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1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Випуск
№ 106

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 серпня 2015 р. № 551
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України
згідно зпереліком, що додається.
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 394 «Про
затвердження Положення про карантинний ветеринарно-міліцейський пост» (Офіційний
вісник України, 2002 р., № 14, ст. 723).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 395 «Про
затвердження Положення про підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних
ветеринарних заходів» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 724).
3. Пункт 52 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1106
(Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1546).
4. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1573
(Офіційний вісник України, 2003 р., № 40, ст. 2111).
5. Абзац чотирнадцятий змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. №
478 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 15, ст. 1048).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 р. № 306 «Про
внесення змін до Положення про підрозділи ветеринарної міліції з проведення
карантинних ветеринарних заходів» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 27, ст. 854).
7. Пункти 8 і 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з
питань діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 853 (Офіційний вісник
України, 2011 р., № 61, ст. 2439).
http://www.kmu.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 серпня 2015 р. № 591
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 р. № 442
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. №
442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (Офіційний
вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2015 р., № 6, ст. 127) такі зміни:
абзац другий пункту 1 після слів «у сфері племінної справи у тваринництві»
доповнити словами «, у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження)»;
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абзац третій пункту 3 після слів «координації діяльності органів виконавчої влади
із зазначених питань» доповнити словами «та функції з реалізації державної політики у
сфері епідеміологічного нагляду (спостереження)».
http://www.kmu.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 серпня 2015 р. № 583
Про голову комісії з ліквідації публічного акціонерного товариства «Державний
земельний банк»
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
На часткову зміну абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 10 вересня 2014 р. № 418 «Про ліквідацію публічного акціонерного
товариства «Державний земельний банк» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст.
2086) затвердити заступника Міністра аграрної політики та продовольства Лапу
Володимира Івановича головою комісії з ліквідації публічного акціонерного товариства
«Державний земельний банк», увільнивши від цих обов’язків Дикуна Андрія
Євгеновича.
http://www.kmu.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 серпня 2015 р. № 584
Про затвердження переліку документів, що підтверджують досвід роботи у
сільському господарстві
Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про фермерське
господарство» Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
Затвердити перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському
господарстві, що додається.
ПЕРЕЛІК
документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві
1. Виписка з трудової книжки громадянина із записами, які підтверджують стаж
роботи в сільському господарстві.
2. Архівна довідка, що містить інформацію про стаж роботи громадянина в
сільському господарстві, видана на підставі архівних документів із зазначенням їх
пошукових даних.
3. Копія трудового договору (угоди) між працівником і власником підприємства,
організації, уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за яким (якою) працівник
виконував роботи (надавав послуги) у сільському господарстві.
4. Виписка з погосподарської книги про ведення особистого селянського
господарства або участь у веденні особистого селянського господарства.
5. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про види економічної діяльності у галузі сільського господарства, що
здійснюються фізичною особою - підприємцем.
http://www.kmu.gov.ua/
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо ставок
вивізного (експортного) мита»
Номер, дата реєстрації: 2468а від 03.08.2015
Ініціатори: Кабінте Міністрів України Яценюк А.П.
Метою законопроекту є приведення у відповідність із ГС-2012 кодів та опису
продукції, що містяться у законах України від 07.05.1996 № 180/96-ВР «Про вивізне
(експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину», від 10.09.1999 № 1033-XIV
«Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур», від
13.12.2006 № 441-V «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих
чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням», що
досягається шляхом внесення змін до згаданих законів України.
01.01.2014 набув чинності Закон України від 19.09.2013 № 584-VII «Про Митний
тариф України», в основу якого покладено нову версію Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), побудовану на основі Гармонізованої
системи опису та кодування товарів версії 2012 року (ГС-2012) і Комбінованої
номенклатури Європейського Союзу (КН ЄС).
На сьогодні діють закони України, якими затверджено ставки вивізного
(експортного) мита на деяку продукцію, коди та опис якої побудовані на основі
Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2007 року.
З огляду на викладене, виникає необхідність приведення окремих положень
(кодів та опису товарів) законів України щодо вивізного (експортного) мита на деяку
продукцію у відповідність із Законом України «Про Митний тариф України» від
19.09.2013 № 584.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внутрішній водний транспорт»
Номер, дата реєстрації: 2475а від 04.08.2015
Ініціатори: Народні депутати України Козир Б.Ю., Кононенко І.В.
Метою розробки проекту акта є правове врегулювання правовідносин в галузі
судноплавства на внутрішніх водних шляхах, економічних та організаційних засад
діяльності внутрішнього водного транспорту, сприяння розвитку берегової
інфраструктури внутрішнього водного транспорту; покращення стану річкового
господарства; сприяння розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у сфері
внутрішнього водного транспорту та залученню інвестицій, переорієнтації
вантажопотоків на екологічний та економічний річковий транспорт тощо.
Відсутність базового закону, що регулює функціонування внутрішнього водного
транспорту негативно вплинула на його розвиток, стримує використання внутрішніх
річкових водних шляхів у повній мірі, створила умови для незадовільного стану
річкового господарства і скорочення інвестицій, зумовила суттєвий рівень зносу
інфраструктури та брак бюджетних коштів на її утримання, гостру нестачу флоту для
перевезень вантажів річками. Відсутність надійного економічного механізму утримання
судноплавних гідроспоруд (шлюзів) несе загрозу надзвичайної ситуації техногенного
характеру територій і міст у Дніпровському басейні.
Внутрішні річкові водні шляхи України включають річки, визначені
Європейською угодою про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного
значення, зокрема, річки Дунай (Р80), Дніпро (Р40), Дністер (Р90) тощо.
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Процеси розвитку внутрішніх річкових водних шляхів відбуваються за окремими
напрямами на основі багатогалузевих законів без врахування особливостей галузі
внутрішнього водного транспорту.
Відсутність встановленої законом правової основи функціонування та розвитку
внутрішнього водного транспорту у країні з однією з найбільших судноплавних річок (р.
Дніпро), що протікає через всю територію України, не дозволяє в повному обсязі
забезпечити комплексний розвиток, нарощування потенціалу та підвищення
конкурентоспроможності внутрішнього водного транспорту.
Запропонований проект акта є спеціальним галузевим законом у сфері
внутрішнього водного транспорту, який, зокрема, регулює діяльність внутрішнього
водного транспорту, використання річкових водних шляхів та їх берегових смуг для
судноплавства, відносини, пов’язані з використанням річкових суден, суден змішаного
плавання, малих, спортивних і розважальних суден під час їх плавання внутрішніми
річковими водними шляхами, визначає правовий режим об’єктів інфраструктури
внутрішнього водного транспорту, діяльність органів виконавчої влади, що здійснюють
державне регулювання, управління, державний нагляд та контроль за безпекою
судноплавства, адміністрації внутрішніх водних шляхів України, суб’єктів
господарювання будь-якої форми власності, які на законних підставах використовують
об’єкти інфраструктури внутрішніх водних шляхів, у тому числі портів (терміналів),
судновласників, інших суб’єктів та споживачів їхніх послуг (робіт).
Державне регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту здійснюється з
метою реалізації єдиної економічної, інвестиційної, науково-технічної та соціальної
політики розвитку внутрішнього судноплавства за принципами пріоритетності потреб
внутрішнього водного транспорту та сприяння розвитку на конкурентних засадах ринку
послуг у зазначеній сфері. Проектом передбачається ціла низка стимулюючих новацій
для переміщення вантажопотоків з автомобільних доріг на внутрішній водний
транспорт для збереження дорожнього покриття та екології, нарощування вітчизняного
суднобудування, зростання конкурентоспроможності внутрішнього водного транспорту
та його привабливості для іноземних інвестицій тощо.
Внаслідок незадовільного технічного стану судноплавних шлюзів на
р. Дніпро, що добігають граничного терміну експлуатації – 70 років, а також через
тривале недофінансування їх утримання, яке протягом останніх років не перевищувало
30 % від необхідної потреби, утворилася ситуація, що несе реальну загрозу виникнення
техногенної катастрофи. Щорічно збільшується кількість об’єктів, контрольні
параметри технічного стану яких досягли і перевищують гранично допустимі значення.
На кожному шлюзі нараховується від 12 до 22 об’єктів з оцінкою «непридатний до
нормальної експлуатації», яка визначена у відповідності до Правил обстежень, оцінки
технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд (НПАОП 45.2-1.01-98).
Проектом акту визначено джерела фінансування витрат на утримання, ремонт та
реконструкцію судноплавних гідротехнічних споруд за рахунок власника (власників)
гідроелектростанцій Дніпровського каскаду; передбачено звільнення суден від плати за
шлюзування; визначено умови звільнення від сплати в морських портах портових зборів
для суден, що здійснюють перевезення внутрішнім водним транспортом; визначено
джерела компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні
об’єкти інфраструктури річкових водних шляхів; передбачено звільнення від сплати за
піднімання ферм мостів; впровадження автоматичного обліку річкових перевезень.
Саме така модель утримання внутрішніх водних шляхів запроваджена у країнах
ЄС.
Відповідно до проекту акта передбачається створення юридичної особи державної
форми власності – адміністрації внутрішніх водних шляхів України з метою
забезпечення функціонування річкових водних шляхів, утримання та використання
об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту державної форми власності,
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річкової інформаційної служби за рахунок річкового збору, Державного бюджету
України та інших не заборонених законодавством джерел.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
особливостей справляння рентної плати за спеціальне використання води та
оподаткування земель внутрішнього водного транспорту»
Номер, дата реєстрації: 2476а від 04.08.2015
Ініціатори: Народні депутати України Козир Б.Ю., Кононенко І.В.
Метою законопроекту є зменшення фіскального навантаження на суб’єктів
господарювання, що проводять свою діяльність у сфері внутрішнього водного
транспорту.
Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо особливостей справляння рентної плати за спеціальне використання води та
оподаткування земель внутрішнього водного транспорту» розроблено для реалізації
положень проекту Закону України «Про внутрішній водний транспорт».
Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
особливостей справляння рентної плати за спеціальне використання води та
оподаткування земель внутрішнього водного транспорту» розроблено з метою вжиття
заходів державної підтримки розвитку внутрішнього водного транспорту, зменшення
фіскального навантаження на суб’єктів господарювання та залучення додаткових
інвестицій в судноплавний бізнес, а також поліпшенню інвестиційного клімату в
Україні загалом.
На розгляді Верховної Ради України знаходиться проект Закону України «Про
внутрішній водний транспорт», що є базовим галузевим законом у сфері внутрішнього
водного транспорту. Він, зокрема, регулює діяльність внутрішнього водного
транспорту, використання річкових водних шляхів та їх берегових смуг для
судноплавства,
Даним проектом передбачається внести зміни в Податковий кодекс України та
звільнити від оподаткування земельні ділянки водного фонду, на яких розташовані
об’єкти шляхового господарства, призначені для навігаційно-гідрографічного
забезпечення безпеки судноплавства на річкових судноплавних шляхах та від рентної
плати за спеціальне використання води суб’єктів господарювання, що проводять свою
діяльність у сфері внутрішнього водного транспорту.
Запропоновані до розгляду зміни спрощують умови ведення бізнесу та
податкового обліку і сприяють подальшому економічному зростанню України.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внутрішній водний транспорт»
Номер, дата реєстрації: 2475а-1 від 19.08.2015
Ініціатори: Народні депутати України Данченко О.І., Романюк В.М.,
Семенуха Р.С., Костенко П.П.
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Через невідповідність низки норм Статуту внутрішнього водного транспорту
СРСР (який є діючим на території України і який регламентує правовідносини щодо
судноплавства на внутрішніх водних шляхах ще з 1955 року) чинному законодавству
України та сучасним ринковим відносинам розвиток внутрішнього водного транспорту
гальмується.
А діяльність внутрішнього водного транспорту пов’язана з використанням суден
для перевезення великої кількості вантажів, пасажирів, пошти, експлуатацією річних
вантажних терміналів, державної реєстрації суден та права плавання під Державним
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прапором, становище екіпажу судна, його склад, права і обов’язки капітана (командира)
судна чи порту.
Для подолання такої ситуації й розроблений проект Закону України «Про
внутрішній водний транспорт» - надалі Проект акта.
Проект акта є альтернативним проекту Закону України «Про внутрішній водний
транспорт» (реєстраційний № 2475а).
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внутрішній водний транспорт України»
Номер, дата реєстрації: 2475а-2 від 20.08.2015
Ініціатори: Народні депутати Дубневич Я.В., Корчик В.І., Шаповалов Ю.А.
Метою розробки проекту акта є правове врегулювання правовідносин в галузі
судноплавства на внутрішніх водних шляхах, економічних та організаційних засад
діяльності внутрішнього водного транспорту, сприяння розвитку берегової
інфраструктури внутрішнього водного транспорту; покращення стану річкового
господарства; сприяння розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у сфері
внутрішнього водного транспорту та залученню інвестицій, переорієнтації
вантажопотоків на екологічний та економічний річковий транспорт тощо.
Відсутність базового закону, що регулює функціонування внутрішнього водного
транспорту негативно вплинула на його розвиток, стримує використання внутрішніх
річкових водних шляхів у повній мірі, створила умови для незадовільного стану
річкового господарства і скорочення інвестицій, зумовила суттєвий рівень зносу
інфраструктури та брак бюджетних коштів на її утримання, гостру нестачу флоту для
перевезень вантажів річками. Відсутність надійного економічного механізму утримання
судноплавних гідроспоруд (шлюзів) несе загрозу надзвичайної ситуації техногенного
характеру територій і міст у Дніпровському басейні.
Внутрішні річкові водні шляхи України включають річки, визначені
Європейською угодою про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного
значення, зокрема, річки Дунай (Р80), Дніпро (Р40), Дністер (Р90) тощо.
Процеси розвитку внутрішніх річкових водних шляхів відбуваються за окремими
напрямами на основі багатогалузевих законів без врахування особливостей галузі
внутрішнього водного транспорту.
Відсутність встановленої законом правової основи функціонування та розвитку
внутрішнього водного транспорту у країні з однією з найбільших судноплавних річок (р.
Дніпро), що протікає через всю територію України, не дозволяє в повному обсязі
забезпечити комплексний розвиток, нарощування потенціалу та підвищення
конкурентоспроможності внутрішнього водного транспорту.
Запропонований проект акта є спеціальним галузевим законом у сфері
внутрішнього водного транспорту, який, зокрема, регулює діяльність внутрішнього
водного транспорту, використання річкових водних шляхів та їх берегових смуг для
судноплавства, відносини, пов’язані з використанням річкових суден, суден змішаного
плавання, малих, спортивних і розважальних суден під час їх плавання внутрішніми
річковими водними шляхами, визначає правовий режим об’єктів інфраструктури
внутрішнього водного транспорту, діяльність органів виконавчої влади, що здійснюють
державне регулювання, управління, державний нагляд та контроль за безпекою
судноплавства, адміністрації морських портів України, суб’єктів господарювання будьякої форми власності, які на законних підставах використовують об’єкти
інфраструктури внутрішніх водних шляхів, у тому числі портів (терміналів),
судновласників, інших суб’єктів та споживачів їхніх послуг (робіт).
Державне регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту здійснюється з
метою реалізації єдиної економічної, інвестиційної, науково-технічної та соціальної
політики розвитку внутрішнього судноплавства за принципами пріоритетності потреб
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внутрішнього водного транспорту та сприяння розвитку на конкурентних засадах ринку
послуг у зазначеній сфері. Проектом передбачається ціла низка стимулюючих новацій
для переміщення вантажопотоків з автомобільних доріг на внутрішній водний
транспорт для збереження дорожнього покриття та екології, нарощування вітчизняного
суднобудування, зростання конкурентоспроможності внутрішнього водного транспорту
та його привабливості для іноземних інвестицій тощо.
Внаслідок незадовільного технічного стану судноплавних шлюзів на
р. Дніпро, що добігають граничного терміну експлуатації – 70 років, а також через
тривале недофінансування їх утримання, яке протягом останніх років не перевищувало
30 % від необхідної потреби, утворилася ситуація, що несе реальну загрозу виникнення
техногенної катастрофи. Щорічно збільшується кількість об’єктів, контрольні
параметри технічного стану яких досягли і перевищують гранично допустимі значення.
На кожному шлюзі нараховується від 12 до 22 об’єктів з оцінкою «непридатний до
нормальної експлуатації», яка визначена у відповідності до Правил обстежень, оцінки
технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд (НПАОП 45.2-1.01-98).
Проектом акту визначено джерела фінансування витрат на утримання, ремонт та
реконструкцію судноплавних гідротехнічних споруд за рахунок коштів Державного
бюджету України, річкового збору, власних коштів адміністрації морських портів
України та інших джерел, не заборонених законом; передбачено звільнення суден від
плати за шлюзування; визначено умови звільнення від сплати в морських портах
портових зборів для суден, що здійснюють перевезення внутрішнім водним
транспортом; визначено джерела компенсації інвестицій, внесених суб’єктами
господарювання у стратегічні об’єкти інфраструктури річкових водних шляхів;
передбачено звільнення від сплати за піднімання ферм мостів; впровадження
автоматичного обліку річкових перевезень.
Саме така модель утримання внутрішніх водних шляхів запроваджена у країнах
ЄС.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо об’єктів
агропромислового комплексу»
Номер, дата реєстрації: 2519 від 25.08.2015
Ініціатори: Кабінте Міністрів України Яценюк А.П.
Головною метою законопроекту є запровадження конкурентної процедури
продажу майна підприємств; захист підприємств, що виключаються з переліку, від
позаприватизаційних процедур ліквідації та відчуження їх майна, зокрема в процедурах
банкрутства.
Законопроект розроблено на виконання підпункту 1 пункту 3 протоколу
засідання Кабінету Міністрів України від 05.06.2015 № 62.
Законом України від 13.01.2012 № 4336 «Про внесення змін до деяких законів
України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми
приватизації на 2012 - 2014 роки» внесено зміни до критеріїв віднесення об’єктів
державної власності до таких, що мають загальнодержавне значення та не підлягають
приватизації.
Законопроектом пропонується виключити 374 об’єкти
агропромислового
комплексу (підприємства спиртової галузі, хлібопродуктів та підприємства
Укрфітотерапії), з яких 116 об’єктів ліквідовано (припинено) та 78 – реорганізовано, 180
– не відповідають критеріям визначеним статтею 5 Закону України «Про приватизацію
державного майна».
Виключення з переліку таких підприємств не означає виведення з державної
власності їх майна, але дозволить забезпечити підвищення якості менеджменту,
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проведення реструктуризації підприємств, концентрацію профільних активів, залучення
інвесторів та ділових партнерів.
Також законопроектом встановлюється тимчасовий захист підприємств, що
виключаються з додатків до Закону України «Про перелік об’єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації», від позаприватизаційних процедур
відчуження їх майна, зокрема в процедурах банкрутства. Так, законопроектом
передбачено зупинення провадження у справах про банкрутство зазначених
підприємств, а також запроваджується мораторій на порушення провадження у справах
про їх банкрутство протягом трьох років. При цьому слід зазначити, що такі норми не
розповсюджуються на об’єкти права державної власності, що ліквідуються за рішенням
власника. Запропоновані обмеження нададуть змогу уповноваженим органам
управління вжити необхідних заходів для стабілізації фінансово-економічного стану
підприємств.
З метою забезпечення безпеки держави законопроектом передбачається
доповнення Закону України «Про приватизацію державного майна» нормами, якими
передбачено, що не можуть бути покупцями фізичні та юридичні особи держави, яка
визнана Верховною Радою України державою-агресором та фізичні і юридичні особи,
які включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або
щодо яких застосовано міжнародні санкції та, в разі відчуження у будь-який спосіб їм
об’єктів приватизації, ці об’єкти повертаються у державну власність без компенсації.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення процедури землевідведення для будівництва об’єктів з
виробництва теплової та/або електричної енергії з використанням відновлюваних
джерел енергії та/або біологічних видів палива»
Номер, дата реєстрації: 2529а від 26.08.2015
Ініціатори: Народні депутати України Домбровський О.Г., Лівік О.П.
Метою законопроекту є створення сприятливих умов для прискорення розвитку
сфери виробництва теплової та/або електричної енергії з відновлюваних джерел енергії
та/або біологічних видів палива, які не мають негативного впливу на навколишнє
середовище та забезпечують заміщення викопних видів палива, зокрема, природного
газу, для виробництва теплової та електричної енергії.
Досягнення зазначеної мети передбачено шляхом удосконалення законодавчої
бази в сфері використання земель для будівництва зазначених вище об’єктів за рахунок:
- розміщення таких об’єктів на земельних ділянках усіх категорій земель без
зміни їх цільового призначення;
- надання земельних ділянок із земель державної або комунальної форми
власності у користування власникам зазначених об’єктів за відсутності плану зонування
або детального плану території.
для досягнення поставлених цілей законопроектом передбачено внесення змін
до:
- Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон
енергетичних об'єктів» в частині можливості розміщення на земельних ділянках усіх
категорій земель без зміни їх цільового призначення, об’єктів енергетики, які
виробляють теплову та/або електричну енергію з використанням відновлюваних джерел
енергії та/або біологічних видів палива (частина друга статті 14), та до частини третьої
статті 14 додано, що для будівництва, розміщення та експлуатації об'єктів з виробництва
теплової та/або електричної енергії з використанням відновлюваних джерел енергії
та/або біологічних видів палива земельні ділянки всіх форм власності, за договором з
власником чи користувачем земельної ділянки, можуть використовуватися також
-9-

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№ 106
1 вересня
2015 року

шляхом передачі у оренду (суборенду), суперфіцій або постійне користування без зміни
цільового призначення цих земельних ділянок.
- «Земельного кодексу України» в частині надання під будівництво об’єктів
енергетики, які виробляють теплову та/або електричну енергію з використанням
відновлюваних джерел енергії та/або біологічних видів палива переважно
несільськогосподарських угідь або сільськогосподарських угідь гіршої якості (частина
треті статті 23);
- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо
непоширення до 1 січня 2018 року дії статті 24 цього закону на території, де
передбачається будівництво об’єктів енергетики, які виробляють теплову та/або
електричну енергію з використання відновлюваних джерел енергії та/або біологічних
видів палива, та відповідно до цього закону не затверджені плани зонування або
детальні плани території».
Таким чином, заходи, передбачені законопроектом спрямовані на подальший
розвиток сфери використання відновлюваних джерел енергії для виробництва теплової
та/або електричної енергії, зменшення негативного впливу енергетики на довкілля.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення процедури землевідведення для будівництва об’єктів з виробництва
теплової та/або електричної енергії з використанням відновлюваних джерел енергії
та/або біологічних видів палива» (далі - законопроект) розроблено на виконання пункту
12 Плану коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання
природного газу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
16.10.2014 № 1014 – р.
За даними НАК «Нафтогаз» України у 2014 році спожито близько 42,6
млрд. м3 природного газу. Найбільшими споживачами природного газу є промисловість,
населення та комунальна теплоенергетика.
Підвищення енергетичної незалежності є одним з нагальних пріоритетів розвитку
України. Сфера відновлюваної та біоенергетики може зробити значний внесок в цей
процес, оскільки, наприклад, біомаса може напряму заміщувати природний газ, в першу
чергу в сфері виробництва теплової енергії. На сьогодні таке заміщення вже досягнуто в
обсязі близько 2 млрд. м3/рік.
Станом на 1 січня 2015 року в Україні встановлена потужність об’єктів
відновлюваної енергетики, що працюють за «зеленим» тарифом, становила 1462,2 МВт,
з яких у 2014 році було введено 280,6 МВт, із них:
об’єкти вітроенергетики – 179,8 МВт;
об’єкти сонячної енергетики – 70,5 МВт;
об’єкти малої гідроенергетики – 1,282 МВт;
об’єкти біоенергетики, що виробляють електроенергію з біогазу – 7,3МВт;
об’єкти біоенергетики, що виробляють електроенергію з біомаси – 18,0 МВт.
Зам інформацією Київської міської, обласних держадміністрацій та НКРЕ станом
на 1 січня 2015 року в Україні налічується 885 об’єктів, які виробляють теплову енергію
з відновлюваних джерел, встановленою потужністю 1558,6 МВт, зокрема біоенергетики
– 1552,3 МВт.
Рішенням Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 18.10.2012
№ D/2012/04/MC-EnC Україна взяла на себе зобов’язання щодо імплементації
Директиви Європейського Парламенту та Ради
2009/28/ЄС про заохочення до
використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 902-р затверджено
Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, відповідно
до якого Україні необхідно досягти частки енергії, отриманої з відновлюваних джерел, в
кінцевому споживанні енергії у 2020 році на рівні 11%. Зокрема, до 2020 року
поставлено за мету заміщати за рахунок біомаси 7,2 млрд. м3 природного газу на рік.
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За останні роки відбувся помітний прогрес в розвитку біоенергетики в країні. З
2012 по 2013 рік внесок біомаси до загального постачанні первинної енергії збільшився
на 23% й на 2014 р.- 2015 р. прогнозується ще більший ріст. Розвиток сфери
використання відновлюваної енергетики є один з пріоритетних напрямів державної
політики.
З огляду на зазначене, законопроектом передбачено забезпечення спрощення
процедури землевідведення для будівництва об’єктів з виробництва теплової та/або
електричної енергії з використанням відновлюваних джерел енергії та/або біологічних
видів палива.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
03.08.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового
регулювання оренди землі»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового
регулювання оренди землі», Мінагрополітики України робить оголошення про його
публікацію.
Повний пакет документів до проекту Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання оренди
землі» розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua/розділ Регуляторна
політика/Проекти регуляторних актів).
Зауваження та пропозиції до проекту акта можна надавати протягом місяця, з дня
опублікування цього оголошення за адресою:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: infarm@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: svitlana.rudenko@minagro.gov.ua, виконавець Руденко
Світлана Вікторівна, телефон 226-30-62.
Метою розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання оренди землі»
(далі – проект Закону) є внесення змін до окремих положень чинних нормативних актів,
що регулюють питання в сфері раціонального, заощадливого використання земельних
ресурсів, та запровадження контролю за якісним станом ґрунтів, переданих в оренду на
строк понад 10 років.
Проект Закону спрямований на законодавче забезпечення:
контролю якості ґрунтів для тих суб’єктів господарювання, що використовують
земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, період оренди землі яких становить не менш як 10
років;
актуальною інформацією щодо якісного стану ґрунтового покриву земельних
ділянок їх власників;
своєчасного запобігання й усунення явищ деградації ґрунтів та можливих
еколого-економічних ризиків, пов’язаних з неправомірним, екологічно небезпечним
землекористуванням.
Проект Закону розроблено на виконання пункту 75 Плану заходів щодо
дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р., яким визначено завдання щодо скасування
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необхідності розроблення проектів землеустрою, що передбачають еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і запровадження контролю якості
ґрунтів для тих суб’єктів господарювання, що використовують земельні ділянки
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, період оренди землі яких становить не менш, як 10 років.
На сьогодні в Україні переважна кількість землевласників з різних причин надає
свої земельні ділянки в оренду. Надається в оренду для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва і значна кількість сільськогосподарських угідь
державної власності. Орендарями є землекористувачі різних форм власності – від
крупних агрохолдингів, до фермерських господарств. Термін оренди знаходиться в
широкому діапазоні від 1 до 49 років, найбільш розповсюджений – 6 – 10 років. Близько
15% договорів оренди укладено на термін більше 10 років.
Разом з тим, найбільшою проблемою в орендних відносинах, є безвідповідальне
відношення з боку орендарів до об’єктів оренди. Як правило, основною метою
господарювання на цих землях є отримання максимального прибутку при мінімальних
затратах на підтримання і збереження родючості ґрунтів.
Як наслідок, відбувається посилена деградація ґрунтів, погіршується їх якість і,
таким чином, завдається шкода землевласнику. При цьому Державний земельний
кадастр не містить актуальної інформації про якісний стан ґрунтового покриву земель
сільськогосподарського призначення, що не дає змоги землевласнику володіти
інформацією про стан ґрунтів.
Врегулювати ці питання необхідно на законодавчому рівні.
http://minagro.gov.ua/
04.08.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства аграрної політики та продовольства Українивід 20 серпня
2014 року № 310»
Проект наказу розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства
України разом із Державною службою України з питань геодезії, картографії та
кадастру.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України,
розроблений відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та
продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011
року № 500, постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442
«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», Положення про
Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, та Положення про
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30
квітня 2014 року № 197 (із змінами).
Враховуючи вищезазначене, та з метою приведення нормативно-правових актів у
відповідність до чинного законодавства України, визнати таким, що втратив чинність,
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 серпня 2014 року
№ 310 «Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення апаратури супутникових
радіонавігаційних систем», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 вересня
2014 року за № 1115/25892.
Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде
розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України http://minagro.gov.ua та Державної служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру (www.land.gov.ua) в мережі Інтернет.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця за адресою:
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Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001,
м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 279-84-74, http://minagro.gov.ua/;
Державна служба України з питань геодезії, картограіії та кадастру, МСП 03680,
м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 249-96-91, факс 249-96-70, post@land.gov.ua/;
Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11,
тел. 285-05-55, факс 254-43-93, inform@dkpp.gov.ua.
Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.
Метою прийняття проекту наказу є приведення нормативно-правових актів у
відповідність до законодавства. Проектом наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України пропонується визнати таким, що втратив чинність наказ
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 серпня 2014 року №
310.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, було
розроблено відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та
продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011
року № 500, постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442
«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», Положення про
Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, та Положення про
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30
квітня 2014 року № 197 (із змінами).
У зв’язку із зазначеною реорганізацією центральних органів виконавчої влади,
реєстраційне посвідчення апаратури супутникових радіонавігаційних систем,
затверджене наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20
серпня 2014 року за № 1115/25892 містить назву «Державне агентство земельних
ресурсів України» яку необхідно змінити на «Державна служба України з питань
геодезії, картографії та кадастру». За інформацією Держгеокадастру, ними розроблено
відповідний проект наказу.
Враховуючи вищезазначене, та з метою приведення нормативно-правових актів у
відповідність до законодавства України визнати таким, що втратив чинність, наказ
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 серпня 2014 року №
310 «Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення апаратури супутникових
радіонавігаційних систем», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 вересня
2014 року за № 1115/25892.
http://minagro.gov.ua/
04.08.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких наказів Мінагрополітики України»
Проект наказу розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства
України разом із Державною службою України з питань геодезії, картографії та
кадастру.
Проект наказу розроблено відповідно до частини восьмої статті 21 Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», якою передбачено
необхідність приведення Кабінетом Міністрів України своїх нормативно-правових актів
у відповідність із цим Законом та забезпечення приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
Згідно з пунктами 1 та 5 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня
2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»
(далі - Постанова), утворено Державну службу України з питань геодезії, картографії та
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кадастру, реорганізувавши Державне агентство земельних ресурсів України шляхом
перетворення, яка є правонаступником останнього.
Також пунктом 4 Постанови затверджено схему спрямування і координації
діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через
відповідних членів Кабінету Міністрів України, згідно з якою Державна служба України
з питань геодезії, картографії та кадастру спрямовується і координується через Віцепрем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства.
Згідно з дорученням Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. (далі - Доручення)
від 17.04.2015 № 14335/1/1-15 необхідно переглянути нормативно-правову базу та
розробити проекти актів законодавства щодо внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, або скасування неактуальних нормативно-правових актів.
На виконання Доручення наказом Держгеокадастру від 30.04.2015 № 60 утворено
робочу групу. За результатами роботи робочої групи сформовано перелік нормативноправових актів, що потребують визнання такими, що втратили чинність.
З урахуванням вищевикладеного, є необхідність визнати деякі накази
Мінагрополітики України такими, що втратили чинність.
Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде
розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України http://minagro.gov.ua та Державної служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру (www.land.gov.ua) в мережі Інтернет.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця за адресою:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001,
м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 279-84-74, http://minagro.gov.ua/;
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, МСП 03680,
Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 249-96-91, факс 249-96-70, post@land.gov.ua/;
Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11,
тел. 285-05-55, факс 254-43-93, inform@dkpp.gov.ua.
Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.,
Метою проекту наказу є приведення у відповідність із законодавством власних
нормативно-правових актів.
Частиною восьмою статті 21 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» передбачена необхідність приведення Кабінетом Міністрів
України своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, та
забезпечення приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої
влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Згідно з пунктами 1 та 5 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня
2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»
(далі - Постанова), утворено Державну службу України з питань геодезії, картографії та
кадастру, реорганізувавши Державне агентство земельних ресурсів України шляхом
перетворення, яка є правонаступником останнього.
Також пунктом 4 Постанови затверджено схему спрямування і координації
діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через
відповідних членів Кабінету Міністрів України, згідно з якою Державна служба України
з питань геодезії, картографії та кадастру спрямовується і координується через Віцепрем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства.
Згідно з дорученням Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. (далі - Доручення)
від 17.04.2015 № 14335/1/1-15 необхідно переглянути нормативно-правову базу, та
розробити проекти актів законодавства щодо внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, або скасування неактуальних нормативно-правових актів.
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На виконання Доручення наказом Держгеокадастру від 30.04.2015 № 60 утворено
робочу групу. За результатами роботи робочої групи сформовано перелік нормативноправових актів, що потребують визнання такими, що втратили чинність.
З урахуванням вищевикладеного, є необхідність визнати деякі накази
Мінагрополітики України такими, що втратили чинність.
http://minagro.gov.ua/
07.08.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення
зміндо деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок,
розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок,
розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення»,
Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію на офіційному сайті.
Повний пакет документів до проекту Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у
межах масиву земель сільськогосподарського призначення» розміщено на офіційному
веб-сайті
Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України:
(www.minagro.gov.ua/розділ Регуляторна політика/Проекти регуляторних актів).
Зауваження та пропозиції до проекту акта можна надавати протягом місяця, з дня
опублікування цього оголошення за адресою:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: infarm@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: svitlana.rudenko@minagro.gov.ua, виконавець Руденко
Світлана Вікторівна, телефон 226-30-62.
Метою розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах
масиву земель сільськогосподарського призначення» (далі – проект Закону) є внесення
змін до окремих положень чинних нормативних актів для врегулювання питання обміну
земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля).
Проект Закону спрямований на законодавче забезпечення:
вдосконалення управління спадщиною до прийняття спадщини або визнання її
відумерлою;
можливості набуття особою, яка орендує не менш, ніж 75% масиву земель
сільськогосподарського призначення, без проведення земельних торгів права оренди
земельних ділянок під польовими дорогами розташованими в цьому масиві;
розширення переліку власників земельних ділянок, розташованих у масиві
земель сільськогосподарського призначення, які мають пільги щодо сплати державного
мита за посвідчення договорів міни (обміну) таких земельних ділянок;
надання права орендарям земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, на
період дії договору оренди обмінюватися належними їм правами користування
земельними ділянками шляхом укладання між ними договорів суборенди відповідних
ділянок без згоди орендодавця;
особливостей оренди земельних ділянок, розміщених у масиві земель
сільськогосподарського призначення;
набуття права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки (землі),
в тому числі польові дороги, що передбачені документацією із землеустрою, а також
земельні ділянки, які входять до складу спадщини, що надані в оренду органами
місцевого самоврядування в порядку, визначеному статтею 13 Закону України «Про
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порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв)», або нотаріусами здійснюється без державної реєстрації земельної ділянки
та державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки;
передачі у комунальну власність територіальних громад на території відповідної
сільської, селищної, міської ради земель під польовими дорогами, в тому в числі
проектними, із земель, що належали колективним сільськогосподарським
підприємствам,
сільськогосподарським
кооперативам,
сільськогосподарським
акціонерним товариствам на праві колективної власності, які за рішенням загальних
зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств і організацій не
підлягали паюванню (крім земельних ділянок, які перебувають у державній або
приватній власності).
Проект Закону розроблено на виконання пункту 215 плану заходів з виконання
Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна
– 2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04
березня 2015 року № 213, та пункту 70 плану заходів щодо дерегуляції господарської
діяльності, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня
2015 р. № 357, якими передбачено удосконалення орендних відносин, сприяння
згуртуванню та самоорганізації власників земельних ділянок (паїв) з метою консолідації
земель для отримання більшої економічної вигоди від їх використання, закріплення
права більшості орендодавців, чиї земельні ділянки розміщені в єдиному масиві, на
визначення єдиного орендаря, а також удосконалення нормативно-правового механізму
регулювання обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного
масиву (поля), зокрема шляхом запровадження економічних стимулів для обміну
земельними ділянками та уникнення дроблення ділянок.
Практика орендних відносин у сфері використання сільськогосподарських земель
свідчить про наявність проблеми формування зручних для обробітку масивів земель
сільськогосподарського призначення, що не сприяє раціональному використанню
сільськогосподарських земель.
Крім того, неврегульованою залишається проблема використання земель під
польовими дорогами, в тому числі проектними, із земель, що належали колективним
сільськогосподарським
підприємствам,
сільськогосподарським
кооперативам,
сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності, які за
рішенням загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств і
організацій не підлягали паюванню (крім земельних ділянок, які перебувають у
державній або приватній власності).
Потребує також законодавчого врегулювання питання оренди земельних ділянок,
що передані у оренду особою, яка управляє спадщиною.
http://minagro.gov.ua/
12.08.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо скорочення повноважень органів державної
влади в частині видачі бланків документів, необхідних для реєстрації
транспортних засобів та сільськогосподарської техніки»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо скорочення повноважень органів
державної влади в частині видачі бланків документів, необхідних для
реєстрації транспортних засобів та сільськогосподарської техніки» (далі – проект
Закону) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його
публікацію на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.
Метою проекту Закону є оптимізація завдань та повноважень органів державної
влади, а також удосконалення правового регулювання питання обігу бланкової
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продукції, яка наразі використовується в процедурі реєстрації (перереєстрації)
транспортних засобів та сільськогосподарської техніки.
Проект Закону України та аналіз його регуляторного впливу розміщено на
офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).
Зауваження та пропозиції до проекту Закону в письмовій та електронній формі
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими
адресами:
Державна регуляторна служба України: 01011, Київ, вул. Арсенальна,
9/11, inform@dkrp.gov.ua.
Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01011, м. Київ, вул.
Хрещатик, 24; тел. 279 85 28, anatolii.kuzhelyuk@minagro.gov.ua.
Метою проекту Закону є оптимізація повноважень органів виконавчої влади
(Міністерства внутрішніх справ України (далі МВС) та Держсільгоспінспекції України),
а також удосконалення правового регулювання питання обігу бланкової продукції, яка
наразі використовується в процедурі реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів та
с/г техніки.
Законопроект також є елементом більш широкої та комплексної реформи,
спрямованої на спрощення процедури реєстрації транспортних засобів та с/г техніки.
Актуальність зазначеної реформи обґрунтовується у тому числі тим, що ціла низка країн
пострадянського простору (Білорусь, Казахстан, Російська Федерація та інші) вже
відмовилися від використання довідок-рахунків у відповідній процедурі реєстрації.
Практика європейських та інших країн також не передбачає застосування довідокрахунків чи інших подібних документів для цілей реєстрації транспорту.
Прийняття проекту Закону фактично відкриватиме шлях для подальшого
спрощення існуючої процедури реєстрації всіх видів транспортних засобів та с/г
техніки, що матиме наслідком зменшення часових та фінансових витрат суб’єктів
господарювання та громадян на її проходження.
Відповідно до статті 52-1 Закону України «Про дорожній рух» до повноважень–
МВС у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху віднесено, у тому числі, видачу
суб’єктам господарювання (торговельним організаціям, підприємствам-виробникам та
суб’єктам підприємницької діяльності, що реалізують транспортні засоби або номерні
складові частини до них) бланків довідок-рахунків та актів приймання-передавання
транспортних засобів.
У свою чергу, відповідно до статті 21 Закону України «Про систему інженернотехнічного забезпечення агропромислового комплексу України» одним із завдань
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду
(контролю) в агропромисловому комплексі, (Держсільгоспінспекція України) є
забезпечення у встановленому порядку суб'єктів господарювання, діяльність яких
пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації в центральному органі
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в
агропромисловому комплексі, бланками довідок-рахунків, біржових угод, актів
приймання-передавання машин.
Однак, згідно з Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі
автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів,
мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1371, бланки довідокрахунків та актів приймання-передавання наразі вже не мають статусу документів
суворого обліку та звітності. Тому втратили будь-який сенс також і всі вимоги,
спрямовані на обмеження обігу таких бланків, включаючи ті з них, що передбачають
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забезпечення суб’єктів господарювання такими бланками виключно через органи
державної влади.
Одночасно, відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від
10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»,
Держсільгоспінспекція України підлягає ліквідації, а функції реєстрації та обліку с/г
техніки передаються МВС.
Відповідно до статей 1, 6 та 7 Закону України «Про центральні органи виконавчої
влади» основним завданням міністерств є забезпечення формування та забезпечення
реалізації державної політики у відповідних сферах. У свою чергу, забезпечення
суб’єктів господарювання бланковою продукцією не належить до таких основних
функцій.
Необхідність отримання бланків довідок-рахунків, біржових угод, актів
приймання-передавання виключно від органів влади істотно ускладнює діяльність
суб’єктів господарювання. Зокрема, за отриманням таких бланків суб’єкти
господарювання змушені звертатися заздалегідь, для цього їм потрібно пройти певну
процедуру, яка потребує часових витрат. У разі затримок із видачею таких бланків
органами влади (незалежно від причин), діяльність суб’єктів господарювання фактично
паралізується, що, у свою чергу, значно збільшує ймовірність виникнення корупційних
правопорушень.
Таким чином, відповідні бланки не мають статусу документів суворого обліку та
звітності, не впливають на стан безпеки дорожнього руху, ускладнюють діяльність
суб’єктів господарювання.
Зважаючи на викладене, проектом Закону пропонується у статті 52-1 Закону
України «Про дорожній рух» та статті 21 Закону України «Про систему інженернотехнічного забезпечення агропромислового комплексу України» виключити норми,
відповідно до яких органи державної влади забезпечують суб’єктів господарювання
бланками довідок-рахунків, біржових угод, актів приймання-передавання.
http://minagro.gov.ua/
14.08.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про внесення змін до Порядку проведення
повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Порядку проведення
повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи» та аналізу регуляторного впливу
зазначеного проекту Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України робить
оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України «Про внесення змін до Порядку проведення повторної
фітосанітарної (арбітражної) експертизи» розміщено в мережі Інтернет на офіційному
веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.
minagro.gov.ua), Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України
(www.vet.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за адресою:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: mail@dkrp.gov.ua.
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, Департамент землеробства та технічної політики в АПК, email:oksana.lopatko@minagro.gov.ua, 279-65-36, 278-56-78.
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Метою вказаного проекту наказу є приведення Порядку проведення повторної
фітосанітарної (арбітражної) експертизи у відповідність до вимог чинного
законодавства у сфері карантину рослин.
Проект наказу Мінагрополітики України «Про внесення змін до Порядку
проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи» підготовлено
відповідно статті 13 Закону України «Про карантин рослин» та з метою приведення
нормативно-правового акта у сфері карантину рослин у відповідність до вимог чинного
законодавства.
Зміни, що сталися в законодавстві у сфері карантину рослин, у зв’язку з
проведенням адміністративної реформи в Україні, зумовлюють необхідність
затвердження нового Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи, що в свою чергу надасть можливість особам, які здійснюють господарську
діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, перевірити
достовірність виявлення регульованого шкідливого організму за результатами
проведення попередньої фітосанітарної експертизи.
http://minagro.gov.ua/

БЮЛЕТЕНЬ

03041, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, Державна ветеринарна та фітосанітарна
служба України.

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про
внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України» (щодо звільнення від
оподаткування сільськогосподарської техніки, яка ввозиться на митну територію
України сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами) (далі – проект
Закону) Міністерство аграрної політики та продовольства України, оголошує про його
публікацію.
Повний пакет документів до проекту Закону, та аналіз регуляторного впливу
проекту Закону, розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та
продовольства України: www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону у письмовій та електронній
формі, можна надати протягом місяця за адресою:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, Україна, 01001 та на e-mail: olena.galyuk@minagro.gov.ua, контактна особа: Галюк
Олена Іванівна, тел. (044) 278-56-10;
Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, Україна,
01011 та на e-mail: inform@dkrp.gov.ua.
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18.08.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення
зміни до статті 197 Податкового кодексу України» (щодо звільнення від
оподаткування сільськогосподарської техніки, яка ввозиться на митну територію
України сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами)

Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу
України» (щодо звільнення від оподаткування сільськогосподарської техніки, яка
ввозиться на митну територію України сільськогосподарськими обслуговуючими
кооперативами (далі - проект Закону) розроблено Мінагрополітики України з метою
сприяння зміцненню та оновленню матеріально-технічної бази сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів.
Законодавством України передбачено обкладання податком на додану вартість
ввезену на митну територію України сільськогосподарську техніку.
Наразі забезпечення агровиробництва необхідним обладнанням і технікою
залишається на низькому рівні. Значно скоротилася кількість підприємств технічного
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забезпечення сільськогосподарської техніки. Підвищення технічного рівня техніки
відбувається повільно. Розроблені за останні роки зразки техніки мало відповідають
вимогам по надійності, та вимогам щодо безпеки праці.
Становище із сільськогосподарською технікою в Україні свідчить, що за своєю
якістю, термінами виконання робіт, енергоємністю вона не відповідає світовим
стандартам, що не дозволяє оптимально використовувати агробіологічний потенціал
ґрунту. Окрім цього, значна частина техніки перебуває в аварійному стані.
Через фінансову неспроможність сільськогосподарські товаровиробники та їх
об’єднання не мають змоги купувати нову техніку. А заводи-виробники, втративши
ринки збуту, не займаються розширенням виробництва, модернізацією виробничих
потужностей. Відставання вітчизняного машинобудування сягає майже двох поколінь у
порівнянні з енергетичними засобами, збиральною технікою, комбінованими агрегатами
та іншою складною технікою закордонних аналогів.
Статтею 197 Податкового кодексу України визначено операції, звільнені від
оподаткування при постачанні обладнання та устаткування на митну територію України.
Зважаючи на вищевикладене, звільнення об’єднань сільськогосподарських
товаровиробників від сплати податку на додану вартість при ввезені ними
сільськогосподарської техніки (обладнання) для власного використання при наданні
послуг своїм членам, сприятиме вирішенню вказаної проблеми.
http://minagro.gov.ua/
18.08.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про надання платних послуг бюджетними установами, що належать до
сфери управління Державного агентства рибного господарства»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про надання платних послуг бюджетними установами, що належать
до сфери управління Державного агентства рибного господарства» Міністерство
аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про
надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління
Державного агентства рибного господарства» розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
(www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України
(www.darg.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та
електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього
оголошення за адресою:
04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства
України (e-mail: darg4514@meta.ua), виконавець Адамчук Олена Василівна, телефон
(044) 486-29-59
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної потітики та
продовольства України
01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. E-mail; inform@dukr.gov.ua
Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про надання
платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного
агентства рибного господарства» (далі – проект постанови) є визначення переліку
платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери
управління Державного агентства рибного господарства. Прийняття постанови
убезпечить суб’єктів господарювання, населення (фізичних осіб) від справляння плати
за надання послуг, які не передбачені даним актом, і забезпечить надходження коштів
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до спеціального фонду Державного бюджету України в економічно обґрунтованих
розмірах.
Проект постанови розроблено з метою визначення переліку платних послуг, які
можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління
Державного агентства рибного господарства та забезпечення реалізації Закону України
«Про аквакультуру».
Крім того, Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» за
КПКВК 2804020 «Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших
бюджетних установ у сфері рибного господарства» на проведення рибовідтворювальних
робіт затверджено видатки на оплату заробітної плати з нарахуванням, оплату
комунальних послуг та інших енергоносіїв. Видатки на придбання кормів, пальномастильних матеріалів, оплату послуг затверджено у сумі 1145,7 тис. грн., що становить
8,3 % від потреби.
Проектом постанови передбачається затвердити перелік платних послуг, які
можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління
Державного агентства рибного господарства.
Після прийняття проекту постанови Кабінетом Міністрів України, Міністерством
аграрної політики та продовольства за погодженням з Міністерством економічного
розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів буде затверджено порядок визначення
вартості та надання послуг, зазначених у переліку, затвердженому цією постановою.
http://minagro.gov.ua/
21.08.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю) Державним агентством рибного господарства України»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним
агентством рибного господарства» Міністерство аграрної політики та продовольства
України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством
рибного господарства» розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та
Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови 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, e-mail: law@darg.gov.ua, відповідальний виконавець: Голуб
Кирило Едуардович, телефон (044) 482-09-84.
04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства
України, e-mail: law@darg.gov.ua, відповідальний виконавець: Голуб Кирило
Едуардович, телефон (044) 482-09-84.
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: inform@dkrp.gov.ua.
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Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення
змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного
господарства» (далі – проект постанови) є внесення змін до діючих критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного
господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 276, з метою
приведення їх у відповідність до Закону України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 «Про затвердження методик
розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за
результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду
(контролю)» та пункту 52 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року №
357-р.
Проект постанови розроблено на виконання пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 «Про затвердження методик
розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за
результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду
(контролю)» та пункту 52 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року №
357-р.
Проектом постанови пропонується визначити критерії, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства
та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю) Державним агентством рибного господарства стосовно суб’єктів
господарювання,
які
здійснюють
експлуатацію
гідротехнічних
споруд
рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) та зобов'язані утримувати в належному
технічному стані рибогосподарські та рибозахисні споруди.
http://minagro.gov.ua/
25.08.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин»
Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його
публікацію.
Дата оприлюднення: 18 серпня 2015 року.
Стислий зміст проекту Закону України:
виключення з положень Законів України «Про ідентифікацію та реєстрацію
тварин» та «Про внесення змін до Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію
тварин» норми щодо фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин дозволить
зменшити видатки державного бюджету, розмір яких на сьогодні неможливо
обрахувати.
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Повний пакет документів до проекту Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин» та аналіз
регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі
можна надавати протягом місяця за адресами:
1. Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11,
м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.
2.
Державна
ветеринарна
та
фітосанітарна
служба
України,
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, е-mail: vetdep@vet.gov.ua, контактна особа: Гамза
Анатолій Михайлович, тел. (044) 279-49-81.
3. Державне підприємство «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин», вул.
Сім’ї Хохлових, 15, м. Київ, 04119, e-mail: office@agro-id.com.ua, контактна особа:
Паришкуро Алла Вячеславівна, тел. (044) 501-22-45.
Метою розробки проекту Закону є зменшення видатків державного бюджету
шляхом виключення з положень Законів України «Про ідентифікацію та реєстрацію
тварин» та «Про внесення змін до Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію
тварин» норми щодо фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин.
Проект Закону розроблено на виконання доручення Прем’єр-міністра України
Яценюка А.П. від 04 серпня 2015 року № 30478/4/1-15 з метою виключення з положень
Законів України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» та «Про внесення змін до
Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» норм щодо фінансування
системи ідентифікації та реєстрації тварин, що зменшить видатки державного бюджету,
розмір яких на сьогодні неможливо обрахувати. Розрахунок потреби у коштах на
фінансування вказаної системи неможливий у зв’язку з відсутністю законодавчого
визначення терміну «система ідентифікації та реєстрації тварин» та самого переліку
потреб для її функціонування.
http://minagro.gov.ua/
27.08.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про вимоги до
предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами»
Проект Закону України «Про вимоги до предметів та матеріалів, що
контактують з харчовими продуктами» (далі – проект Закону) розроблено
Міністерством аграрної політики та продовольства України на виконання пункту 84
Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357.
Метою проекту Закону є встановлення правових та організаційних засад обігу
предметів і матеріалів, призначених для безпосереднього або опосередкованого
контакту з харчовими продуктами для збереження здоров’я споживачів та захисту їх
інтересів, а також адаптація законодавства України до законодавства Європейського
Союзу у сфері безпечності харчових продуктів.
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 просимо 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 Заєць Валентина Миколаївна тел. (044)
279-84-90).
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України,
електронна адреса: mail@dkrp.gov.ua
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Метою проекту Закону України «Про вимоги до предметів та матеріалів, що
контактують з харчовими продуктами» (далі – проект Закону) є встановлення правових
та організаційних засад обігу предметів і матеріалів, призначених для безпосереднього
або опосередкованого контакту з харчовими продуктами для збереження здоров’я
споживачів та захисту їх інтересів а також адаптація законодавства України до
законодавства Європейського Союзу у сфері безпечності харчових продуктів.
Проектом Закону встановлюються загальні та специфічні вимоги до обігу
предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, в тому числі
активних та інтелектуальних предметів та матеріалів.
Також законопроектом запроваджуються: спеціальні заходи для окремих груп
предметів та матеріалів, Державний реєстр речовин, дозволених для використання у
виробництві предметів та матеріалів, а також Державний реєстр речовин, що можуть
входити до складу активних чи інтелектуальних предметів та матеріалів, визначається
процедура включення та виключення речовин з такого списку.
Крім того, проект Закону містить вимоги до маркування предметів та матеріалів,
що контактують з харчовими продуктами, ідентичні вимогам Європейського Союзу.
Положення проекту Закону не стосуються предметів та матеріалів, що
постачаються як антикваріат, захисних матеріалів або оболонок, зокрема, матеріалів, що
покривають сирну кірку, м'ясні напівфабрикати або фрукти, які є частиною харчового
продукту і можуть споживатись разом з ним, стаціонарного обладнання для
централізованого або нецентралізованого водопостачання, а також нехарчову
продукцію, організаційно-правові засади обігу якої визначені Законом України «Про
загальну безпечність нехарчової продукції».
Проект Закону розроблено на виконання пункту 84 Плану заходів щодо
дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357 «Про затвердження плану заходів
щодо дерегуляції господарської діяльності».
http://minagro.gov.ua/
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ

Випуск
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27.08.2015 Україна домовилася з західними кредиторами про списання 20%
держборгу - Яценюк
Україна домовилася з основними кредиторами про списання 20% державного
боргу ($3,8 млрд.). Про це 27 серпня в Києві заявив прем'єр-міністр України Арсеній
Яценюк.
Таким чином, за його словами, комерційний борг України, а також гарантований
державою і квазігарантірованний борг знизиться з $19,3 млрд. до $15,5 млрд.
При цьому прем'єр-міністр уточнив, що протягом найближчих чотирьох років
Україна не буде виплачувати тіло кредиту.
«Зобов'язання по виплаті тіла кредиту переносяться на 2019 рік», - підкреслив
глава уряду.
Він також додав, що вже наступного тижня уряд внесе до Верховної Ради
України законопроект про реструктуризацію боргів, після прийняття якого можна буде
приступити до юридичного оформлення процесу реструктуризації.
Крім того, А.Яценюк уточнив, що виплати за купонами, погашення за якими
повинні були бути в ц.р., будуть відстрочені.
Також глава уряду підкреслив, що Росія не вступала в переговори з
реструктуризації державного боргу України. При цьому він уточнив, що мова йде про
списання 20% від суми наданого Україні в 2013 році кредиту в $ 3 млрд.
«Російська Федерація не долучилася до комітету кредиторів. І тому уряд України
офіційно заявляє, що Росія не отримає ні за яких обставин кращих умов, ніж інші
кредитори. Рішення за ними. Або приймаєте наші умови, або кращих умов ви ніколи не
отримаєте», - сказав А.Яценюк.
АПК - інформ
27.08.2015 Уряд України схвалив скасування мінімальних цін на цукор і
цукровий буряк
Уряд України підтримав внесений Міністерством аграрної політики та
продовольства України законопроект «Про внесення змін до деяких Законів України
щодо скасування мінімальних цін на цукор і цукровий буряк». Про це 27 серпня заявив
глава Мінагропроду України Олексій Павленко.
«Даним документом міністерство запропонувало скасувати механізм контролю за
ринком цукру. Для споживача це означає, що держава дозволить реалізовувати на ринку
дешевий цукор», - підкреслив міністр.
При цьому, за його словами, пропонована міра не сприятиме зростанню цін на
цукор, «оскільки спрямована на контроль нижнього рівня ціни».
«Для підприємств галузі відміна даної норми означатиме розвиток конкуренції,
оскільки цукрові заводи отримають стимул для здешевлення своєї продукції», - зазначив
О. Павленко.
Мінагропрод
27.08.2015 Уряд України зареєструвал законопроект, що дозволяє
приватизацію «Укрспирту» і ще 373 підприємств АПК
Уряд України пропонує виключити зі списку, що не підлягають приватизації
об'єктів 374 інших державних підприємства агропромислового комплексу, в т.ч. ДП
«Укрспирт» і ряд підприємств спиртової та хлібопродуктової галузей. Розроблений
КМУ відповідний законопроект був зареєстрований у Верховній Раді України 25 серпня
(рег. № 2519а).
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При цьому в уряді уточнили, що 116 із зазначених підприємств в даний час
ліквідовані, 78 - реорганізовані, 180 - не відповідають критеріям закону «Про
приватизацію державного майна».
«Виключення даних підприємств з переліку, що не підлягають приватизації не
означає виведення з державної власності їх майна, але дозволить забезпечити
підвищення якості менеджменту, проведення реструктуризації підприємств,
концентрацію профільних активів, залучення інвесторів та ділових партнерів», - йдеться
в пояснювальній записці до законопроекту.
Законопроектом також пропонується встановити тимчасовий захист
виключаються з переліку підприємств від позаприватизаційних процедур відчуження їх
майна, зокрема в процедурах банкрутства.
Також уряд пропонує доповнити Закон України «Про приватизацію державного
майна» нормою, згідно якої встановлюється заборона на участь у приватизації
юридичних і фізичних осіб «держав, які офіційно визнані ВР України країноюагресором, а також щодо яких діють міжнародні санкції».
АПК - інформ
25.08.2015 У 2015/16 МР Україна експортує 36,8 млн. тонн зерна Мінагропрод
Міністерство аграрної політики та продовольства України оцінює обсяг експорту
зернових культур з країни в 2015/16 МР на рівні 36,83 млн. тонн. Таку оцінку 25 серпня
озвучив глава міністерства Олексій Павленко.
«У 2015/16 МР Україна може експортувати до 15,9 млн. тонн пшениці, 16,9 млн.
тонн кукурудзи, 3,7 млн. тонн ячменю і близько 0,3 млн. тонн інших зернових культур»,
- уточнив глава Мінагропроду .
Обсяг виробництва зерна в поточному сезоні міністерство оцінює на рівні 60,5
млн.тонн, в т.ч. пшениці - 25,8 млн. тонн, кукурудзи - 24,5 млн. тонн, ячменю - 8,2 млн.
тонн, жита – 0,355 млн. тонн, гречихи – 0,135 млн. тонн.
Обсяги внутрішнього споживання зернових культур на поточний сезон
оцінюються в 24,04 млн. тонн, кінцеві запаси за підсумками МР - 10,25 млн. тонн.
ПроАгро
22.08.2015 З Держрезерву пропали 250 тис тонн зерна і тисячі тонн бензину Абромавічус
Інвентаризація Державного резерву України виявила пропажу 250 тисяч тонн
зерна.
Про це в Twitter написав міністр економіки України Айварас Абромавічус.
«Інвентаризація показала, що близько 250 тисяч тонн зерна в Держрезерві кудись
пропали. На папері є, а по факту – немає», - написав він.
Крім того, інвентаризація Держрезерву показала, що там, крім пропажі зерна,
зникли нафтопродукти і навіть понтонні мости.
За словами міністра, в 2014 році на нафтобазі по «недбалості» змішали тисячі
тонн бензину з гасом, щоб покрити величезну недостачу.
«На іншій базі паливо витекло через щілину в підземні води. Ми говоримо про
десятки тисяч тонн. А екологи й не помітили», - повідомив Абромавічус.
Також з'ясувалося, що за часів прем'єрства Миколи Азарова 8 підприємств
Держрезерву перевели під контроль Міністерства агропромисловості і почали
банкрутувати.
«Тепер працюємо тільки відкрито, факти передаємо слідству, корупціонерів
звільняємо без розмов», - зазначив Абромавічус.
ТСН
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20.08.2015 Уряд України спростив процедуру отримання дозволу на
проведення днопоглиблення в морських портах
Уряд України спростив процедуру отримання дозволу на проведення
експлуатаційного днопоглиблення в морських портах. Відповідна постанову КМУ №574
«Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного
фонду» від 30 липня ц.р. набула чинності з 15 серпня, повідомило 20 серпня пресслужба Мінінфраструктури України.
Як уточнюється в повідомленні, дозвіл на проведення зазначених робіт буде
видаватися Мінприроди один раз і рахуватися безстроковим, якщо паспортні технічні
характеристики акваторії порту або каналу, а також технологічні рішення та умови
виконання робіт є незмінними.
«Раніше дозвіл на виконання подібних робіт потрібно було оформляти кожен раз,
коли з'являлася необхідність підтримки глибини на належному рівні. Погодити його
повинні були шість різних органів влади та держустанов, і в більшості випадків на
отримання дозволу потрібно було більше часу, ніж на проведення самих робіт», підкреслюється в повідомленні.
Як зазначив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков, усунення
бюрократичних перепон дозволить вчасно проводити роботи з підтримки в належному
стані акваторії в морських портах і на підхідних каналах.
«Крім того, якщо, наприклад, в 2014 році на отримання дозволу потрібно було
мінімум 6 місяців, то зараз цей термін скоротиться до 1 місяця. Ми розраховуємо на те,
що нововведення дозволить створити більш привабливі умови для судно- і
вантажовласників», - підкреслив заступник міністра.
Мінінфраструктури України
19.08.2015 Україна знизила обсяг торгівлі продовольством з Росією до
історичного мінімуму
Україна знизила обсяги торгівлі продовольчою продукцією з Росією до
історичного мінімуму. Про це 18 серпня заявив міністр аграрної політики і
продовольства України Олексій Павленко.
Як зазначив міністр, якщо в першому півріччі 2014 частка РФ в географічній
структурі експорту українського продовольства становила майже 8%, то за аналогічний
період п.р. даний показник скоротився до 2%. В абсолютному вираженні, за його
словами, український продовольчий експорт у Росію знизився на 80% і склав $ 125 млн.
«Стратегічне значення російського ринку для України - радянський атавізм.
Через його непрогнозованість, введення штучних обмежень, м'ясних і молочних
торгових воєн, блокаду української кондитерської продукції вітчизняні виробники давно
почали орієнтуватися на європейський, азіатський, африканський і американський
ринки. Успішна диверсифікація дозволила значною мірою компенсувати недоотриману
вигоду від експорту в Росію», - зазначив О. Павленко.
При цьому він нагадав, що для зменшення негативного впливу російського
ембарго для молочної галузі Україна, відповідним чином, скоригувала обсяги
виробництва та напрямки використання сировини в даній сфері.
«У той же час, імпорт російського продовольства не відіграє суттєвої ролі на
ринку України. Отже, скорочення його обсягів або повна заборона ніяк не позначиться
на продовольчій безпеці України», - підкреслив глава Мінагропроду.
Також О. Павленко нагадав, що з 1 січня 2016 року починає діяти режим
повноцінної економічної асоціації та зони вільної торгівлі України та ЄС.
«Росія не зможе серйозно вплинути на експорт нашої продукції, навіть якщо
застосує санкції, які зараз діють відносно європейських і американських товарів. Це
скоріше стане стимулом для технічного і технологічного переозброєння нашої харчової
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промисловості та відкриття для якісних українських товарів нових світових ринків», вважає міністр.
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18.08.2015 Мінекономрозвитку прогнозує урожай зернових в Україні в 2015
році на рівні 59 млн. тонн
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує валовий збір
зернових культур в 2015 р на рівні 59,1 млн. тонн порівняно з 63,9 млн. тонн у
минулому році. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті міністерства 18
серпня.
«Прогнозується, що в результаті скорочення площ сівби ярових культур (станом
на 1.06.2015 зменшення склало 6,4%) при незначному зниженні врожайності зернових
культур (-0,6% станом на 1.08.2015) наприкінці року динаміка рослинництва трохи
погіршиться (урожай всіх зернових очікується на рівні 59,1 млн. тонн проти 63,9 млн.
тонн в 2014 р.)», - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, що Мінагропрод 28 липня ц.р. озвучив аналогічний прогноз валового
збору зернових культур.
АПК-інформ
18.08.2015 Мінагропрод України розробив порядок проведення повторної
фітосанітарної експертизи
Міністерство аграрної політики та продовольства України відповідно до Закону
«Про карантин рослин» розробило порядок проведення повторної фітосанітарної
експертизи, оскільки даний процес не був визначений законодавством. Про це йдеться в
проекті наказу Мінагропроду «Про внесення змін до Порядку проведення повторної
фітосанітарної (арбітражної) експертизи», опублікованому на сайті міністерства.
Згідно з документом, передбачається внесення змін в порядок, затверджений
наказом Мінагропроду від 29.11.2006 р №715 (№1309 / 13183).
Зокрема, процес проведення повторної експертизи передбачає процедуру відбору
зразків, їх пакування, доставку в лабораторію і проведення самої експертизи.
Наголошується, що для проведення повторної експертизи необхідно звертається
із запитом, до якого додається копія висновку попередньої фітосанітарної експертизи, в
Головну державну інспекцію з карантину рослин України. Після розгляду звернення
відомство дає згоду на проведення повторної експертизи, відбирає необхідні проби і
направляє їх до Центральної науково-дослідної лабораторії для безпосереднього
проведення аналізу.
Міністерство аграрної політики
14.08.2015 Кабмін пропонує дозволити приватизацію морпортів України законопроект
Кабінет Міністрів України пропонує виключити 13 українських морських
торговельних портів з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації. Відповідний законопроект №2488а «Про внесення змін до деяких законів
України щодо об'єктів морського транспорту» зареєстрований у Верховній Раді України.
Відповідно до законопроекту, пропонується виключити з переліку об'єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації, національного перевізника
вантажів і пасажирів у Дунайському басейні «Українське Дунайське пароплавство»,
Державне чорноморсько-азовське виробничо-експлуатаційне управління морських
шляхів, Чорноморське головне морське агентство «Інфлот», Південний науководослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту.
«Головною метою законопроекту є введення конкурентної процедури продажу
майна підприємств; захист підприємств, що виключаються з переліку, від
- 28 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

позаприватизаційних процедур ліквідації та відчуження їх майна, зокрема при відкритті
процедур банкрутства», - йдеться в пояснювальній записці до документа.
Так, законопроектом передбачено призупинення провадження у справах про
банкрутство зазначених підприємств, а також вводиться мораторій на порушення
провадження у справах про банкрутство протягом 3 років. При цьому в документі
наголошується, що такі норми не поширюються на об'єкти права державної власності,
що ліквідуються за рішенням власника.
Запропоновані обмеження, на думку авторів документа, нададуть можливість
уповноваженим органам управління вжити необхідних заходів для стабілізації
фінансово-економічного стану підприємств.
АПК-інформ
14.08.2015 Мінагропрод України підтримує скасування декларування
оптово-відпускних цін на продтовари та процедури граничної рентабельності
Міністерство аграрної політики та продовольства України підтримує внесення
змін до постанови Кабміну України №1548 від 25 грудня 1996 року, згідно з яким
пропонується скасувати процедуру декларування оптово-відпускних цін виробниками
продовольчих товарів, а також процедуру граничної нормативної рентабельності. Про
це заявив директор департаменту продовольства Мінагропроду Дмитро Шульмейстер.
«Даний проект повинен значно спростити процедуру зміни цін залежно від
цінових коливань ринку, що дозволить виробникам швидше реагувати на зміни
кон'юнктури. Більше того, ринкове регулювання цін сприятиме розвитку конкуренції», зазначив Д.Шульмейстер.
За його словами, негативний вплив адміністративного регулювання цін найбільш
чітко проявилося в лютому-березні ц.р., коли різка зміна валютного курсу призвела до
зростання собівартості продовольства. Однак процедура декларування не дозволяла
виробникам продуктів адекватно відреагувати на ринкову ситуацію, в результаті чого
деякі продовольчі товари зникли з роздрібного продажу.
«Мінагропрод неодноразово заявляв про підтримку ініціативи внесення змін до
постанови КМУ №1548... Скасування цього механізму безпосередньо вплине на
виробників і позбавить від зайвої бюрократичної роботи. Адже, згідно з постановою,
виробник повинен був попередити про підвищення ціни не менш, ніж за 1 місяць і не
міг підвищувати ціну більш, ніж на 1% на місяць », - повідомив керівник департаменту.
«Слід зазначити, що перегляд підвищення ціни був передбачений постановою,
але для цього треба було чекати ще 1 місяць (коли документація перебувала на
розгляді), що створювало сприятливу базу для корупційних зловживань. У результаті
право підвищувати ціну отримували не малі та середні виробники, а підприємства,
здатні включити в ціну корупційну складову », - підкреслив він.
Мінагропрод
07.08.2015 В Україні набув чинності закон про реєстрацію тварин за рахунок
власників
В Україні з 7 серпня набув чинності закон №616-VIII «Про внесення змін до
деяких законів України з питань ідентифікації та реєстрації тварин».
Згідно з документом, передбачається дозвіл юридичним і фізичним особам
проводити ідентифікацію і реєстрацію сільгосптварин за власний рахунок. При цьому
власникам тварин надається право на обов'язкове відшкодування державою таких
витрат.
АПК-інформ

Випуск
№ 106
1 вересня
2015 року

- 29 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

07.08.2015 Уряд внесе до ВР України законопроект про переведення аграріїв
на загальну систему оподаткування
Верховною Радою України планується внести законопроект про переведення
аграріїв на загальну систему оподаткування. Про це йдеться в «Листі про наміри», яке
Україна відправила Міжнародному валютному фонду 21 липня.
Відзначимо, що вказаний документ, надісланий до МВФ, підписали Президент
України Петро Порошенко, Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, голова НБУ Валерія
Гонтарєва, міністр фінансів Наталя Яресько.
«Ми плануємо до вересня подати до парламенту зміни до Податкового кодексу,
які введуть загальний режим оподаткування ПДВ у сільському господарстві, починаючи
з 1 січня 2016 г. Ця міра забезпечить додаткові доходи в обсязі приблизно 0,3% від
ВВП», - йдеться в листі .
АПК-інформ
07.08.2015 У ВР України зареєстровано законопроект про внутрішній водний
транспорт
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №2475а «Про внутрішній
водний транспорт».
Документом передбачається створення держпідприємства «Адміністрація
внутрішніх водних шляхів», яке відповідатиме за функціонування річкових водних
шляхів, утримання та використання об'єктів інфраструктури, річкової інформаційної
служби.
На дані цілі ДП буде витрачати кошти, що збираються від сплати річкового
збору, а також кошти держбюджету України та інших законних джерел.
В цілому в законопроекті врегульовані правовідносини щодо використання
внутрішніх водних шляхів між державою, учасниками перевезень і споживачами
транспортних послуг.
У пояснювальній записці до документа наголошується, що проектом
передбачається впровадження стимулів для перекладу вантажопотоків з автошляхів на
внутрішній водний транспорт, який стане, таким чином, більш привабливим для
іноземних інвестицій.
Окремо наголошується проблема незадовільного стану шлюзів на Дніпрі, яка вже
несе загрозу виникнення техногенних катастроф.
«На кожному шлюзі налічується від 12 до 22 об'єктів з оцінкою «непридатний до
нормальної експлуатації», - підкреслюється в законопроекті.
Передбачено, що відповідати за зміст шлюзів, їх ремонт та реконструкцію будуть
їхні власники - гідроелектростанції Дніпровського каскаду, а суди будуть звільнені від
плати за шлюзування.
ПроАгро
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