної
політики
та продовольства України
01.07.2015 № 253
ЗАЯВКА
на участь у конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими
кредитами
Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б.Р. Ахіджанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної
політики
та продовольства України
01.07.2015 № 253
ДОВІДКА
про отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами за
рахунок коштів державного бюджету
Випуск
№ 105

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б.Р. Ахіджанов

31 липня
2015 року
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної
політики
та продовольства України
01.07.2015 № 253
ЖУРНАЛ
обліку реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення переліку
позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в
агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів за рахунок коштів
державного бюджету
Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б.Р. Ахіджанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної
політики
та продовольства України
01.07.2015 № 253
РЕЄСТР
позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за
залученими кредитами
Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б.Р. Ахіджанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної
політики
та продовольства України
01.07.2015 № 253
РЕЄСТР
позичальників для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими
кредитами
Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Випуск
№ 105
31 липня
2015 року

Б.Р. Ахіджанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної
політики
та продовольства України
01.07.2015 № 253
ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для
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здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у попередніх
роках
Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б.Р. Ахіджанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної
політики
та продовольства України
01.07.2015 № 253
ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у поточному
році
Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б.Р. Ахіджанов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної
політики
та продовольства України
01.07.2015 № 253

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами в розріз і
позичальників
Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б.Р. Ахіджанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної
політики
та продовольства України
01.07.2015 № 253
ЗАЯВКА
щодо додаткової потреби в компенсаційних коштах, необхідних для здешевлення
кредитів
Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Б.Р. Ахіджанов
http://minagro.gov.ua/
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Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення
нормативно-правових
актів
у
відповідність
із
чинним
законодавством Н А К А З У Є М О :
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики
України, Міністерства фінансів України від 01 червня 2004 року № 195/366 «Про
затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України, що
спрямовуються на підтримку розвитку виробництва продукції шовківництва»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 червня 2004 року за № 718/9317.
2. Департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства
України подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра
аграрної політики та продовольства України Краснопольського Я.В.
http://minagro.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 03 червня 2015 № 262/622
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики
України, Міністерства фінансів України від 01 червня 2004 року № 195/366
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Постанова «Про встановлення мораторію на купівлю-продаж та зміну
цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення»
Номер, дата реєстрації: 2113/П від 02.06.2015
Ініціатори: Народні депутати України Лабазюк С.П., Литвин В.М.,
Ланьо М.І., Єремеєв І.М., Москаленко Я.М., Молоток І.Ф., Бандуров В.В.,
Развадовський В.Й., Шаповалов Ю.А., пономарьов О.С., Фурсін І.Г.,
Поплавський М.М.
Вважати неприпустимим зняття мораторію на здійснення купівлі-продажу та
зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення в
умовах війни на Сході, складної економічної ситуації в країні, яка призвела до
зубожіння українців. Відміна такого мораторію загрожує національній безпеці нашої
держави, оскільки в цих умовах земля буде продаватися нижче її ринкової собівартості.
Переважно її скуповуватимуть іноземці, адже матеріальні статки українців мізерні.
Таким чином, зняття мораторію на її продаж у січні 2016 року позбавить українців
власної землі,
Верховна Рада України постановляє:
1. Встановити мораторій на здійснення купівлі-продажу та зміни цільового
призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення до проведення
повної інвентаризації цих земель та набрання чинності закону про обіг земель
сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2026 року.
2. Контроль за дотриманням мораторію на купівлю-продаж та зміну цільового
призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення незалежно від
форми власності здійснюється органами місцевого самоврядування, місцевими
органами виконавчої влади та центральними органами виконавчої влади з питань
земельних ресурсів, які здійснюють державний контроль за використанням та
охороною земель у межах їх повноважень, визначених законом.
3. Ця постанова набирає чинності з дня наступного, за днем її опублікування.
4. Кабінету Міністрів України:
1) вжити невідкладних заходів щодо проведення повної інвентаризації земель та
введення в дію закону про обіг земель сільськогосподарського призначення;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою;
3) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цією постановою.
Метою прийняття проекту постанови є запобігання масовим проявам зміни
цільового призначення та продажу земельних
ділянок сільськогосподарського
призначення, що як правило призводить до численних зловживань у цій сфері та
пограбування українського народу.
Питання необхідності відкриття ринку землі є доволі складним процесом і його
вирішення потребує виваженого та комплексного підходу.
Перш за все потрібно зазначити, що відповідно до підпунктів «а» та «б» пункту
15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України введено мораторій на
обіг земель сільськогосподарського призначення, зокрема, передбачено, що до набрання
чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1
січня 2016 року, не допускається:
а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;
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б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна
цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності
громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам
земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також
земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу
земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для
суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних
ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для
здійснення діяльності за такими угодами.
Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних
часток (паїв), визначених підпунктами «а» та «б» цього пункту, запроваджується за
умови набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення,
але не раніше 1 січня 2016 року, в порядку, визначеному цим Законом.
Таким чином, з 1 січня 2016 року може бути знятий мораторій, шляхом
прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.
Проте, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2014 р. № 695, із змінами, а також
Коаліційною угодою, що є невід’ємною частиною Програми, не передбачено на 2015 рік
розроблення та сприяння прийняттю Закону України «Про обіг земель
сільськогосподарського призначення». Однак, ми сьогодні кожного дня в Парламенті
спостерігаємо порушення Коаліційної угоди і важливо нагадати, що запуск ринку землі
було закладено в програму дій уряду, але через розбіжності з цього питання всередині
коаліції його було відкладено.
Також скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського
призначення є серед вимог МВФ.
Проте до вирішення питання зняття мораторію на обіг землі потрібно підходити
комплексно та обдумано. І завданням є не просто зняти мораторій на продаж земель
сільськогосподарського призначення, а найважливішим є запровадження таких умов
обігу земель, які б дали можливість максимального розвитку сільського господарства та
розвитку села в цілому. Інакше селяни, які є власниками землі – найціннішого скарбу, є
одночасно – найбіднішою верствою населення. Безумовно, що потрібно змінити цю
ситуацію.
Також слід виділити можливі негативні наслідки скасування мораторію на
купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, зокрема:
скуповування значних площ сільськогосподарського призначення фінансовопромисловими групами, що замість розвитку села, навпаки призведе до
«обезземелення» селян;
відчуження селянами земельних ділянок сільськогосподарського призначення за
ціною, що є істотно нижчою за економічно обґрунтовану, що є ймовірним з огляду на
складну економічну ситуацію в державі;
концентрація значних площ сільськогосподарського призначення у власності
фінансових установ (комерційних банків) під час переходу заставної землі у власність
заставоутримувача, що, крім іншого, може негативно вплинути на якість землі.
виникнення явища «спекуляції» земельними ділянками, коли значні площі земель
сільськогосподарського призначення скуповуватимуться фінансовими спекулянтами із
метою подальшого їх перепродажу за більш високою ціною, що призведе до зростання
вартості аграрної продукції і спричинить інфляцію;
неконтрольована
зміна
цільового
призначення
та
урбанізація
сільськогосподарських земель, що може поставити під загрозу все сільське
господарство.
Тому, зняття мораторію є досить ризикованим в умовах надзвичайно складної
економічної ситуації, високого рівня корупції в правоохоронних органах, судовій
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системі і органах земельних ресурсів відкриття ринку сільськогосподарських земель та
буде супроводжуватись цілою низкою викликів: від реалізації вже відомих схем,
спрямованих
на
викуп
окремих
земельних
ділянок
для
блокування
сільськогосподарської діяльності до повного обезземелення селян через скупку земель
фінансовими спекулянтами.
Важливим для нормального обігу ринку землі запровадити прозоре і
скоординоване функціонування Державного земельного кадастру та Державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень. Це потребує наповнення бази даних
кадастру відомостями про земельні паї, об’єднання в одну інформаційну систему систем
земельного кадастру та реєстрації прав, удосконалення процедури реєстрації земельних
ділянок та прав на них, надання максимально можливого доступу до інформації цих
реєстрів.
Таким
чином,
необхідною
умовою
запровадження
обігу
земель
сільськогосподарського призначення є формування належного нормативно-правового
забезпечення та встановлення засад його функціонування.
Однак, в умовах:
наявних прогалин законодавчого забезпечення;
незавершеної інвентаризації земель сільськогосподарського призначення;
низької підтримки вільного ринку земель населенням, а особливо власниками
паїв;
високого рівня безробіття в сільській місцевості;
завершення дії мораторію в 2016 році є передчасним.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про особисте
селянське господарство» щодо розвитку сільського зеленого туризму»
Номер, дата реєстрації: 2232а від 02.07.2015
Ініціатори: Народні депутати України Брензович В.І., Бриченко І.В.,
Кіссе А.І., Чижмарь Ю.В.
Метою законодавчої ініціативи є юридичне визначення поняття сільського
зеленого туризму, і тим самим чітке розмежування підприємницької та не
підприємницької діяльності в сфері туристичної діяльності, що здійснюється в сільській
місцевості, а також забезпечення державної підтримки цієї форми діяльності сільських
мешканців шляхом організації для них фахової підготовки та перепідготовки членів
особистого селянського господарства у сфері сільського зеленого туризму.
Під «сільським зеленим туризмом» у контексті статті 1 Закону України «Про
особисте селянське господарство» (Закон № 742-IV, від 15.05.2003) слід розуміти
специфічний різновид господарської діяльності у формі сільської гостинності, що
уявляє собою надання послуг із забезпечення відпочинку міських жителів в приватних
господарствах в сільській місцевості з використанням майна та трудових ресурсів членів
особистого селянського господарства, природно-рекреаційних особливостей місцевості,
культурної, історичної та етнографічної спадщини регіону.
Це один із видів самозайнятості населення, який підвищує роль краєзнавства,
усереднює елементи активної діяльності й відпочинку, створює життєве середовище,
наближене до природи. Зважаючи на сучасний стан соціально-економічного розвитку
сільських територій, першочергове значення має соціальний аспект цієї діяльності. Тому
сільський зелений туризм розглядається як один із засобів отримання доходів сільським
населенням, як компонент комплексного розвитку сільських територій і сільської
інфраструктури, а також як один із чинників стратегії подолання бідності в сільській
місцевості. На Вищенаведене надає підстави для визнання сільського зеленого туризму
суспільно цінною і корисною сферою суспільних стосунків, який заслуговує на всіляку
підтримку з боку держави.
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Завдяки тому. що цей різновид господарської діяльності набув легалізацію в
Україні саме через Закон України «Про особисте селянське господарство», відповідно
до положень якого вона не відноситься до підприємницької діяльності, і звісно, для його
здійснення не вимагається створення юридичної особи, - сільський зелений туризм
набув широкого розвитку в нашій державі. У той же час в окремих контролюючих
органах виникають питання щодо уточнення тих форм, місця, обсягу здійснення цієї
діяльності, в межах яких таку діяльність слід вважати частиною діяльності особистого
селянського господарства, що вимагає уточнення правової дефініції поняття сільського
зеленого туризму.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо спрощення процедури приватизації земельних ділянок громадянами)»
Номер, дата реєстрації: 2239а від 02.07.2015
Ініціатори: Народні депутати України Бондар В.В., Яценко А.В.
Метою Законопроекту є забезпечення реалізації права громадян України на
безоплатну приватизацію земельних ділянок.
Відповідно до Земельного кодексу України, громадяни України наділені правом
отримати безоплатно земельну ділянку (пай). Але, на сьогоднішній день це право
обмежено тим, що для оформлення земельної ділянки (паю), що знаходиться у
користуванні у орендаря, заявник має отримати його погодження. Орендарі часто
зловживаючи своїм становищем таких погоджень не надають, відповідно заявники не
можуть реалізувати своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки (паю).
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Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
удосконалення окремих питань справляння орендної плати та земельного
податку)»
Номер, дата реєстрації: 2241а від 02.07.2015
Ініціатори: Народні депутати України Хомутиннік В. Ю., Кацуба В.М.
Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо удосконалення окремих питань справляння орендної плати та земельного
податку)» розроблено з метою встановлення на законодавчому рівні прийнятних умов
сплати як земельного податку, так і орендної плати за земельні ділянки, які перебувають
у власності або в користуванні житлово-будівельних (житлових), гаражно-будівельних,
садівницьких та дачних кооперативів, а також за земельні ділянки, які передані
фізичним особам для будівництва та обслуговування жилого будинку, індивідуального
(садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку та індивідуального
гаражного будівництва.
27.03.2014 Верховна Рада України прийняла Закон України № 1166-VII «Про
запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання
в Україні», яким було внесено зміни до Податкового кодексу України в частині
встановлення мінімального розміру орендної плати за користування земельними
ділянками на рівні трьох відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки,
яка передана в оренду.
Зазначені зміни до Податкового кодексу України спричинили до того, що розмір
орендної плати зріс майже у 33 рази за використання земельних ділянок, орендарями
яких є житлово-будівельні (житлові), гаражно-будівельні, садівницькі та дачні
кооперативи, а також за земельні ділянки, які передані в оренду фізичним особам для
будівництва та обслуговування жилого будинку, індивідуального (садибного)
житлового будинку, садового, дачного будинку та індивідуального гаражного
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будівництва. Таким чином, якщо у 2013 році за оренду земельної ділянки, загальною
площею 0,03 га у м. Харкові, із цільовим призначенням - обслуговування житлового
будинку, орендар сплачував 167,32 грн. на рік, то у 2014 році – 5 588,49 грн. на рік, а за
земельну ділянку, яка перебувала в оренді гаражного кооперативу, у 2013 році розмір
орендної плати становив 2 766 грн. в рік, то у 2014 році – вже 72 440 грн. в рік.
Беручи до уваги те, що в умовах гострої фінансової, соціальної та політичної
кризи, встановлений на законодавчому рівні розмір орендної плати для зазначених вище
кооперативів, які є неприбутковими юридичними особами, а також для фізичних осіб є
надто високим і непосильним, а тому потребує змін.
Встановлення розміру оренди на рівні не менше як 0,3 відсотка від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що передана в оренду, надасть змогу досягти згоди
між інтересами орендарів та орендодавців.
Для того, щоб запропоновані нововведення були послідовними, зміна
мінімального розміру оренди, потребує внесення відповідних змін і до ст. 274
Податкового кодексу України, яка визначає ставки земельного податку, так як розмір
земельного податку не може бути більшим, за оренду плату. Оскільки, в такому разі,
втрачається ознака договору оренди саме як оплатного договору, бо власнику
доведеться сплатити податок за земельну ділянку у більшому розмірі, а ніж він отримає
за передання такої земельної ділянки в оренду.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
щодо невиплати орендної плати громадянам за користування належними їм на
праві власності земельними ділянками сільськогосподарського призначення,
земельними частками (паями)»
Номер, дата реєстрації: 2245а від 02.07.2015
Ініціатори: Народні депутати Бондар В.В., Яценко А.В.
Метою законопроекту є стимулювання орендарів вчасно та в повному обсязі
виплачувати
оренду
плату
за
користування
земельними
ділянками
сільськогосподарського призначення, земельними частками (паями).
Враховуючи численні скарги громадян на порушення орендарями строків оплати
за користування належними їм на праві власності земельними ділянками
сільськогосподарського призначення, земельними частками (паями) орендарями,
виникла необхідність встановити відповідальність для таких недобросовісних орендарів.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про приватну ветеринарну практику»
Номер, дата реєстрації: 2273а від 03.07.2015
Ініціатор: Народні депутати Бакуменко О.Б., Кучер М.І., Юрчишин П.В.,
Лунченко В.В.

Випуск
№ 105
31 липня
2015 року

Метою прийняття законопроекту є сприяння реалізації політики діяльності
приватної ветеринарної практики України на засадах незалежності, гуманізму,
професійності і самоврядування. Запровадження механізму поступової заміни
виконавця державних програм протиепізоотичних заходів за прикладом розвинених
країн.
У сучасному економічно-правовому житті розвинутих країн поряд з органами
влади, бізнес-структурами і громадськими організаціями окремо виділяють особливий
елемент, який отримав назву „вільні професії”. Особливість статусу вільних професій
обумовлена роллю, яку вони відіграють у житті суспільства, і закріплюються в
законодавстві. Вільні професії знаходяться на своєрідній межі між: владою, бізнесом та
громадськими організаціями.
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З огляду на світовий досвід, потрібно надати громадським організаціям функції
самоврядування в професії й створити рівень діяльності ветеринарної служби відповідно
до вимог і стандартів Міжнародного епізоотичного бюро (МЭБ), а також установити на
законодавчому рівні приналежність професії ветеринарного лікаря до категорії так
званих «вільних професій», за аналогією із країнами Євросоюзу.
З огляду на ратифіковані Україною міжнародні вимоги й норми, членство
України у ВТО й беручи до уваги досвід країн Європейського союзу, у яких ветеринарна
служба контролює все ланки продовольчої продукції від поля до стола споживача,
сприяння прискоренню гармонізації ветеринарного законодавства України з
відповідним законодавствам ЄС у частині визначення компетенції й повноважень
ветеринарної служби в сфері безпеки продовольства надасть можливість Україні
підвищити стандарти якості на ринку ветеринарних послуг.
Пропонується врахувати досвід розвинених європейських країн і сприяти
реформуванню ветеринарної служби з метою поступового переведення лікувальної
роботи в компетенцію ліцензованих приватних практикуючих лікарів. Для цього
необхідно
установити єдину саморегулюючу систему діяльності практикуючих
ветеринарних лікарів (понад 20 тисяч фахівців) встановлення єдиних етичних та
кваліфікаційних норм і правил, у тому числі обов'язкове підвищення кваліфікації,
відповідальність за контроль якості, надаваних ветеринарних послуг і професійне
поводження ветеринарних лікарів.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі» (щодо забезпечення прав
працівників радгоспів, що приватизовуються, на земельні частки (паї)
Номер, дата реєстрації: 2279а від 03.07.2015
Ініціатори: Народні депутати України Балога В.І., Петьовка В.В.
Метою законопроекту є сприяння подальшому реформуванню державних
сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності на землю та майно
шляхом забезпечення всім членам колективних сількогосподарських підприємств права
вільного виходу з цих підприємств із земельними частками (паями) і майновими паями
та створення на їх основі приватних (приватно-орендних) підприємств, селянських
(фермерських) господарств, господарських товариств, сільськогосподарських
кооперативів, інших суб'єктів господарювання, заснованих на приватній власності;
збереження, по можливості, цілісності господарського використання приватними
формуваннями землі та майна колишніх колективних сільськогосподарських
підприємств на основі оренди земельних часток (паїв) і майнових паїв у групи власників
цих часток, паїв; виділення єдиним масивом земельних ділянок групі власників
земельних часток (паїв), яка звернулась із заявами про відведення земельних ділянок в
натурі, з метою спільного використання, або надання в оренду цих ділянок.
Як відомо, продуктивність праці в сільському господарстві України, де панівне
становище донедавна належало державній та колгоспно-кооперативній власності,
значно нижча, ніж у країнах, де сільськогосподарське виробництво базується на
приватній власності. А там, де вітчизняний селянин почувається господарем,
урожайність культур перевищує врожайність на колективних полях.
Ці обставини і визначили одне з головних завдань переходу до ринкової
економіки в Україні - приватизацію значної частини державного майна взагалі, а
особливо в аграрному секторі економіки. Приватизація майна в агропромисловому
комплексі здійснюється відповідно до законодавства України з питань приватизації з
урахуванням специфіки сільськогосподарського виробництва, визначених Законом
України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі».
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Згідно з цим законом здійснюється приватизація майна підприємств, що
перебувають у державній і комунальній власності, для яких основними видами
діяльності є виробництво сільськогосподарської продукції, продукції рибного та
лісового господарства, переробка і реалізація цієї продукції, виконання робіт і надання
послуг сільськогосподарським товаровиробникам.
Приватизація майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських
підприємств здійснюється шляхом перетворення їх на колективні сільськогосподарські
підприємства або відкриті акціонерні товариства за рішенням загальних зборів
працівників або зборів уповноважених.
На практиці ж, на відміну від колишніх колгоспників, працівники радгоспів
реально позбавлені можливості отримати у власність частину розпайованих земель
радгоспу. В тому числі і через те, що всупереч будь-якої логіки, землі, які належали
радгоспам і зараз не обробляються, знаходяться у вкрай занедбаному стані, з невідомих
причин не включаються у перелік об’єктів, що підлягають приватизації. Так, тільки в
Закарпатській області з 8 радгоспів Кабінет Міністрів включив у перелік об’єктів, що
підлягають приватизації у 2015 році тільки 1 – ДП «Радгосп «Виноградівський».
Крім того, в процесі такої приватизації велика ймовірність, що право на земельні
наділи селяни не отримають, оскільки землі радгоспів будуть реалізовані разом з їх
іншим майном.
Заходи по приватизації та реформуванню аграрних відносин на засадах приватної
власності не виключають колективного господарювання сільськогосподарських
товаровиробників, але вони мають здійснюватися на суто добровільних засадах без
руйнації приватної власності на землю та інші засоби сільськогосподарського
виробництва, як це було в часи радянської колективізації.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування
видів господарської діяльності» (щодо виробництва ветеринарних препаратів та
ліцензування діяльності з особливо небезпечними хімічними речовинами)
Номер, дата реєстрації: 2284а від 03.07.2015
Ініціатори: Народні депутати України Бакуменко О.Б., Юрчишин П.В.,
Рибак І.П.
Законопроектом передбачається ліцензування таких видів господарської
діяльності як виробництво особливо небезпечних хімічних речовин за переліком, що
визначається Кабінетом Міністрів України; здійснення операцій у сфері поводження з
небезпечними відходами.
Проект Закону передбачає доповнення статті 7 Закону України «Про ліцензування
видів господарської діяльності» новим видом господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню, а саме: виробництво ветеринарних препаратів, оптова та роздрібна
торгівля ветеринарними препаратами.
Основна мета законопроекту направлена на забезпечення належного
ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя в державі, а також звуження
переліку видів діяльності з особливо небезпечними хімічними речовинами, що
підлягають ліцензуванню. Виконання зазначених робіт потребує відповідної
матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, а також умов щодо контролю за
якістю ветеринарних препаратів, що вироблятимуться та використовуватимуться при
наданні ветеринарних послуг.
Ліцензування господарської діяльності є одним з видів державного регулювання
підприємництва і є важливою частиною системи адміністрування господарської
діяльності та показником легкості ведення вітчизняного бізнесу.
Наявність ліцензії у виробника та дистриб’ютора ветеринарних препаратів буде
свідчити про гарантії збоку держави про відповідність встановленим вимогам,
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легалізації своєї діяльності та відповідатиме законодавству Європейського
Співтовариства.
Досягти поставленої мети пропонується шляхом прийняття вказаного проекту
Закону.
Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» регулює
суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає їх
виключний перелік. Стаття 7 встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд
і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у цій
сфері ліцензування видів господарської діяльності.
Основними причинами необхідності прийняття Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» є потреба:
1. Вдосконалити систему державного контролю щодо виробництва ветеринарних
препаратів, їх оптової й роздрібної торгівлі.
У статті 7 Закону включено лише вид господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню – ветеринарна практика, а такий вид господарської діяльності як
виробництво ветеринарних препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними
препаратами – відсутній. Така позиція докорінно змінює підходи до державного
контролю під час виробництва і обігу ветеринарних препаратів та не відповідає
міжнародним нормам, зокрема вимогам Європейського Союзу. Так, Директивою
Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 16 листопада 2001 р. № 2001/82, Кодексом
Співробітництва стосовно ветеринарних медичних препаратів 2004/28/ЄС, передбачено
вимоги до забезпечення якості ветеринарних препаратів при їх розробці, виробництві та
контролі. Наявність ліцензії у виробника та дистриб’ютора ветеринарних препаратів є
обов’язковим для всіх виробників фармацевтичних виробів в Європейському
Співтоваристві, незалежно від того, де реалізується продукція – на території
Співтовариства, чи за її межами.
За останнє десятиріччя ринок виробників та дистриб’юторів ветеринарних
препаратів самоорганізувався і стабілізувався, а всі його учасники (суб’єкти
господарської діяльності) мають ліцензії термін дії якої необмежений.
З боку галузевих асоціацій, представників малого та середнього бізнесу,
вітчизняних виробників ветеринарних препаратів зазначено, що ліцензійними умовами
визначався перелік організаційних, кваліфікаційних та спеціальних вимог обов’язкових
для виконання при проведені господарської діяльності і забезпечував відповідний
захист високотехнологічним виробничим потужностям від появи несанкціонованих,
несертифікованих виробництв, що в свою чергу сприяло наповнення ринку якісними та
конкурентоспроможними ветеринарними препаратами.
Альтернативного способу державного регулювання, що забезпечувало
наповнення українського ринку ефективними та якісними ветеринарними препаратами
окрім ліцензування не існує.
2. Конкретизувати види діяльності з особливо небезпечними речовинами, які
підлягають ліцензуванню.
Згідно п.14 ст. 7 Закону України від 02.03.2015р. № 222-VIII «Про ліцензування
видів господарської діяльності» (далі за текстом – Закон) ліцензуванню підлягає:
«поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами за
переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України. Не підлягає ліцензуванню
зберігання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних
відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб'єктам
господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з
небезпечними відходами;».
Під «поводженням» можна розуміти будь-яку діяльність, яка пов’язана з
особливо небезпечними речовинами за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів
України. Це і дослідження таких речовин в наукових цілях, і застосування на
сільськогосподарських полях, і зберігання, і т.д.
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Отже, редакція Закону (в порівнянні з редакцією Закону України від 01.06.2000р.
№ 1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності») не лише не
звузила обсяг ліцензійних видів діяльності в сфері обігу особливо небезпечних речовин,
але й розширила його на більш широке коло осіб та на більше коло дій.
До того ж така редакція Закону дозволяє підзаконним актом (наприклад,
Постановою КМУ від 17.08.1998р. № 1287 «Про затвердження переліку особливо
небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню»)
значно розширити коло осіб, для яких буде необхідність отримувати ліцензії.
Попри те, що Уряд взяв курс на дерегуляцію господарської діяльності та
спрощення регуляторної бази, в результаті має місце посилення регулювання з боку
виконавчої влади та ускладнення умов ведення бізнесу.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про повернення суб’єкту права законодавчої ініціативи на
доопрацювання про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
добросусідства та вартості плати за оформлення документів на земельні ділянки
для населення»
Номер, дата реєстрації: 2232/П від 06.07.2015
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
Верховна Рада України постановляє:
Повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання проект
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
добросусідства та вартості плати за оформлення документів на земельні ділянки для
населення (реєстр.№2232), поданий народним депутатом України Гудзенком В.І.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до статті 791 Земельного кодексу України
(щодо спрощення порядку формування земельних ділянок)»
Номер, дата реєстрації: 2304а від 06.07.2015
Ініціатори: Народні депутати України Антонищак А.Ф., Батенко Т. І.,
Мусій О.С., Матківський Б.М., Добродомов Д. В., Євлахов А. С., Горват Р. І.,
Пацкан В. В.
Цей законопроект розроблено з метою впорядкування питань, що пов’язані з
виготовленням документів із землеустрою щодо формування нових та ділянок, що уже
були в користуванні фізичних чи юридичних осіб.
Проект Закону України «Про внесення змін до ст.791 Земельного Кодексу
України та спрощення порядку формування земельних ділянок» передбачає внесення
змін до однієї з статей Земельного Кодексу України щодо спрощення порядку
формування нових земельних ділянок та ділянок що були в користуванні.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
зменшення фінансового результату до оподаткування на суму доходів від участі в
капіталі сільськогосподарських товаровиробників»
Номер, дата реєстрації: 2306а від 07.07.2015
Ініціатор: Народний депутат України Южаніна Н.П.

Випуск
№ 105
31 липня
2015 року

Основною метою законопроекту є створення рівних умов оподаткування
прибутку, отриманого платниками єдиного податку четвертої групи –
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сільськогосподарськими товаровиробниками, незалежно від організаційно-правової
форми господарювання таких платників.
Відповідно до положень розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств»
Податкового кодексу України оподатковуваний прибуток платника податку
визначається на основі фінансового результату до оподаткування, визначеного у
фінансовій звітності платника податку на прибуток за звітний рік, шляхом його
коригування на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.
Фінансовий результат платника податку на прибуток за звітний період включає, в
тому числі, дохід від участі в капіталі, який визначається згідно з нормами П(С)БО 12
«Фінансові інвестиції» та дорівнює частці інвестора в чистому прибутку асоційованого
або дочірнього підприємства у звітному році.
Дохід від участі в капіталі за правилами, встановленими стандартами
бухгалтерського обліку, виникає у платника податку на прибуток в результаті
переоцінки (збільшення вартості) фінансової інвестиції в асоційоване або дочірнє
підприємство у випадку отримання таким підприємством чистого прибутку.
Отже, збільшення доходу від участі в капіталі платника податку на прибуток не
супроводжується надходженням грошових коштів або інших активів.
Відповідно до підпункту 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 Податкового кодексу
України фінансовий результат платника податку на прибуток до оподаткування
зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі тільки інших платників
податку на прибуток підприємств (така норма спрямована на усунення подвійного
оподаткування отриманого доходу в інвестора, оскільки такий прибуток вже
оподаткований в асоційованого або дочірнього підприємства).
Проте, у разі якщо дочірнє або асоційоване підприємство не є платником податку
на прибуток підприємств, а є платником єдиного податку четвертої групи –
сільськогосподарським товаровиробником, отриманий ним прибуток не зменшить
фінансовий результат до оподаткування платника податку на прибуток і буде
оподаткований за ставкою 18% податку на прибуток.
При цьому, у разі якщо платник єдиного податку четвертої групи –
сільськогосподарський товаровиробник не матиме статусу асоційованого чи дочірнього
підприємства, отриманий ним прибуток не буде оподатковуватися у інвестора (дохід від
участі в капіталі за правилами, встановленими стандартами бухгалтерського обліку, в
інвестора не виникає).
Таким чином, діюча редакція підпункту 140.4.1 пункту 140.4 статті 140
Податкового кодексу України щодо зменшення фінансового результату платника
податку на прибуток до оподаткування на суму нарахованих доходів від участі в
капіталі тільки інших платників податку на прибуток підприємств є дискримінаційною
за ознакою організаційно-правової форми господарювання платника єдиного податку
четвертої групи – сільськогосподарського товаровиробника, який за правовим статусом
є дочірнім підприємством.
Аналогічна дискримінаційна норма щодо неможливості врахування у зменшенні
фінансового результату до оподаткування сум нарахованих доходів у вигляді
дивідендів, які підлягають виплаті на користь платника податку на прибуток від не
платників податку на прибуток, не дивлячись на те, що такі платники сплатили авансові
внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення сертифікації у галузі земельних відносин»
Номер, дата реєстрації: 2313а від 08.07.2015
Ініціатор:Народний депутат України Івченко В.Є.
Основною метою проекту Закону є забезпечення активізації проведення
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земельних торгів з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності та
прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) шляхом визначення прозорої процедури
підготовки аукціоністів (ліцитаторів), оцінювачів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок а також підвищення якості проведення топографо-геодезичних робіт
та робіт із землеустрою шляхом визначення прозорої процедури підготовки
сертифікованих інженерів-землевпорядників та сертифікованих інженерів-геодезистів.
Законом України від 2 березня 2015 року № 222 «Про ліцензування видів
господарської діяльності» внесено зміни в частині скасування ліцензій на проведення
земельних торгів, землеоціночних робіт. Проте законодавством не врегульовано
питання стосовно статусу виконавця земельних торгів, суб’єкта оціночної діяльності у
сфері оцінки земель.
З метою врегулювання вказаного питання та уникнення здійснення продажу чи
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок юридичними або фізичними
особами-підприємцями, які відповідно до законодавства не мають право це робити,
проектом Закону пропонується визначити порядок здійснення підготовки аукціоністів
(ліцитаторів) з проведення земельних торгів, оцінювачів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок та сертифікації їх діяльності.
Крім того, законопроектом пропонується уніфікувати та удосконалити роботу
Кваліфікаційної комісії з приймання кваліфікаційного іспиту та підвищення кваліфікації
сертифікованих інженерів-землевпорядників.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань
правового статусу земель фермерського господарства»
Номер, дата реєстрації: 2028а/П від 13.07.2015
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
Верховна Рада України постановляє:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового статусу
земель фермерського господарства (реєстр.№ 2028а), поданий народними депутатами
України Бакуменком О.Б., Кулінічем О.І., Івченком В.Є., Кучером М.І., Лунченком В.В.,
Мартиняком С.В., Лабазюком С.П., Мушаком О.П.
2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням
пропозицій та
поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної
Ради України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції)»
Номер, дата реєстрації: 2351а від 14.07.2015
Ініціатор: Народний депутат України Козак Т.Р.
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Ціль законопроекту полягає в звільненні від податкового навантаження
національного сільгоспвиробника, в першу чергу - виробників м’яса.
Завдання цього законопроекту полягає у врегулюванні норм Податкового кодексу
України, та Додатку до Закону України «Про Митний тариф України», що дозволить
стимулювати виробництво м’яса та м’ясної продукції в Україні.
Частка сільського господарства у валовому внутрішньому продукті України
постійно зростає, однак зростання відбувається повільними темпами та не відповідає
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економічному потенціалу галузі. У 2014 році сільське, лісове та рибне господарство
займало лише 10, 2 відсотки у валовому внутрішньому продукті України.
У 2015 році вперше за останні десять років обсяги основних видів виробництва
сільськогосподарської продукції зменшилися у порівнянні з аналогічним періодом
минулого року. Зокрема, м’яса вироблено 96,7 відсотки до січня-травня минулого року,
молока 95,8 відсотки, яєць – 87,1 відсотки.
Складна фінансова та економічна ситуація в країні дається взнаки і в сільському
господарстві. Тому важливими для розвитку галузі є наявність податкових стимулів.
Якщо для сільськогосподарських товаровиробників наявний спеціальний режим
оподаткування податком на додану вартість, то податкові преференції у виробників
молока та м’яса та м’яса відсутні. З 1 січня 2015 року скасований спеціальний режим
фінансової підтримки виробників м’ясо-молочної продукції . Інших механізмів, в тому
числі через спрямування на підтримку сільськогосподарських товаровиробників через
видатки Державного бюджету не запропоновано.
Тому у законопроекті пропонується встановити пільговий режим оподаткування
прибутку сільгоспвиробників та скасування платежів при ввезенні ними устаткування.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
вдосконалення регулювання відносин у сфері землекористування, містобудівної
діяльності та благоустрою населених пунктів»
Номер, дата реєстрації: 2367а від 15.07.2015
Ініціатори: Народні депутати України Соловей Ю.І., Маркевич Я.В., Дубіль
В.О., Медуниця О.В.
Загальною метою законопроекту є усунення невиправданих адміністративних
перепон, підвищення гнучкості та прозорості відносин органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання у сфері землекористування і
будівництва, посилення захисту прав суб’єктів господарювання у зазначених сферах.
Завданнями розроблення та прийняття законопроекту є:
спрощення процедури набуття права користування земельною ділянкою при
переході права власності на об’єкт нерухомості, що на цій ділянці знаходиться;
мінімізація зловживань монопольним становищем енергогенеруючими
компаніями при наданні технічних умов на будівництво мереж електор-, водо-,
газопостачання, їх підключенні та подальшій експлуатації;
створення додаткових правових гарантій для орендарів земельних ділянок
комунальної та державної форми власності й потенційних покупців таких земельних
ділянок.
Законодавче регулювання відносин у сфері землекористування, містобудівної
діяльності та благоустрою населених пунктів здійснюється відповідно до таких базових
законодавчих актів як Цивільний кодекс України, Закони України «Про оренду землі»,
«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів».
Поряд з цим суміжні правовідносини врегульовано також Законом України «Про
державну експертизу землевпорядної документації».
Проте, за результатами практичного застосування норм зазначених законодавчих
актів помітними є окремі проблеми та недоліки, що потребують законодавчого
врегулювання.
Так, до найсуттєвіших проблем закнодавчого регулювання можна віднести такі:
1)
складність та невиправдана тривалість процедури надання в оренду та
продажу земельних ділянок державної і комунальної власності;
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2)
невиправдані адміністративні перепони для покупців (орендарів) на стадії
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, його
погодження та проходження державної експертизи;
3)
недосконалість механізмів поновлення договорів оренди та переходу прав
на земельну ділянку в разі відчуження права власності на об’єкти нерухомого майна,
розташовані на ній;
4)
укладення договорів оренди земельних ділянок державної і комунальної
власності на незначний строк, що створює ризики для орендарів та стримує їх
господарську ініціативу;
5)
законодавча неврегульованість питань щодо передачі енергогенеруючим та
постачальним організаціям інженерних мереж та компенсації замовникам вартості їх
будівництва;
6)
законодавча неврегульованість питань щодо видалення (знесення) зелених
насаджень у населених пунктах;
7)
обтяжливий для суб’єктів господарювання та негнучкий механізм пайової
участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
Існування перелічених проблем створює додаткове фінансове навантаження на
суб’єктів господарювання та є перешкодою для стабільного розвитку малого і
середнього підприємництва, довгострокового планування та реалізації інвестиційних
проектів з огляду на відсутність впевненості у незмінності умов господарювання, а тому
потребує законодавчого врегулювання шляхом внесення відповідних законодавчих змін.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо розвитку тваринницької галузі
агропромислового комплексу)»
Номер, дата реєстрації: 1171/П від 20.07.2015
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо розвитку тваринницької галузі агропромислового комплексу)» (реєстр.
№ 1171), внесений народним депутатом України Барвіненком В.Д. – відхилити.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення сертифікації у галузі земельних відносин»
Номер, дата реєстрації: 2313а-1 від 22.07.2015
Ініціатори: Народні депутати України Кулініч О.І., Бакуменко О.Б.,
Кучер М.І.
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Основною метою проекту Закону є активізація проведення земельних торгів
(аукціонів), виконання робіт із землеустрою, землеоціночних та топографо-геодезичних
робіт шляхом встановлення чітких та прозорих правил професійної підготовки фахівців
у відповідних галузях та підтвердження їх кваліфікації, підвищення суспільної довіри до
рішень кваліфікаційних та екзаменаційних комісій завдяки посиленню вимог до
фаховості їх членів, підвищення суспільної цінності матеріалів Державного фонду
документації із землеустрою та Державного картографо-геодезичного фонду завдяки
забезпеченню широкого публічного доступу до них, що сприятиме підвищенню
прозорості земельних відносин, вирішенню земельних спорів та виправленню помилок
Державного земельного кадастру.
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Даний законопроект розроблений в якості альтернативного до законопроекту
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
сертифікації у галузі земельних відносин» (р.№ 2313а від 08.07.2015) (далі –
законопроект № 2313а).
Заявленою метою законопроекту № 2313а є забезпечення активізації проведення
земельних торгів з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності та
прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) шляхом визначення прозорої процедури
підготовки аукціоністів (ліцитаторів), оцінювачів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок а також підвищення якості проведення топографо-геодезичних робіт
та робіт із землеустрою шляхом визначення прозорої процедури підготовки
сертифікованих інженерів-землевпорядників та сертифікованих інженерів-геодезистів.
Проте аналіз положень законопроекту № 2313а дає підставу стверджувати, що у
існуючій редакції його прийняття може призвести до значного посилення втручання
держави у економіку, створення нових корупційних ризиків, а також виникнення
адміністративних перешкод для виконавців робіт із землеустрою, експертної грошової
оцінки земельних ділянок та земельних торгів.
Фактично законопроектом № 2313а пропонується:
1. Запровадити сертифікацію аукціоністів (ліцитаторів) з проведення земельних
торгів, що, очевидно, покликана замінити скасоване у червні 2015 року обов’язкове
ліцензування відповідного виду господарської діяльності. При цьому передбачається
змінити назву документу, який надає особі, що безпосередньо проводить земельний
аукціон, право проводити торги, з «кваліфікаційного свідоцтва» на «кваліфікаційний
сертифікат», зобов’язавши існуючих ліцитаторів протягом шести місяців переоформити
видані раніше кваліфікаційні свідоцтва на кваліфікаційні сертифікати.
2. Змінити назву кваліфікаційного документа оцінювача з експертної грошової
оцінки земельних ділянок із «кваліфікаційного свідоцтва» на «кваліфікаційний
сертифікат», а також запровадити новий порядок його одержання та анулювання.
3. Частково змінити кваліфікаційні вимоги для осіб, які бажають отримати
кваліфікаційний сертифікат оцінювача з експертної оцінки земельних ділянок, а саме,
обов’язковий дворічний досвід практичної діяльності керівника стажування
пропонується замінити п’ятирічним.
4. Надати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері земельних відносин (Мінрегіонбуд) повноваження щодо
затвердження Положення про критерії відбору членів Кваліфікаційних комісій, на
підставі рішень яких здійснюється видача кваліфікаційних сертифікатів інженераземлевпорядника, інженера-геодезиста, оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, аукціоніста (ліцитатора).
5. Змінити вимоги до складу Кваліфікаційних комісій, на підставі рішень яких
здійснюється видача кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника,
інженера-геодезиста, оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
6. Припинити повноваження Екзаменаційної та Кваліфікаційної комісій з видачі
кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок,
сертифікатів інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів, та доручити
Держгеокадастру сформувати нові комісії відповідно до нових вимог щодо їх складу.
7. Визначити склад та порядок ведення Державного реєстру оцінювачів з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, Державного реєстру аукціоністів
(ліцитаторів) з проведення земельних торгів.
За наслідками опрацювання законопроекту № 2313а можна вказати на такі його
недоліки:
1. У зв’язку зі зміною назви осіб, які можуть проводити земельні аукціони, а
також документів, які підтверджують право осіб проводити такі аукціони та експертну
грошову оцінку земельних ділянок, фактично, одночасно із набранням чинності
законопроектом усі особи, які в установленому порядку отримали кваліфікаційні
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свідоцтва оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцитаторів
(аукціоністів) з проведення земельних торгів, втратять право проводити вказані роботи.
Доцільність зміни назви документів, що посвідчують рівень кваліфікації оцінювачів та
аукціоністів (ліцитаторів), окрім формальної «уніфікації» нічим необґрунтована,
оскільки назва кваліфікаційного документа жодним чином не впливає на спроможність
особи виконувати ті або інші роботи, при тому, що право на працю за відповідним
фахом особа зможе повернути тільки після видачі Держгеокадастром нових
кваліфікаційних сертифікатів та внесення відомостей про фахівця у відповідний
державний реєстр.
Таким чином, зміна назв кваліфікаційних документів, не виконуючи жодної
корисної функції, фактично призведе до створення штучної потреби у адміністративних
послугах Держгеокадастру щодо переоформленні цих документів для майже 2,3 тисячі
оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та 871 ліцитатора
(аукціоніста) з проведення земельних торгів та їх «перереєстрації» у відповідних
державних реєстрах.
Хоча вказана видача, відповідно до законопроекту № 2313а, і має здійснюватись
безоплатно, процедура такої видачі в реальності може бути суттєво затягнута, що
створить суттєвий ризик блокування на деякий час ринку оцінки та земельних торгів.
Практика
«безоплатної
видачі»
кваліфікаційних
сертифікатів
інженерівземлевпорядників Держземагентством України у кінці 2012 – початку 2013 років
показала, що цей процес всіляко затягувався чиновниками, внаслідок чого в державі на
декілька місяців фактично відбулося призупинення виконання робіт із землеустрою, що
призвело до масового порушення прав громадян при набутті і реалізації прав на землю.
Крім того, за неофіційною інформацією, за «пришвидшену» видачу сертифіката масово
стягувались хабарі. Заважаючи на це, доцільно відмовитись від заміни назв
кваліфікаційних документів і не запроваджувати, таким чином, штучних
адміністративних бар’єрів для реалізації права на працю оцінювачами земельних
ділянок та ліцитаторами з проведення земельних торгів.
3. Незрозумілими є положення законопроекту № 2313а щодо припинення
діяльності Кваліфікаційної та Екзаменаційної комісій з видачі сертифікатів інженерівземлевпорядників та інженерів-геодезистів та кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів.
Вказані комісії успішно функціонують.
Проте, варто відзначити, що негативною тенденцією у роботі вказаних комісій
слід вважати включення до її складу за «посадовим» принципом осіб, які не мають
профільної інженерної землевпорядної або геодезичної освіти, досвіду самостійного
складання документації із землеустрою та виконання топографо-геодезичних робіт, а
отже можливості об’єктивно оцінювати рівень інженерних знань.
Таким чином, покращення роботи Кваліфікаційної комісії доцільно здійснити не
шляхом припинення її діяльності і формування її складу за посадовим принципом, а
шляхом:
- встановлення обов’язковості наявності у члена комісії кваліфікаційного
сертифіката інженера-землевпорядника та/або інженера-геодезиста, а також належної
кваліфікації у відповідних галузях;
- забезпечення паритету представництва органу державного регулювання та
неурядових професійних організацій у комісії;
- здійснення оцінки рівня теоретичної підготовки осіб, що складають
кваліфікаційний іспит, виключно шляхом тестування, що підвищить об’єктивність
оцінки рівня знань.
Цілком слушною є пропозиція виключати тих членів кваліфікаційних комісій, які
систематично (більше трьох разів поспіль) були відсутніми на засіданнях без поважних
причин. Такий підхід дозволить ефективно вирішувати питання про припинення
повноважень тих членів комісій, які фактично самоусунулися від їх роботи. Проте, не
можна погодитись із пропозицією виключати членів комісій у разі «припинення
- 23 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№ 105
31 липня
2015 року

трудових відносин (членства) з підприємством, установою, організацією, представником
якої, є член Кваліфікаційної комісії», адже представник органу влади або неурядової
організації не обов’язково має бути її працівником. Закон не забороняє делегувати до
складу кваліфікаційних комісій осіб, що не є працівниками юридичної особи, що
здійснює таке делегування. Можливість застосування такого підходу є дуже важливою,
оскільки до складу кваліфікаційної комісії повинні, перш за все, включатися
висококваліфіковані фахівці у відповідних галузях, рішення яких матимуть довіру та
повагу професійної спільноти, а не просто представники відомств чи установ в силу
зайнятих ними посад. Наприклад, до числа членів Екзаменаційної комісії з експертної
грошової оцінки земельних ділянок наказами Держкомзему України, свого часу, досить
часто включалися за «квотою» цього відомства відомі оцінювачі, що працювали у
державних підприємствах та вищих навчальних закладах. Такий підхід сприяв
утвердженню авторитету Екзаменаційної комісії та зростанню суспільної довіри до її
рішень.
4. Невиправданими є положення законопроекту № 2313а щодо зазначення у
Державному реєстрі аукціоністів (ліцитаторів) з проведення земельних торгів та
Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок
відомостей про місце роботи відповідних фахівців, адже такі вимоги призводитимуть до
необхідності постійно вносити додаткові відомості про вказаних державних реєстрів у
разі зміни їх місця роботи, що є абсолютно зайвими організаційними складнощами для
осіб, включених до цих реєстрів. Крім того, трудові відносини з певним суб’єктом
господарювання жодним чином не впливають на чинність відповідних кваліфікаційних
сертифікатів.
5. Невиправданими є також запропоноване законопроектом № 2313а анулювання
кваліфікаційних свідоцтв та сертифікатів у разі втрати громадянства України, адже
іноземці та особи без громадянства в такому випадку необґрунтовано обмежаться у
праві на зайняття оціночною, землевпорядною та топографо-геодезичною діяльністю.
6. Законопроектом № 2313а значно та невиправдано розширюється перелік
порушень, що є підставою для анулювання кваліфікаційних сертифікатів інженерів
землевпорядників. Зокрема, як показує практика, підставою для анулювання
кваліфікаційного
сертифіката
інженера-землевпорядника
Держземагентство/Держгеокадастр часто вважає негативний висновок державної
землевпорядної експертизи, що базується на формальних зауваженнях та може
складатися особами, вимоги до фахової освіти та кваліфікації яких є нижчими, аніж до
сертифікованого інженера-землевпорядника.
Слід відзначити, що в умовах неусталеності програмного забезпечення
Державного земельного кадастру цілком достатнім покаранням інженераземлевпорядника за «порушення вимог, встановлених до змісту, структури і технічних
характеристик електронного документа, що містить результати робіт із землеустрою та
оцінки земель» є відмова у внесенні відповідних відомостей до Державного земельного
кадастру, але аж ніяк не позбавлення права виконувати роботи із землеустрою.
Запровадження такого порушення як «не надання матеріалів до державного
фонду документації із землеустрою» не може розглядатися як адекватне, оскільки,
фактично, будь-яка документація із землеустрою, що є підставою для внесення
відомостей до Державного земельного кадастру подається до державних кадастрових
реєстраторів Держгеокадастру та його територіальних органів. Тому для оптимізації
процесу формування державного фонду, є надання повноважень щодо передачі до нього
відповідної документації, саме державним кадастровим реєстраторам.
Позбавлення інженерів-землевпорядників кваліфікаційного сертифікату за
«порушення строків складання документації із землеустрою, визначених законом» є
відверто нелогічним, оскільки договір на виконання робіт укладається між замовником
та суб’єктом господарювання, а відповідальність за додержання строків складання
документації при цьому покладається на фізичну особу – інженера-землевпорядника.
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При цьому в найгірше положення будуть бути поставлені замовники документації із
землеустрою (і, перш за все, із соціально-незахищених верств населення), адже,
сплативши вартість робіт із землеустрою, вони по суті втратять саму можливість
отримати землевпорядну документацію у зв’язку з відсутністю спеціаліста, який буде
мати можливість виконувати роботи з її розроблення.
Зважаючи на вищевикладене, існує потреба у внесенні альтернативного проекту
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення сертифікації у галузі земельних відносин», що дозволить створити умови
для реального покращення роботи інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів,
оцінювачів земельних ділянок та ліцитаторів, а також удосконалення їх професійної
підготовки.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування фактів розкрадання державних коштів
посадовими особами державних підприємств, підпорядкованих Міністерству
аграрної політики та продовольства України»
Номер, дата реєстрації: 2433а від 23.07.2015
Ініціатори: Народні депутати України Кутовий Т.В., Бакуменко О.Б.,
Бриченко І.В., Давиденко В.М., Заболотний Г.М., Івченко В.Є., Кулініч О.І.,
Кучер М.І., Лаюазюк С.П,, Омельянович Д.С., Юрчищин П.В.
Відповідно до статті 89 Конституції України, статті 87 Закону України «Про
Регламент Верховної Ради України», Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань
розслідування фактів розкрадання державних коштів посадовими особами державних
підприємств, підпорядкованих Міністерству аграрної політики та продовольства
України (далі – Тимчасова слідча комісія).
2. Доручити Тимчасовій слідчій комісії в межах парламентського контролю
провести повне, всебічне та об’єктивне розслідування протиправних дій та зловживань
колишніх посадових осіб державних підприємств, підпорядкованих Міністерству
аграрної політики та продовольства України.
3. Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим центральним органам
виконавчої влади, Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, іншим
органам влади, установам та організаціям незалежно від форм власності та
підпорядкування забезпечити додержання законів України «Про статус народного
депутата України», «Про комітети Верховної Ради України», «Про державну таємницю»
щодо доступу членів Тимчасової слідчої комісії до інформації, матеріалів і документів,
що стосуються завдань діяльності Тимчасової слідчої комісії.
4. Визначити, що кількісний склад Тимчасової слідчої комісії становить 12
народних депутатів України, при цьому забезпечується представництво не менш як по
одному народному депутату України від
сорока народних депутатів України – членів
кожної депутатської фракції (депутатської групи), але не менше ніж по одному
народному депутату України від кожної депутатської фракції (групи).
5. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії – народного депутата України
Бакуменка Олександра Борисовича (фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»),
заступником голови Тимчасової слідчої комісії – народного депутата України Лунченка
Валерія Валерійовича (фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ»).
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6. Обрати до складу Тимчасової слідчої комісії таких
України:
Іщейкіна
фракція ПАРТІЇ
Костянтина Євгеновича
ПОРОШЕНКА»
Давиденка
фракція ПАРТІЇ
Валерія Миколайовича
ПОРОШЕНКА»
Голуба
фракція ПАРТІЇ
Владислава Володимировича
ПОРОШЕНКА»
Кучера
фракція ПАРТІЇ
Миколу Івановича
ПОРОШЕНКА»

народних депутатів
«БЛОК ПЕТРА
«БЛОК ПЕТРА
«БЛОК ПЕТРА
«БЛОК ПЕТРА

Бриченка
Ігора Віталійовича

-

фракція
Політичної
«НАРОДНИЙ ФРОНТ»

партії

Сторожука
Дмитра Анатолійовича

-

фракція
Політичної
«НАРОДНИЙ ФРОНТ»

партії

Костенка
Павла Петровича

-

фракція
Політичної
партії
«Об’єднання САМОПОМІЧ»

Омельяновича
Дениса Сергійовича

-

Лабазюка
Сергія Петровича

-

фракція
Політичної
партії
«Опозиційний блок» у Верховній
Раді України восьмого скликання
група «Воля народу»

Кулініча
Олега Івановича

-

група «Відродження»

7. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та організаційне забезпечення
роботи Тимчасової слідчої комісії покласти на Апарат Верховної Ради України.
8. Визначити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії - три місяців з дня
прийняття цієї Постанови.
9. Перший звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу заслухати на
пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше тридцяти днів з дня прийняття
цієї Постанови.
10. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
сприяння розвитку малих та середніх підприємств виноробства в Україні»
Номер, дата реєстрації: 2437а від 24.07.2015
Ініціатори: Народні депутати України Балога В.І., Петьовка В.В.
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Метою законопроекту є усунення диспропорцій при ліцензуванні малих та
великих підприємств виноробства, стимулювання виходу з тіні малих та середніх
виробників, сприяння росту конкурентоспроможності галузі.
Практично у всіх країнах, в яких вживання алкоголю не заборонено законом,
існують заходи державного регулювання виробництва та його реалізації. Серед іншого,
такими заходами регулювання є ліцензування та оподаткування. Це дозволяє генерувати
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державні доходи, стимулювати торгівлю чи створювати торгові бар’єри, досягати цілей
у сфері охорони здоров’я.
Разом з тим, у провідних виноробних країнах світу, зокрема таких країн Європи
як Іспанія, Франція, Італія, Угорщина тощо, відсутня дискримінація дрібнотоварного
виробництва вина на користь великотоварних виробників. На відміну від України частка
приватних і малих виноробів у цих країнах є дуже значною і це позитивно впливає на
зайнятість населення, формування дохідної частини бюджету, культуру споживання
вина.
В Україні загороджувальним бар’єром для малого виноробства є вартість ліцензії
на оптову торгівлю алкогольними напоями. Так, Законом України «Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів» передбачена вартість ліцензії на оптову
торгівлю алкогольними напоями у розмірі 500000 грн. Для суб’єктів господарювання,
які виробляли невеликі обсяги вина, це призвело до економічно необґрунтованого
формування ціни на цю продукцію і як наслідок – неможливості конкурувати з
великими виробниками. Для малих та середніх виноробних господарств доступ до
легального ринку вина в Україні закритий. До прикладу, в Закарпатській області раніше
успішно працювало більше 20 ліцензованих виробників вина, зараз же – 2.
Подібна статистика характерна для інших виноробних регіонів України–
Одеської, Миколаївської, Херсонської, а також і Криму, який на сьогодні окупований.
При існуючій системі ліцензування розвиток малого та середнього виноробства
неможливий. Наприклад, при виробництві вина великим підприємством у кількості
1000000 умовних пляшок питома вага вартості ліцензії у ціні пляшки становитиме 0,5
грн. При виробництві цієї ж продукції малим виноробним господарством у кількості
50 000 умовних пляшок частка вартості ліцензії у готовій продукції становитиме вже 10
грн.
Ліцензування не повинно виконувати фіскальну функцію, за своїм змістом воно
має дозвільних характер.
Подібні диспропорції унеможливлюють економічну конкуренцію у галузі і
фактично заганяють діючі підприємства в тінь або змушують їх припинити роботу
взагалі.
Справедливим підходом до вирішення цієї проблеми було б визначення вартості
ліцензії в залежності від площі виноградників та обсягів його виробництва. Стаття 2
Закону України «Про виноград і виноградне вино» робить можливим такий підхід і
визначає обов’язок господарств усіх форм власності здійснювати реєстрацію
виноградних насаджень технічних і столових сортів у центральному органі виконавчої
влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського
господарства.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до
Перехідних положень Земельного кодексу України (щодо зміни цільового
призначення земельних ділянок в окремих випадках)»
Номер, дата реєстрації: 1463/П від 28.07.2015
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.

Випуск
№ 105
31 липня
2015 року

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відхилити проект Закону України про внесення змін до Перехідних положень
Земельного кодексу України (щодо зміни цільового призначення земельних ділянок в
окремих випадках) поданий народними депутатами України (реєстр. № 1463), поданий
народними депутатами України Осуховським О.І., Рудиком С.Я., Іллєнком А.Ю.,
Левченком Ю.В., Головком М.Й., Марченком О.О., Бубликом Ю.В.
http://zakon.rada.gov.ua
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Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімального
строку оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких
проводиться гідротехнічна меліорація»
Номер, дата реєстрації: 2920/П від 28.07.2015
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо встановлення мінімального строку оренди земельних
ділянок сільськогосподарського призначення, на яких проводиться гідротехнічна
меліорація (реєстр. № 2920), поданий народними депутатами України Гордєєвим А.А.,
Хланем С.В., Мірошніченком І.В., Співаковським О.В., Чекітою Г.Л., Бриченком І.В.,
Вадатурським А.О., Кремінем Т.Д., Івченком В.Є., Лівіком О.П., Заболотним Г.М.
2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій
суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради
України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
06.07.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня
1997 р. № 786»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15
липня 1997 р. № 786» (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект постанови розроблено відповідно до Зміни до Плану діяльності
Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів
регуляторних актів на 2015 рік. Метою проекту є спрощення процедури затвердження
норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, що сприятиме дерегуляції
підприємницької діяльності, уникненню зайвих втрат часу і коштів суб'єктами
господарювання та підвищенню ефективності виробництва вітчизняної продукції.
Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України (http//www.minagro.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та
електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього
оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України,
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,
E-mail: valentina.zayets@minagro.gov.ua
тел. 279-63-67
Державна регуляторна служба України
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01001,
тел.254-52-16
факс.226-31-81
E-mail: inform@dkrp.gov.ua
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Основною метою розроблення проекту постанови є відміна процедури
погодження норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для підприємств
відповідними органами виконавчої влади, що дозволить керівникам підприємств
самостійно затверджувати зазначені норми, а також відміна затвердження типових норм
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.
Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 786» пов’язано з
необхідністю дерегуляції господарської діяльності та адаптації до практики, що
використовується в Європейському Союзі.
Відповідно до статті 20 Закону України «Про енергозбереження» передбачена
стандартизація у сфері енергозбереження, а на період до введення в дію систем
енергетичних стандартів допускається застосування прогресивних норм і нормативів
витрат паливно-енергетичних ресурсів.
В Україні до цього часу діє застаріла система нормування, відповідно до якої
керівник підприємства чи організації незалежно від форм власності з сумарним річним
споживанням понад 1000 тонн умовного палива повинен не тільки розробляти, а й
погоджувати з відповідними органами виконавчої влади норми питомих витрат
паливно-енергетичних ресурсів.
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997р. № 786 «Про порядок
нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві
містить положення щодо погодження з міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, які розроблені
підприємствами для власних потреб.
Необхідність щорічного погодження і перепогодження норм питомих витрат
паливно-енергетичних ресурсів є надзвичайно обтяжливою для вітчизняних
підприємств.
Слід зазначити, що тільки в агропромисловому комплексі налічується понад 18
тисяч підприємств, які є споживачами паливно-енергетичних ресурсів.
При будь-якій зміні умов виробництва, в тому числі: зміні номенклатури,
асортименту, обсягів виробництва та зберігання продукції, переведенні виробництва з
одного виду палива на інший (наприклад, з природного газу на альтернативне паливо),
вищезазначені норми змінюються і відповідно повинні бути перепогоджені з
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, що потребує від
суб'єктів господарської діяльності значних витрат часу та коштів.
Така неефективна система не відповідає практиці, яка існує в Європейському
Союзі, де керівники разом з відповідними фахівцями підприємств самостійно
визначають обсяги витрат паливно-енергетичних ресурсів при виробництві продукції,
виходячи з їх економічної або екологічної доцільності.
http://minagro.gov.ua/
09.07.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації
цукру» (щодо скасування мінімальних цін на цукор та цукрові буряки)

Випуск
№ 105
31 липня
2015 року

Статтею 6 Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації
цукру» передбачено щорічне встановлення Кабінетом Міністрів України мінімальної
ціни на цукор квоти «А» і цукрові буряки, які поставляються для виробництва цукру
квоти «А», з метою забезпечення прибутковості виробництва цукрової продукції.
Цей механізм державного регулювання ринку цукру України, основним
завданням якого було недопущення падіння рівня цін реалізації цукру на внутрішньому
ринку нижче економічно обґрунтованого рівня з метою запобігання подальшого
занепаду цукрової галузі, не дав очікуваних результатів. В періоди, коли внутрішній
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ринок цукру є профіцитним, час від часу ринкові ціни на цукор становлять нижче
законодавчо встановленої мінімальної ціни. Це призводить до «тінізації» ринку цукру,
суттєвого зниження руху обігових коштів в галузі, кризи неплатежів постачальникам,
робітникам підприємств цукрової та суміжних галузей, затримки платежів до бюджету
та державних цільових фондів.
Метою розроблення проекту Закону є дерегуляція підприємницької діяльності у
сфері виробництва цукру та цукрових буряків та надання можливості підприємствам виробникам цукру реалізувати свою продукцію за економічно обґрунтованими цінами
та відповідно до кон’юнктури ринку.
Зазначений проект Закону розміщено на офіційному WEB-сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна
політика / Проекти регуляторних актів / Проекти Законів).
Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом місяця з дня оприлюднення
за адресами:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент продовольства Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України,
електронна
адреса:
tetyana.starodub@minagro.gov.ua (виконавець Стародуб Тетяна Василівна тел. (044) 22627-72).
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України,
електронна адреса: mail@dkrp.gov.ua
Проект Закону розроблено з метою надання можливості підприємствам виробникам цукру реалізувати продукцію за економічно обґрунтованими цінами та
відповідно до кон’юнктури ринку. Досягнення зазначеної мети пропонується здійснити
шляхом внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і
реалізації цукру» в частині виключення норм щодо визначення Кабінетом Міністрів
України мінімальних цін на цукор та цукрові буряки.
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру» (щодо скасування мінімальних цін на
цукор та цукрові буряки) (далі – проект Закону) розроблено на виконання підпункту 1
пункту 59 протоколу № 10 засідання Урядового комітету з питань економічного
розвитку та європейської інтеграції від 3 квітня 2015 року.
Статтею 6 Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації
цукру» передбачено щорічне встановлення Кабінетом Міністрів України мінімальної
ціни на цукор квоти «А» і цукрові буряки, які поставляються для виробництва цукру
квоти «А», з метою забезпечення прибутковості виробництва цукрової продукції.
Цей механізм державного регулювання ринку цукру України, основним
завданням якого було недопущення падіння рівня цін реалізації цукру на внутрішньому
ринку нижче економічно обґрунтованого рівня з метою запобігання подальшого
занепаду цукрової галузі, не дав очікуваних результатів. Запровадження мінімальної
ціни на цукор в той час, коли українські цукрові заводи виробляють цукор в обсязі, що
суттєво перевищують загальну потребу внутрішнього ринку, призводить до значних
ускладнень при реалізації цукру. В періоди, коли внутрішній ринок цукру є
профіцитним, час від часу ринкові ціни на цукор становлять нижче законодавчо
встановленої мінімальної ціни. Це призводить до «тінізації» ринку цукру, суттєвого
зниження руху обігових коштів в галузі, кризи неплатежів постачальникам, робітникам
підприємств цукрової та суміжних галузей, затримки платежів до бюджету та
державних цільових фондів.
Поряд з цим, особливо в останній час при економічно-фінансовій ситуації на
внутрішньому ринку, значному коливанні цін на паливно-мастильні, виробничотехнологічні матеріали, насіння цукрових буряків, природний газ тощо, передбачити
реальний діапазон рівня мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти «А» на
значний проміжок часу не є можливим.
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Вирішенням даної проблеми є виключення норм щодо визначення Кабінетом
Міністрів України мінімальної ціни на цукор і цукрові буряки.
http://minagro.gov.ua/
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15.07.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення
змін до статті 229 Податкового кодексу України щодо питань оподаткування та
регулювання виробництва і використання спирту»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про
внесення змін до статті 229 Податкового кодексу України щодо питань оподаткування
та регулювання виробництва і використання спирту» (далі – проект Закону)
Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.
Проект Закону підготовлено з метою вирішення питання стимулювання
розширення сфери використання спирту етилового за ціновим чинником, збільшення
його виробництва і реалізації, завантаження потужностей спиртових заводів та
гармонізації положень Податкового кодексу України із Директивою 92/83/ЄЕС
Європейського Парламенту та Ради від 19 жовтня 1992 року щодо гармонізації структур
акцизних зборів на спирт та алкогольні напої.
Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України:www.minagro.gov.ua, у розділі «Регуляторна політика» / Проекти регуляторних
актів.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону України у письмовій та
електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього
оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001.
E-mail: lyudmila.homichak@minagro.gov.ua
Державна регуляторна служба України, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.
E-mail: inform@dkrp.gov.ua.
Метою розроблення проекту Закону є вирішення питання стимулювання
розширення сфери використання спирту етилового за ціновим чинником, що дозволить
збільшити його виробництво та реалізацію, додатково завантажити потужності
спиртових заводів, покращити їх фінансовий стан, інвестиційну та приватизаційну
привабливість, відновити виробництво оцту харчового, сприятиме нарощуванню
вітчизняної парфумерної продукції, продукції технічного призначення, побутової хімії
тощо, а також збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів.
Для досягнення визначеної проектом Закону мети пропонується гармонізувати
положення Податкового кодексу України (далі – Кодекс) із Директивою 92/83/ЄЕС,
зокрема: встановити нульову ставку акцизного податку на спирт етиловий, який
використовується для виробництва харчового оцту, а також на спирт денатурований,
який використовується для виробництва парфумерно-косметичної продукції, продукції
технічного призначення, хімічної промисловості, перелік якої затверджується Кабінетом
Міністрів України, із обов’язковим наданням його споживачами податкового векселя,
авальованого банком, що дозволить забезпечити його цільове використання.
З 2005 року Законом України від 25.03.2005 № 2505-ІV «Про внесення змін до
Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших
законодавчих актів України» було скасовано норму щодо встановлення пільгової ставки
акцизного податку на спирт етиловий ректифікований, який використовується для
виробництва оцту спиртового, а також спирту етилового денатурованого (спирту
технічного), який використовується для виробництва парфумерно-косметичної, хімічної
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продукції та іншої спиртовмісної продукції технічного призначення, що призвело до
скорочення їх виробництва та, як наслідок, зменшення виробництва і реалізації спирту
етилового, зупинки спиртових заводів, скорочення робочих місць, зменшення
податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.
Наразі на спирт етиловий незалежно від мети його використання встановлено
повну ставку акцизного податку (у розмірі 70,53 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту),
що обмежує його застосування за ціновим чинником.
У зв’язку із цим на сьогодні виробництво спиртового оцту не здійснюється
взагалі, а на ринку України домінує дешевий оцет столовий, розлитий у ПЕТ-пляшки,
отриманий розведенням водою лісохімічної або синтетичної оцтової кислоти, які в
якості складових харчових продуктів заборонені в більшості європейських країн, а у
Сполучених Штатах Америки допускається використання технічної оцтової кислоти
лише в якості дезінфікуючої або чистильної рідини.
При цьому слід зазначити, що до 2004 року в Україні виробництво оцту
харчового в системі харчової промисловості здійснювалося 25 цехами, загальна
потужність яких складала 6,6 млн декалітрів оцту спиртового в рік.
Виробники продукції технічного та побутового призначення, побутової хімії
тощо також відмовилися від використання спирту денатурованого (спирту технічного)
вітчизняного виробництва за ціною із урахуванням акцизного податку, оскільки така
вартість спирту значно збільшує ціну зазначеної продукції, яка у порівнянні з
аналогічною імпортною є неконкурентоспроможною.
При цьому спиртовмісна продукція технічного призначення (антифризи, готові
рідкі суміші проти обмерзання, омивачі тощо), яка вироблялася вітчизняними
спиртовими підприємствами, була заміщена аналогічними товарами імпортного
виробництва з Білорусії, Молдови, Литви, Польщі, які ввозилися на митну територію
України за кодом 3820 згідно з УКТ ЗЕД.
Потужності державних підприємств з виробництва спирту наразі становлять
більше 60 млн декалітрів на рік, що у 4 рази перевищує потребу ринку у спирті, яка
згідно з балансом попиту і пропозиції спирту етилового, розробленого Міжвідомчою
робочою групою при Мінекономрозвитку України, на даний час становить близько 15
млн декалітрів.
Обсяг експортних поставок спирту етилового обмежений, оскільки встановлена
Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом річна експортна квота
09.0371 етанол встановлена обсягом 27 тис. тонн і включає спирт (товарна позиція 2207
згідно з УКТ ЗЕД) та спиртні напої (товарна позиція 2208 згідно з УКТ ЗЕД).
Водночас Директивою 92/83/ЄЕС Європейського Парламенту та Ради від 19
жовтня 1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні
напої (глава VІІ) (далі – Директива 92/83/ЄЕС) встановлено, що держави-члени
звільняють охоплені сферою дії цієї Директиви товари від гармонізованого акцизного
збору за умови дотримання вимог, встановлених ними для цілей забезпечення чіткого
застосування таких звільнень, а також для запобігання будь-якому ухиленню від сплати
податку, обходу або зловживанням, зокрема:
(а) якщо вони розповсюджуються у вигляді спирту, який було повністю
денатуровано згідно з вимогами будь-якої держави-члена, а такі вимоги було належним
чином нотифіковано та прийнято згідно з положеннями пунктів 3 та 4 цієї статті. Це
звільнення обумовлюється застосуванням положень Директиви 92/12/ЄЕС у відношенні
комерційного переміщення повністю денатурованого спирту;
(b) якщо такий спирт є денатурованим згідно з вимогами будь-якої державичлена та використовується для виробництва будь-якого не призначеного для людського
споживання товару;
(c) якщо він використовується для виробництва оцту, охопленого кодом КН 2209.
Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до статті 229
Податкового кодексу України щодо питань оподаткування та регулювання виробництва
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і використання спирту» забезпечить гармонізацію законодавства України стосовно
структури акцизного податку на спирт відповідно до Директиви 92/83/ЄЕС, сприятиме
розширенню сфери застосування спирту етилового, позитивно вплине на загальну
ситуацію у спиртовій галузі.
http://minagro.gov.ua/
16.07.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції
(сировини) бджільництва» (далі – проект постанови)
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови
Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.
Проект постанови розроблено відповідно до частини другої статті 22 Закону
України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та
сировини» та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення
реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів
України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).
Проект постанов, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до
проекту постанови розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики
та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ Регуляторна політика Проекти
регуляторних актів).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ,
01001,
е-mail: evgeniy.tarasenko@minagro.gov.ua (Тарасенко
Євгеній
Олександрович, тел. (044)226-29-97);
Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, еmail: inform@dkrp.gov.ua.
Метою прийняття проекту постанови є врегулювання правових, технологічних,
економічних та соціальних основ виробництва органічної продукції (сировини)
бджільництва фізичними або юридичними особами, а також встановленям вимог щодо
утримання, годівлі, лікування бджіл при виробництві органічної продукції (сировини)
бджільництва.
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Детальних
правил виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва» розроблено
відповідно до частини другої статті 22 Закону України «Про виробництво та обіг
органічної сільськогосподарської продукції та сировини» та Плану організації
підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного
Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013
року (протокол № 61).
Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання
щодо вимог до виробників в процесі виробництва органічної продукції відповідно до
діючого законодавства, а також забезпечить передумови ведення органічного
бджільництва в Україні й розробку системи отримання екологічно безпечної органічної
продукції бджільництва.
http://minagro.gov.ua/
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17.07.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої
органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої
органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів»
доопрацьованого з урахуванням наданих зауважень Мінагрополітики України робить
оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції
(сировини) рослинного походження, у тому числі грибів» розміщено в мережі Інтернет
на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
(www.minagro.gov.ua / розділ «Регуляторна політика»).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту акта у письмовій та електронній
формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за
адресою:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, Хмара Б.П. т. 279 85 01.
e-mail: bogdan.khmara@minagro.gov.ua
01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: mail@dkrp.gov.ua
Метою
прийняття
проекту
постанови
є
врегулювання
правових,
агротехнологічних, економічних основ виробництва непереробленої органічної
продукції (сировини) фізичними або юридичними особами та соціальних потреб
громадян, встановлення вимог до вирощування органічної продукції, сівозмін,
обробітку грунтів, удобрення сільськогосподарських культур, відбору насіння та
посадкового матеріалу, захисту рослин.
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Детальних
правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного
походження, у тому числі грибів» розроблено відповідно до пункту 6 доручення
Прем'єр-міністра України Яценюка А.П. від 16.04.2015 № 14164/1/1-15 до Закону
України від 12 лютого 2015 р. № 191-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції), Закону України
«Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини».
Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання
згідно з вимогами чинного законодавства до виробників в процесі виробництва
непереробленої органічної продукції.
http://minagro.gov.ua/
27.07.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері
дитячого харчування»

Випуск
№ 105
31 липня
2015 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у
сфері дитячого харчування» (далі – проект Закону) Мінагрополітики України оголошує
про його публікацію.
Проект Закону України розроблений на виконання пункту 82 Плану заходів щодо
дерегуляції підприємницької діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету
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Міністрів України від 18 березня 2015 р № 357-р, з метою спрощення умов
провадження підприємницької діяльності у харчовій галузі, зокрема у виробництві
дитячого харчування, удосконалення законодавства у сфері забезпечення належної
якості та безпечності дитячого харчування для удосконалення подальшого розвитку
вітчизняного виробництва такої продукції.
Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України:www.minagro.gov.ua (розділ «Регуляторна політика»).
Зауваження та пропозиції до проекту Закону у письмовій та електронній формі
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:
Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), еmail: inform@dkrp.gov.ua.
Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001), е-mail: anzhela.nigayeva@minagro.gov.ua.
Відповідальний виконавець: Гончаренко Тамара Володимирівна,
тел. 278-56-67.
Метою проекту Закону є удосконалення законодавства у сфері дитячого
харчування для забезпечення подальшого розвитку українського виробництва цієї
продукції. Це передбачається досягти шляхом прийняття нової редакції Закону України
«Про дитяче харчування» та внесення змін до законів України «Про охорону
дитинства», «Про дошкільну освіту», «Про пестициди та агрохімікати.
Новою редакцією Закону України «Про дитяче харчування» передбачено: 1)
більш чітко окреслити предмет регулювання шляхом виключення відносин, які є
предметом регулювання інших законів; 2) виключити терміни, які наведені в законах,
що є спеціальними у відповідній сфері; 3) конкретизувати нечіткі посилання та
виключити положення, які є предметом регулювання інших законів; 4) гармонізацію
законодавства України із законодавством Європейського Союзу, але враховуючи
положення національних законів і стандартів.
Особливо в проекті Закону звертається увага на застосування термінів
«сировина», «виробник дитячого харчування», «якість дитячого харчування». Термін
«спеціальна сировинна зона» виключається.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення відносин у сфері дитячого харчування» (далі – проект
Закону) розроблений на виконання пункту 82 Плану заходів щодо дерегуляції
підприємницької діяльності, затвердженого розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р № 357-р, з метою спрощення умов провадження підприємницької
діяльності у харчовій галузі, зокрема у виробництві дитячого харчування,
удосконалення законодавства у сфері забезпечення належної якості та безпечності
дитячого харчування для удосконалення подальшого розвитку вітчизняного
виробництва такої продукції.
Закон України «Про дитяче харчування» був прийнятий Верховною Радою
України 14 вересня 2006 року. Досвід реалізації його положень протягом часу, що
минув з моменту набуття ним чинності, засвідчив своечасність його прийняття для
розвитку вітчизняної галузі дитячого харчування. В той же час, виникла необхідність
перегляду окремих положень Закону, удосконалення правових та організаційних засад
виробництва дитячого харчування і гармонізації законодавства України із
законодавством Європейського Союзу.
На сьогодні в Україні понад 40% немовлят знаходяться на штучному
вигодовуванні, майже 80% дітей від 6 місяців до трьох років споживають продукти
дитячого харчування у якості основного раціону (дитячі суміші, що використовуються у
доповнення до грудного молока на більш пізніх етапах годування, та продукти
прикорму), а це понад 1 млн. дітей.
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Найбільші показники зростання виробництва продукції дитячого харчування
відмічено у 2013 р. Частка власного виробництва (без врахування експорту) до
фактичного споживання займає: молоко та кисломолочні продукти – 99,7% (в 2013 році
– 99,2 %); молочні суміші і каші – 40,2% (в 2013 році – 35,4 %); соки і фруктовоовочеві пюре – 41,9% (в 2013 році – 30,4 %). При цьому слід особливо відзначити, що в
2014 році, як і в 2013, зберігалися високі темпи виробництва. Так, за статистичними
даними за 2014 рік виробництво дитячого харчування в Україні в порівнянні з 2013
роком збільшилося на 8,2% – до 35,0 тисяч тонн.
Ця позитивна тенденція свідчить про те, що на сьогодні наповнення споживчого
ринку продукцією дитячого харчування власного виробництва є реальною
перспективою.
Таким чином, від подальшого удосконалення виробництва продуктів дитячого
харчування залежить здоров‘я й життя українських дітей, а відтак і майбутнє нації.
http://minagro.gov.ua/
27.07.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про затвердження інструкцій та форм
первинного обліку з урахуванням вимог ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче
незбиране. Вимоги при закупівлі»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України «Про затвердження інструкцій та форм
первинного обліку з урахуванням вимог ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране.
Вимоги при закупівлі» Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про
затвердження інструкцій та форм первинного обліку з урахуванням вимог ДСТУ 366297 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі» (далі – проект наказу)
підготовлений на виконання вимог статті 48 Закону України «Про автомобільний
транспорт», абзацу третього пункту 3, підпункту 7.131 пункту 4 Положення про
Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом
Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та на виконання пункту 81 Плану
заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357 «Про затвердження
переліку заходів щодо дерегуляції підприємницької діяльності» та з метою спрощення
умов провадження підприємницької діяльності у харчовій галузі.
Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України:www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за адресами:
Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), еmail: inform@dkrp.gov.ua.
Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001), е-mail: anzhela.nigayeva@minagro.gov.ua.
Відповідальний виконавець: Мончак Олександр Петрович,
тел. 278-56-67.
Метою проекту наказу є приведення у відповідність до законодавства України
наказу Мінагрополітики України від 1 липня 2002 р. № 176 «Про затвердження
інструкцій та форм первинного обліку з урахуванням вимог ДСТУ 3662-97 «Молоко
коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі».
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Дана мета досягається шляхом затвердження:
спрощеної форми № 1-ТН(МС) спеціалізованої товарної накладної на
перевезення молочної сировини та Інструкції щодо її заповнення;
форми № 3-ПК(МС) приймальної квитанції на закупівлю молочної сировини
та Інструкції щодо її заповнення;
форм первинної облікової документації:
акта про розходження кількісних або якісних показників молока між даними
господарства і молокопереробного підприємства;
відомості про закупівлю молока від сільськогосподарського підприємства;
приймально-розрахункову відомості про видачу грошей за закуплене молоко від
населення;
приймально-розрахункову відомості про видачу грошей за закуплене молоко від
населення (при умовах неможливості визначення якісних показників молока);
реєстру про закупівлю молока у господарствах населення.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про
затвердження інструкцій та форм первинного обліку з урахуванням вимог ДСТУ 366297 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі» (далі – проект наказу)
підготовлений на виконання вимог статті 48 Закону України «Про автомобільний
транспорт», абзацу третього пункту 3, підпункту 7.131 пункту 4 Положення про
Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом
Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та на виконання пункту 81 Плану
заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357 «Про затвердження
переліку заходів щодо дерегуляції підприємницької діяльності» та з метою спрощення
умов провадження підприємницької діяльності у харчовій галузі.
Наказ Міністерства аграрної політики України від 01.07.2002 року №176 був
розроблений відповідно до пункту 2.5 Інструкції про порядок виготовлення, зберігання,
застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів
автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи, затвердженої наказом
Міністерства статистики та Міністерства транспорту України від 07.08.96 № 228/253,
зареєстрованої в Мін’юсті 28.08.96 за № 483/1508. Згідно з Висновком Міністерства
юстиції України від 15 травня 2006 року № 10/68 рішення про державну реєстрацію
наказу Міністерства статистики України та Міністерства транспорту України від 7
серпня 1996 року № 228/253 скасовано та 31 травня 2006 року зазначений наказ
виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади.
У зв’язку з цим, виникла необхідність у перегляді наказу Мінагро-політики
України від 01.07.2002 № 176.
http://minagro.gov.ua/
29.07.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про деякі питання здійснення страхування
майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від сільськогосподарських
ризиків на весь період вирощування»

Випуск
№ 105
31 липня
2015 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики
України «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю сої з
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування»
та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту наказу, Мінагрополітики України
робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту наказу Мінагрополітики України «Про деякі
питання здійснення страхування майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від
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сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних
актів 2015).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній форм можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: olena.miroshnichenko@minagro.gov.ua.
Телефон: (044) 278-34-84. Відповідальний виконавець: Мірошниченко О.О.
Проект наказу спрямований на врегулювання питань організації страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та впорядкуванню системи
страхування сільськогосподарської продукції.
Основною метою прийняття Проекту наказу є затвердження документів,
визначених частиною шостою статті 21 Закону, необхідних для страхування сої з
державною підтримкою.
Частиною шостою статті 21 Закону визначено, що умови страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, стандартні страхові тарифи,
форми договорів страхування та додатків до них, форми інших документів щодо
укладення та супроводження договорів страхування і врегулювання страхових випадків
за ними затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, разом із центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику.
Проектом наказу затверджуються:
- Умови страхування майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);
- Стандартні страхові тарифи для страхування майбутнього врожаю сої з
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування
(страховий продукт 1);
- форма Стандартного договору страхування майбутнього врожаю сої з
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування
(страховий продукт 1);
- форми документів щодо укладення та супроводження договорів страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою і врегулювання страхових
випадків за ними, зокрема:
Акт огляду посівів сої для страхування майбутнього врожаю сої з державною
підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий
продукт 1);
інструкція по заповненню Акта огляду посівів сої для страхування майбутнього
врожаю сої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період
вирощування (страховий продукт 1);
Акт визначення врожайності сої, застрахованої з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом
(страховий продукт 1);
інструкція по заповненню Акта визначення врожайності сої, застрахованої з
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування,
біологічним методом (страховий продукт 1);
форма Акта визначення врожайності сої, застрахованої з державною підтримкою
від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом контрольного
обмолоту (страховий продукт 1);
- 38 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№ 105
31 липня
2015 року

інструкція по заповненню Акта визначення врожайності сої, застрахованої з
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування,
методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1);
форма «Карта поля» до Акта огляду посівів сої для страхування майбутнього
врожаю сої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період
вирощування (страховий продукт 1);
форма Страхового акта при страхуванні майбутнього врожаю сої з державною
підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий
продукт 1).
Проект наказу Мінагрополітики України «Про деякі питання здійснення
страхування
майбутнього
врожаю
сої
з
державною
підтримкою
від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» розроблено
Мінагрополітики України разом з Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг відповідно до частини шостої статті 21
Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з
державною підтримкою».
http://minagro.gov.ua/
30.07.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про деякі питання здійснення страхування
майбутнього врожаю ярих зернових сільськогосподарських культур з державною
підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики
України «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю ярих
зернових
сільськогосподарських
культур
з
державною
підтримкою
від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» та аналізу регуляторного
впливу зазначеного проекту наказу, Мінагрополітики України робить оголошення про
його публікацію.
Повний пакет документів до проекту наказу Мінагрополітики України «Про деякі
питання
здійснення
страхування
майбутнього
врожаю
ярих
зернових
сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських
ризиків на весь період вирощування» розміщено в мережі Інтернет на офіційному вебсайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua /
розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2015).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: olena.miroshnichenko@minagro.gov.ua.
Телефон: (044) 278-34-84. Відповідальний виконавець: Мірошниченко О.О.
Проект наказу спрямований на врегулювання питань організації страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та впорядкуванню системи
страхування сільськогосподарської продукції.
Основною метою прийняття Проекту наказу є затвердження документів,
визначених частиною шостою статті 21 Закону, необхідних для страхування ярих
зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою.
Частиною шостою статті 21 Закону визначено, що умови страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, стандартні страхові тарифи,
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форми договорів страхування та додатків до них, форми інших документів щодо
укладення та супроводження договорів страхування і врегулювання страхових випадків
за ними затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, разом із центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику.
Проектом наказу затверджуються:
1)
Умови
страхування
майбутнього
врожаю
ярих
зернових
сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських
ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);
2) Стандартні страхові тарифи для страхування майбутнього врожаю ярих
зернових
сільськогосподарських
культур
з
державною
підтримкою
від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);
3) форма Стандартного договору страхування майбутнього врожаю ярих
зернових
сільськогосподарських
культур
з
державною
підтримкою
від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);
4) форма Акта огляду посівів ярих зернових сільськогосподарських культур,
застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь
період вирощування (страховий продукт 1);
5) інструкція по заповненню Акта огляду посівів ярих зернових
сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);
6) форма Акта визначення врожайності ярих зернових сільськогосподарських
культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на
весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1);
7) інструкція по заповненню Акта визначення врожайності ярих зернових
сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом
(страховий продукт 1);
8) форма Акта визначення врожайності ярих зернових сільськогосподарських
культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на
весь період вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1);
9) інструкція по заповненню Акта визначення врожайності ярих зернових
сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом контрольного
обмолоту (страховий продукт 1);
10) «Карта поля» до Акта огляду посівів ярих зернових сільськогосподарських
культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на
весь період вирощування (страховий продукт 1);
11) форма Страхового акта при страхуванні майбутнього врожаю ярих зернових
сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських
ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1).
Прийняття зазначених документів сприятиме врегулюванню питань організації
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та
впорядкуванню системи страхування сільськогосподарської продукції.
Проект наказу Мінагрополітики України «Про деякі питання здійснення
страхування майбутнього врожаю ярих зернових сільськогосподарських культур з
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування»
розроблено Мінагрополітики України разом з Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг відповідно до частини шостої
статті 21 Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської
продукції з державною підтримкою».
http://minagro.gov.ua/
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30.07.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про деякі питання здійснення страхування
майбутнього
врожаю
соняшнику
з
державною
підтримкою
від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики
України «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю соняшнику з
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування»
та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту наказу, Мінагрополітики України
робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту наказу Мінагрополітики України «Про деякі
питання здійснення страхування майбутнього врожаю соняшнику з державною
підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» розміщено
в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та
продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти
регуляторних актів 2015).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: inform@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: olena.miroshnichenko@minagro.gov.ua.
Телефон: (044) 278-34-84.
Відповідальний виконавець: Мірошниченко О.О.
Проект наказу спрямований на врегулювання питань організації страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та впорядкуванню системи
страхування сільськогосподарської продукції.
Основною метою прийняття Проекту наказу є затвердження документів,
визначених частиною шостою статті 21 Закону, необхідних для страхування соняшника
з державною підтримкою.
Частиною шостою статті 21 Закону визначено, що умови страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, стандартні страхові тарифи,
форми договорів страхування та додатків до них, форми інших документів щодо
укладення та супроводження договорів страхування і врегулювання страхових випадків
за ними затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, разом із центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику.
Проектом наказу затверджуються:
1) Умови страхування майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою
від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);
2) Стандартні страхові тарифи для страхування майбутнього врожаю соняшнику
з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період
вирощування (страховий продукт 1);
3) форма Стандартного договору страхування майбутнього врожаю соняшнику з
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування
(страховий продукт 1);
4) форма Акта огляду посівів соняшнику для страхування майбутнього врожаю
соняшнику з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період
вирощування (страховий продукт 1);
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5) інструкція по заповненню Акта огляду посівів соняшнику для страхування
майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від сільськогосподарських
ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);
6) форма Акта визначення врожайності соняшнику, застрахованого з державною
підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування,
біологічним методом (страховий продукт 1);
7) інструкція по заповненню Акта визначення врожайності соняшнику,
застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь
період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1);
8) форма Акта визначення врожайності соняшнику, застрахованого з державною
підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом
контрольного обмолоту (страховий продукт 1);
9) інструкція по заповненню Акта визначення врожайності соняшнику,
застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь
період вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1);
10) «Карта поля» до Акта огляду посівів соняшнику для страхування
майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від сільськогосподарських
ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);
11) форма Страхового акта при страхуванні майбутнього врожаю соняшнику з
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування
(страховий продукт 1).
Прийняття зазначених документів сприятиме врегулюванню питань організації
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та
впорядкуванню системи страхування сільськогосподарської продукції.
Проект наказу Мінагрополітики України «Про деякі питання здійснення
страхування майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» розроблено
Мінагрополітики України разом з Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг відповідно до частини шостої статті 21
Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з
державною підтримкою»
http://minagro.gov.ua/
30.07.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики України
«Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю кукурудзи на
зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період
вирощування»

Випуск
№ 105
31 липня
2015 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики
України «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю кукурудзи на
зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період
вирощування» та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту наказу,
Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту наказу Мінагрополітики України «Про деякі
питання здійснення страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною
підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» розміщено
в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та
продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти
регуляторних актів 2015).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
- 42 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№ 105

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: inform@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: tanya.fedorenko@minagro.gov.ua, виконавець Федоренко
Т.В., телефон: (044) 278-34-84.
Проект наказу спрямований на врегулювання питань організації страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та впорядкуванню системи
страхування сільськогосподарської продукції.
Основною метою прийняття Проекту наказу є затвердження документів,
визначених частиною шостою статті 21 Закону, необхідних для страхування
майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою.
Частиною шостою статті 21 Закону визначено, що умови страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, стандартні страхові тарифи,
форми договорів страхування та додатків до них, форми інших документів щодо
укладення та супроводження договорів страхування і врегулювання страхових випадків
за ними затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, разом із центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику.
Проектом наказу затверджуються:
Умови страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною
підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий
продукт 1);
стандартні страхові тарифи для страхування майбутнього врожаю кукурудзи на
зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період
вирощування (страховий продукт 1);
форма Стандартного договору страхування майбутнього врожаю кукурудзи на
зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період
вирощування (страховий продукт 1);
форми документів щодо укладення та супроводження договорів страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою і врегулювання страхових
випадків за ними, зокрема:
Акт огляду посівів кукурудзи на зерно, застрахованих з державною підтримкою
від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);
інструкція по заповненню Акта огляду посівів кукурудзи на зерно, застрахованих
з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період
вирощування (страховий продукт 1);
форма Акта визначення врожайності кукурудзи на зерно, застрахованої з
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування,
біологічним методом (страховий продукт 1);
інструкція по заповненню Акта визначення врожайності кукурудзи на зерно,
застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь
період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1);
форма Акта визначення врожайності кукурудзи на зерно, застрахованої з
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування,
методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1);
інструкція по заповненню Акта визначення врожайності кукурудзи на зерно,
застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь
період вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1);
форма «Карта поля» до Акта огляду посівів кукурудзи на зерно для страхування
майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);

31 липня
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форма Страхового акта при страхуванні майбутнього врожаю кукурудзи на зерно
з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період
вирощування (страховий продукт 1).
Прийняття зазначених документів сприятиме врегулюванню питань організації
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та
впорядкуванню системи страхування сільськогосподарської продукції.
Проект наказу «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю
кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь
період вирощування» розроблено Мінагрополітики України разом з Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про особливості страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».
http://minagro.gov.ua/
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29.07.2015 Президент підписав закон, що зберігає пільгову систему
оподаткування аграрного сектора до 1 січня 2018
28 липня повернений з підписом Президента законопроект 2173 «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на
додану вартість». 29 липня 2015 текст Закону опубліковано в газеті «Голос України».
Таким чином, зазначений законопроект став Законом України (№ 643-VIII від
16.07.2015). Згідно Прикінцевих положень, «цей Закон набирає чинності з 1 липня 2015
року, крім абзаців двадцять сьомий - тридцять перший пункту 13 розділу I (в частині
застосування штрафних санкцій за завищення суми податку, на яку платник має право
зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних у
Єдиному реєстрі податкових накладних), які набирають чинності з першого числа
місяця, наступного за місяцем набрання чинності цього Закону».
Як відомо, що Українська аграрна конфедерація (УАК) в цілому підтримувала
цей законопроект, за винятком норм, що стосуються скасування спеціального режиму
оподаткування ПДВ для аграріїв. В УАК підкреслюють, що остаточний варіант Закону
зберігає до 1 січня 2018 діючу систему оподаткування аграрного сектора.
Українська аграрна конфедерація
29.07.2015 Законопроект про підтримку сімейних фермерських господарств
спрямований на поліпшення їх конкурентоспроможності - Мінагропрод України
Законопроект №1599 «Про внесення змін до деяких законів України щодо
стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств», прийнятий
Верховною Радою України у першому читанні, передбачає підтримку індивідуальних,
малих і середніх сільгоспвиробників.
«Більше половини продуктів харчування в Україні виробляють малі, середні та
індивідуальні сільгоспвиробники. Існує 4,2 млн. Індивідуальних господарств, 50 тис.
малих і середніх фермерів. Однак в трансформаційний період переходу до ринкової
економіки в державі практично не приймалися належні заходи, спрямовані на подолання
недоліків функціонування особистих фермерських господарств та їх технікотехнологічної відсталості», - заявив глава Мінагропроду Олексій Павленко.
За його словами, малі господарства змушені збувати продукцію за неофіційними
каналами. Обсяг тіньового ринку в сегменті продажів м'яса досягає 60%, молока - 40%.
«Проект Закону України №1599 націлений на створення передумов для
перетворення особистих фермерських господарств в повноцінних учасників аграрних
відносин, а також їх легалізацію. Законопроектом пропонується забезпечити спрощений
порядок трансформації таких господарств в сімейні, спрощення реєстрації та організації
їх господарської діяльності, спрощення процедури отримання дозвільних документів.
Зараз законопроект направлений на друге читання ВР України», - зазначив О. Павленко.
АПК-інформ
27.07.2015 Мінекономрозвитку перевело «Блакитний посібник» для
експортерів продукції в ЄС на український
Міністерство економічного розвитку України опублікувала адаптацію так
званого «Блакитного посібника» - документа, що визначає правила експорту
українських товарів до держав Європейського Союзу..
Перекладений українською мовою, документ повинен дозволити українським
експортерам узгодити свою політику до вимог ЄС і максимально швидко виконати всі
вимоги регуляторного режиму, висунуті керівництвом ЄС до потенційного
постачальника товарів до країн Союзу.
«Блакитний посібник» служитиме експортерам і виробникам у якості довідника і
авторитетного джерела інформації, що сприяє якнайшвидшій імплементації
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українськими компаніями висунутих Єврокомісією вимог, максимально швидкої і
повної сертифікації українських товарів на європейських ринках. Впровадження норм,
висунутих документом, в практику роботи експортних компаній дозволить Україні
значно збільшити компанії свою конкурентоспроможність як експортера на ринку
Європейського Союзу.
Інформаційна компанія «ПроАгро»
27.07.2015 Уряд затвердив новий Порядок погодження цін в операціях для
трансфертного ціноутворення
Кабінет Міністрів України затвердив Порядок попереднього узгодження цін у
контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, які мають
односторонній, двосторонній і багатосторонній характер, для цілей трансфертного
ціноутворення. Як повідомляє Урядовий сайт, даний Порядок затверджено Постановою
Кабміну від 17.07.2015 № 504.
Порядок попереднього узгодження цін розроблено на виконання абз. 1 підпункту
39.6.2.4 ст. 39 Податкового кодексу України. Постанова скасовує раніше діючий
Порядок, затверджений Постановою Кабміну від 17.10.2013 № 764.
Новий Порядок визначає, що договір про узгодження цін - це договір, що
укладається на певний строк між великим платником податків та Державної фіскальною
службою (ДФС) з визначення критеріїв відповідності умов деяких майбутніх
господарських операцій платника податків за принципом «витягнутої руки» (ціни на
угоди між взаємозалежними суб'єктами повинні відображати умови, які мали б місце
між незалежними суб'єктами господарювання). Термін дії даного договору не може
перевищувати три календарних роки.
При цьому, залучення до процедури узгодження цін держоргану,
уповноваженого стягувати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона
контрольованої операції, здійснюється відповідно до міжнародного договору (конвенції)
про уникнення подвійного оподаткування між Україною та такою державою.
Платник податків для проведення процедури узгодження цін подає в ДФС заяву.
Для його розгляду та проведення процедури узгодження цін та підписання договорів
про узгодження цін з платником податків ДФС утворює робочу групу. Крім того, до
направлення такої заяви платник податків з метою визначення його доцільності, має
право письмово звернутися в ДФС з пропозицією щодо попереднього розгляду питання
про проведення процедури узгодження цін.
Платник податку, який уклав договір про узгодження цін, зобов'язаний щорічно
до 1 травня року, наступного за звітним, подавати звіт про виконання договору про
узгодження цін, форма і зміст якого визначаються зазначеним договором. Неподання
такого звіту або подання звіту з вказівкою неточної або неповної інформації є підставою
для припинення дії такого договору.
Інформаційна компанія «ПроАгро»
23.07.2015 Президент України підписав закон про граничний розмір орендної
плати за землю
Президент України Петро Порошенко 21 липня підписав Закон України №557VIII «Про внесення зміни до ст. 288 Податкового кодексу України щодо граничного
розміру орендної плати».
Згідно з внесеними змінами, розмір орендної плати за земельні ділянки
державної і комунальної власності може бути більше 12% нормативної грошової оцінки,
у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.
Закон набуває чинності на наступний день після опублікування.
Нагадаємо, що 30 червня ВР України прийняла законопроект про граничний
розмір орендної плати.
АПК-інформ
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17.07.2015 Згідно з домовленостями Кабміну з аграріями, Рада залишила їм
спецрежим ПДВ
Верховна Рада України з другої спроби підтримала в першому читанні і в цілому
законопроект № 2173а «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
удосконалення адміністрування податку на додану вартість». За відповідне рішення
проголосували 233 нардепа при 226 мінімально необхідних. Під час першого
голосування за цей законопроект віддали голоси лише 224 парламентарія.
Законодавчим актом вдосконалено функціонування системи електронного
адміністрування податку на додану вартість для ефективного її введення на постійній
основі з 1 липня 2015.
Голова комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат з
фракції «Блок Петра Порошенка» Ніна Южаніна зачитала під стенограму результати
домовленості прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та представників аграрного
сектора.
Так, за її словами, всі розділи, які стосувалися аграріїв, щодо скасування
спецрежиму з ПДВ по даному законопроекту вилучаються, а саме в статті 6, 12, 13 та
інші статті, що стосуються аграріїв.
«Що стосується самого електронного адміністрування ПДВ: ми вносимо
доповнення до статті 200.1.4 Податкового кодексу, що стосується зарахування коштів
платників на спецрахунок в системі електронного адміністрування. Доповнюємо його
підпунктом б), який дозволить поповнювати рахунки з рахунків, відкритих у
відповідних органах Казначейства, для проведення розрахунків з погашення
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої
води, послуги централізованого теплопостачання опалення та водовідведення, що
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з
невідповідністю тарифів на ці послуги, що затверджувалися або погоджувалися
органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим направленням коштів, згідно
державного бюджету України", - сказала Н. Южаніна.
Крім того, за її словами, були досягнуті домовленості про внесення змін до
пункту 34 «Перехідних положень» Податкового кодексу України, що штрафи за
несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, не застосовуються до платників
податків до 1 жовтня 2015.
«Це питання відволікання грошових коштів. Тобто, немає можливості
зареєструвати протягом 15 днів ні 10%, ні 30%, ні 40%, штрафна санкція не настає.
Тобто при можливості ця реєстрація повинна відбутися», - заявила Н. Южаніна.
Як відомо, в Україні з 1 липня 2015 введена в дію на постійній основі система
електронного адміністрування податку на додану вартість (ПДВ).
Інформаційна компанія «ПроАгро»
15.07.2015 Парламент України прийняв у першому читанні законопроект
про регулювання закупівельної ціни на молоко
Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект №2089 «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання
закупівельної ціни на молоко та підтримки села». «За» відповідне рішення 15 липня
проголосували 227 депутатів при 226 мінімально необхідних.
У пояснювальній записці зазначається, що законопроект передбачає
встановлення державою мінімальної закупівельної ціни на незбиране сире товарне
молоко (без урахування ПДВ) для молока другого сорту - 4 грн./кг.
Також перелік об'єктів державного цінового регулювання у Законі України «Про
державну підтримку сільського господарства України» пропонується доповнити
цільним сирим товарним молоком.
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Крім того, пропонується зобов'язати заготівельні і переробні підприємства,
підприємства оптової та роздрібної торгівлі здійснювати розрахунок з постачальниками
об'єктів цінового регулювання у строк не більше семи банківських днів з дня отримання
виручки від реалізації продукції.
АПК-інформ
15.07.2015 ВР України прийняла в другому читанні законопроект про
внесення змін до порядку реєстрації тварин
Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект №1484 «Про
внесення змін до деяких законів України з питань ідентифікації та реєстрації тварин».
«За» ухвалення проекту закону 15 липня проголосував 241 депутат.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, передбачається дозвіл
юридичним і фізичним особам проводити ідентифікацію і реєстрацію тварин за власний
рахунок. При цьому власникам тварин, які оплатили ідентифікацію та реєстрацію
тварин, надається право на обов'язкове відшкодування державою таких витрат.
За словами співавтора документа депутата ВР Володимира Івченка, пропонується
зафіксувати принцип об'єктивного і помірного ціноутворення на послуги реєстрації на
рівні не більше 20% від рентабельності.
АПК-інформ
15.07.2015 ВР України прийняла в другому читанні законопроект про
карантин рослин
Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект №2655 «Про
внесення змін до Закону України «Про карантин рослин» (щодо зменшення
адміністративного навантаження)». «За» відповідний документ 15 липня проголосували
234 депутати.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, пропонується обмежити термін
видачі карантинного і фітосанітарного сертифікатів до 24 год. після завантаження
транспортного засобу, ввести окремі переліки об'єктів регулювання для імпорту,
експорту та реекспорту рослинної продукції, скоротити перелік об'єктів державного
нагляду у сфері карантину рослин.
Також пропонується ввести публікацію на інтернет-сторінці відповідального
центрального органу виконавчої влади повного переліку об'єктів карантинного
контролю в розрізі країн, скасувати обов'язковість проходження перевірки для
перевезення і вирощування рослин, ввести обов'язкову видачу карантинного
сертифіката тільки за умови вивезення рослин за межі карантинної зони.
За словами одного з авторів законопроекту - депутата Олега Кулініча, прийняття
зазначеного документу сприятиме зниженню адміністративного навантаження на
українських аграріїв при перевезенні рослин в 3 рази, або більш ніж на 1 млрд. грн.
Нагадаємо, що 19 травня парламент прийняв зазначений законопроект у першому
читанні.
АПК-інформ
13.07.2015 Мінагрополітики ініціює скасування мінімальних цін на цукор і
цукровий буряк
Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило
законопроект про внесення змін до Закону «Про державне регулювання виробництва і
реалізації цукру», яким пропонує скасувати мінімальні ціни на цукор і цукровий буряк.
У Мінагрополітики зазначили, що механізм державного регулювання ринку
цукру України не дав очікуваних результатів. А введення мінімальної ціни на цукор в
той час, коли українські цукрові заводи виробляють цукор в обсязі, який істотно
перевищують загальну потребу внутрішнього ринку, призводить до значних ускладнень
при реалізації цукру.
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«У періоди, коли внутрішній ринок цукру є профіцитним, час від часу ринкові
ціни на цукор становлять нижче законодавчо встановленої мінімальної ціни. Це
призводить до «тонізації» ринку цукру, істотного зниження руху оборотних коштів у
галузі, кризи неплатежів постачальникам, працівникам підприємств цукрової та
суміжних галузей, затримок платежів до бюджету та державних цільових фондів», наголошується в пояснювальній записці до проекту закону.
У відомстві підкреслили, що законопроект розроблений для того, щоб
підприємства, які є виробниками цукру, могли реалізувати продукцію за економічно
обґрунтованими цінами та відповідно до кон'юнктури ринку.
Також пропонується внести зміни до Закону України «Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру» в частині виключення норм щодо
визначення Кабінетом Міністрів України мінімальних цін на цукор і цукровий буряк.
Як відомо, ст. 6 Закону України «Про державне регулювання виробництва і
реалізації цукру» передбачено щорічне встановлення Кабінетом міністрів України
мінімальної ціни на цукор квоти «А» і цукровий буряк, яку постачають для виробництва
цукру квоти «А», з метою забезпечення прибутковості виробництва цукрової продукції.
Кабінет Міністрів України збільшив мінімальні закупівельні ціни на цукор на
період з 1 вересня 2015 до 1 вересня 2016 на 36,7% - до 6,5 тис. грн. за тонну відповідно
до діючої мінімальної ціни (без ПДВ).
Інформаційна компанія «ПроАгро»
07.07.15 У ВР України зареєстровано законопроект про продовження
мораторію на продаж сільгоспземель до 2026 року
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №2227а «Проект
Постанови про встановлення мораторію на купівлю-продаж та зміну цільового
призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення», згідно з яким
пропонується продовжити мораторій на продаж сільгоспземель, дія якого закінчується 1
січня 2016, як мінімум на 10 років - до 1 січня 2026 року.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, передбачається, що мораторій
діятиме до проведення повної інвентаризації сільгоспземель і набрання чинності закону
про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2026 року.
«Зняття мораторію є досить ризиковим в умовах надзвичайно складної
економічної ситуації, високого рівня корупції в правоохоронних органах, судовій
системі та органах земельних ресурсів ... і буде супроводжуватися цілою низкою
викликів: від реалізації вже відомих схем, спрямованих на викуп окремих земельних
ділянок для блокування сільськогосподарської діяльності, до повного обезземелення
селян через скупку земель фінансовими спекулянтами», - йдеться в пояснювальній
записці.
АПК-інформ
03.07.2015 ВР дозволить ввезення в Україну продукції з ГМО для наукових
цілей без отримання спеціального дозволу
Верховна Рада України має намір звільнити від отримання дозволів на ввезення
продукції, отриманої з використанням генетично-модифікованих організмів, для
науково-дослідних цілей. «За» відповідний законопроект № 2887 про внесення змін до
деяких законів, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів
дозвільного характеру, на засіданні в четвер у першому читанні проголосували 240
народних депутатів.
Ввезення
незареєстрованих
генетично-модифікованих
організмів,
які
використовуються для науково-дослідних цілей, а також проведення їх державних
випробувань і ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО для науководослідних цілей, супроводжується повідомленням і не вимагає отримання спеціального
дозволу.
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Законопроектом пропонується визначити, що робота з експериментальними
тваринами з метою здійснення наукових досліджень проводиться вузами, науковими
установами і не вимагає наявності дозволу.
Відповідальність за організацію роботи з експериментальними тваринами і її
результати покладається на наукову установу або вуз. Перелік установ і вузів, які
проводять досліди на тваринах, має бути оприлюднений на офіційному сайті
Міністерства освіти.
Цим же законопроектом пропонується змінити порядок ввезення на територію
України ГМО. Відзначається, що ввезення незареєстрованих ГМО та продукції,
отриманої з використанням ГМО, здійснюється після отримання Міністерством освіти
повідомлення експортера про можливе переміщення ГМО або продукції, отриманої з
використанням ГМО. При цьому передбачається, що продукція ГМО може ввозитися в
Україну тільки для науково-дослідних цілей.
Інформаційна компанія «ПроАгро»
02.07.2015 Мінагрополітики передає Фонду держмайна перші 7
держпідприємств для їх подальшої приватизації
Міністерство аграрної політики та продовольства України у зв'язку з прийняттям
рішень про приватизацію передає в сферу управління регіональних відділень Фонду
держмайна 7 державних підприємств.
Зокрема, мова йде про Шовкорадгосп «Криворізький», «Кільчень», Закарпатське
державне обласне підприємство з технічного забезпечення сільськогосподарського
виробництва «Агропромтехніка», Олександрійський Шовкорадгосп, Черкаський
консервний комбінат, «Ягубець», сільськогосподарське підприємство «Трест».
Як зазначається, для напрацювання єдиного підходу до приватизації
Мінагрополітики та Фонд держмайна утворили спільну робочу групу. Нею вже
проаналізовані перші 10 підприємств, включених у додаток 1 Постанови Кабінету
Міністрів України від 12 травня 2015 № 271, а саме державні підприємства:
№Черкаський консервний комбінат», «Сільськогосподарське підприємство «Трест»,
«Іскра», «Україна», «Миргорощанский державний іподром», «Радгосп «Виноградна
долина», «Торговий дім «Буковинська горілка», «Криворізьке «Райагропроменерго»,
«Проектний інститут «Промзернопроект», «Кіровоградська спеціалізована контрольнонасіннєва лабораторія по цукрових буряках». В результаті цієї спільної роботи
відпрацьовані подальші кроки, які необхідно зробити для приватизації підприємств.
Як відомо, у підпорядкуванні Мінагрополітики знаходиться близько 500
держпідприємств. З них формально працюють 96, а прибуткових - тільки 20. Сукупні
збитки державних аграрних активів за результатами минулого року досягли 500 млн.
грн. Зі свого боку міністерство ініціювало масштабне роздержавлення, яке відновить
економічну активність компаній і забезпечить земельні права трудових колективів.
Інформаційна компанія «ПроАгро»
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