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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 13 січня 2016 р. № 1-р
Про звільнення Глущенка С.М. з посади Голови Державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Звільнити Глущенка Сергія Миколайовича з посади Голови Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за власним
бажанням.
http://www.kmu.gov.ua/
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін до окремих законодавчих актів України
(щодо впорядкування питань з поновлення договору оренди земельної ділянки)»
Номер, дата реєстрації: 3753 від 05.01.2016
Ініціатор: Народний депутат України Антонищак А.Ф.
Цей законопроект розроблено з метою впорядкування питань ,що пов'язані з
поновленням дії договору оренди земельної ділянки, термін дії якого закінчився, проте
орендар у встановленому законом порядку звернувся про його поновлення та досягнення
істотних умов нового договору.
Проект Закону України «Про внесення змін до окремих законодавчих актів
України (щодо впорядкування питань з поновлення договору оренди земельної ділянки)»
врегульовує проблемні питання з пролонгації договору оренди земельної ділянки.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про
внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації майна в
агропромисловому комплексі» (щодо забезпечення прав працівників радгоспів, що
приватизуються, на земельні частки (паї)»
Номер, дата реєстрації: 2279а/П від 14.01.2016
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі» (щодо забезпечення прав
працівників радгоспів, що приватизуються, на земельні частки (паї) (реєстр. № 2279а),
поданий народними депутатами України Балогою В.І. та Петьовкою В.В., повернути
суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо обмеження розміру земельних ділянок сільськогосподарського призначення,
що можуть одночасно перебувати в оренді та/або суборенді в одного орендаря та
інших осіб, які ним контролюються»
Номер, дата реєстрації: 3783 від 19.01.2016
Ініціатор: Народний депутат України Шинькович А.В.
Метою законопроекту є створення правового механізму, за допомогою якого
районні ради як органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ і міст, матимуть право у межах відповідних територій
впливати на концентрацію земельних ділянок сільськогосподарського призначення
шляхом прийняття рішення про встановлення обмеження загального розміру таких
земельних ділянок, що можуть одночасно перебувати в оренді та/або суборенді в одного
орендаря та інших осіб, які ним контролюються.
Ефективний розвиток сільського господарства як провідної галузі національної
економіки, а також забезпечення розвитку сільських територій та відповідної
інфраструктури багато в чому залежить від дотримання балансу інтересів двох основних
форм господарювання на селі – агрохолдингів, зосереджених переважно на розвитку
товарного виробництва, та більш дрібних фермерських господарств, які, крім
виробництва сільськогосподарської продукції, зацікавлені також і в соціальному
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розвитку села, оскільки фермери та інші дрібні орендатори, на відміну від господарів
агрохолдингів, самі мешкають на відповідній території.
На жаль, на даний час внаслідок різних причин, у тому числі через недосконалість
законодавчого регулювання, інтересам агрохолдингів надається істотна перевага, що
негативно позначається на загальних перспективах аграрного сектору України, сприяє
його «латифундизації».
Одна з найгостріших проблем – надмірна концентрація сільськогосподарських
земель, передовсім орендованих, в руках агрохолдингів, які доволі часто є єдино
можливими орендарями на певних територіях, що зумовлює соціальні та екологічні
проблеми.
З метою подолання цієї проблеми законопроектом пропонується надати районним
радам повноваження із встановлення обмежень щодо загального розміру земельних
ділянок сільськогосподарського призначення, що можуть одночасно перебувати в оренді
та/або суборенді в одного орендаря та інших осіб, які ним контролюються. Таке
обмеження цілком відповідає конституційному положенню про те, що «земля є основним
національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави» (стаття 14
Конституції України).
Слід також зауважити, що запропоноване розширення повноважень районних рад
відповідає загальній тенденції розвитку держави щодо розширення прав органів
місцевого самоврядування та децентралізації функцій держави. Ця законодавча
пропозиція узгоджується і з європейським досвідом. Наприклад, у Польщі діє
обмеження, що у власності чи оренді одного землекористувача може бути від 300 до
500 га землі, у Франції – приблизно стільки ж.
Наведені аргументи обумовлюють необхідність прийняття зазначеного
законопроекту.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо обмеження надмірного втручання
держави у господарську діяльність аграрних товаровиробників»
Номер, дата реєстрації: 1659-1/П від 25.01.2016
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо обмеження надмірного втручання держави у господарську діяльність аграрних
товаровиробників (реєстр. № 1659-1), поданий народним депутатом України Мушаком
О.П., відхилити.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму
контролю держави за збереженням родючості ґрунтів»
Номер, дата реєстрації: 1659/П від 25.01.2016
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
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Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення механізму контролю держави за
збереженням родючості ґрунтів (реєстр. № 1659), поданий народним депутатом України
Кулінічем О.І.
2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій
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суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради
України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
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Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до
статті 15 Закону України «Про оренду землі» щодо індексації орендної плати за
земельні ділянки»
Номер, дата реєстрації: 2083а/П від 25.01.2016
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Відхилити проект Закону України про внесення змін до статті 15 Закону України
«Про оренду землі» щодо індексації орендної плати за земельні ділянки (реєстр.№2083а),
поданий народним депутатом України Вадатурським А.О.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
04.01.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постановиКабінету Міністрів
України «Про встановлення режиму ціновогорегулювання вартості послуг з
ідентифікації та реєстрації тварин»
З метою отримання зауважень та пропозицій до доопрацьованого проекту
постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення режиму цінового регулювання
вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин» (далі – проект постанови)
Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його
публікацію.
Стислий зміст проекту постанови:
Проектом постанови встановлюється єдиний механізм формування вартості
послуг, що враховує затрати часу на підготовку та надання послуг відповідно до
встановлених норм; вартість одиниці часу роботи працівників; нарахування на заробітну
плату; вартість матеріалів і обладнання, які необхідні для надання послуг; накладні
витрати на поточний рік; податок на додану вартість, а також для розвитку матеріально
технічної бази адміністратора Єдиного державного реєстру тварин передбачено
включати витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у
міру вибуття за фізичним та моральним зносом.
Повний пакет документів до проекта постанови 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 до проекта постанови та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця за адресами:
1. Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, еmail: inform@dkrp.gov.ua.
2. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, вул. Б. Грінченка, 1, м.
Київ, 01001, е-mail: vetdep@vet.gov.ua, office@agro-id.com.ua.
Метою проекту постанови є встановлення порядку регулювання вартості послуг з
ідентифікації та реєстрації тварин.
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Проект постанови забезпечить здійснення формування вартості послуг з
ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до визначених умов, а також
упорядкування і впровадження в практику єдиного механізму формування вартості
послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що забезпечить загальний підхід до
розрахунку вартості відповідних послуг.
Проект постанови розроблено на виконання частини п’ятої статті 5-1 Закону
України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин», що передбачає встановлення
режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин
Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про державну підтримку
сільського господарства України», та прикінцевих положень Закону.
http://minagro.gov.ua/
04.01.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про внесення змін до Інструкції з бонітування
племінних коней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України
від 15 жовтня 2003 року № 364»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства «Про внесення змін до Інструкції з бонітування
племінних коней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 15
жовтня 2003 року № 364» Міністерство аграрної політики та продовольства України з
«31» грудня 2015 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України.
Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів у
міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.
Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу та аналізу
регуляторного впливу можна надавати у письмовій та електронній формі протягом п’яти
днів з дня оприлюднення за адресою:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства
України,
e-mail: olga.romanova@minagro.gov.ua,
відповідальний
виконавець: Романова Ольга Володимирівна. Тел. 279-85-12
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.
Затвердження наказу забезпечить підвищення рівня селекційно-племінної роботи,
підвищення генетичного потенціалу тварин, інтенсивний розвиток галузі конярства та
забезпечить реалізацію породного вдосконалення вітчизняного генофонду.
З метою забезпечення виконання статті 9 Закону України «Про племінну справу у
тваринництві» та приведення у відповідність нормативно-правових актів, що стосуються
комплексної оцінки племінного поголів’я коней та у зв’язку зі схваленням Науковоекспертною радою Програми селекції коней української верхової породи на період до
2020 року (протокол № 1 засідання секції тваринництва Науково-експертної ради
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 листопада 2014 року)
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виникла необхідність внести зміни до нормативно-правових актів з племінної справи у
тваринництві, у частині породного вдосконалення племінного поголів’я коней.
http://minagro.gov.ua/
11.01.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру виробників органічної
продукції (сировини)»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру виробників органічної
продукції (сировини)» (далі – проект постанови) Мінагрополітики України робить
оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)»
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та
продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ «Регуляторна політика»).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту 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: bogdan.khmara@minagro.gov.ua Хмара Б.П. т. 279 85 01.
01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: inform@dkrp.gov.ua.
Метою прийняття проекту постанови є врегулювання процедури проведення
реєстрації фізичних та юридичних осіб, які здійснюють виробництво органічної
продукції (сировини), пройшли оцінку відповідності виробництва органічної продукції
(сировини) та отримали сертифікат відповідності.
Проект постанови розроблено відповідно до частини третьої статті 13 Закону
України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та
сировини» та пункту 5 доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А.П. від 16.04.2015
№ 14164/1/1-15 до Закону України від 12 лютого 2015 року № 191-VII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу
(дерегуляція)».
Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання
щодо реєстрації виробників органічної продукції (сировини) відповідно до вимог
чинного законодавства.
http://minagro.gov.ua/
12.01.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики України
«Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю озимих зернових
сільськогосподарських
культур
з
державною
підтримкою
від
сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики
України «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю озимих
зернових
сільськогосподарських
культур
з
державною
підтримкою
від
сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування» та аналізу
регуляторного впливу зазначеного проекту наказу, Мінагрополітики України робить
оголошення про його публікацію.
-7-

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№ 111
05 лютого
2016 року

Повний пакет документів до проекту наказу Мінагрополітики України «Про деякі
питання
здійснення
страхування
майбутнього
врожаю
озимих
зернових
сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських
ризиків на весняно-літній період вирощування» розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
(www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2015).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: inform@dkrp.gov.ua;
01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: tanya.fedorenko@minagro.gov.ua, виконавець Федоренко
Т.В., телефон: (044) 278-34-84.
Проект наказу «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю
озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування» (далі – Проект
наказу)
спрямований
на
врегулювання
питань
організації
страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та впорядкуванню системи
страхування сільськогосподарської продукції.
Основною метою прийняття Проекту наказу, є затвердження документів,
визначених частиною шостою статті 21 Закону України «Про особливості страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (далі – Закон), необхідних
для страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.
Частиною шостою статті 21 Закону визначено, що умови страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, стандартні страхові тарифи,
форми договорів страхування та додатків до них, форми інших документів щодо
укладення та супроводження договорів страхування і врегулювання страхових випадків
за ними, затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, разом із центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику.
Проектом наказу затверджуються:
Умови страхування майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських
культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній
період вирощування (страховий продукт 3);
Стандартні страхові тарифи для страхування майбутнього врожаю озимих
зернових
сільськогосподарських
культур
з
державною
підтримкою
від
сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування (страховий
продукт 3);
форма Стандартного договору страхування майбутнього врожаю озимих зернових
сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських
ризиків на весняно-літній період вирощування (страховий продукт 3);
форми документів щодо укладення та супроводження договорів страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою і врегулювання страхових
випадків за ними, зокрема:
форма Акта огляду площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур,
застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на веснянолітній період вирощування (страховий продукт 3);
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Інструкція по заповненню Акта огляду площ посівів озимих зернових
сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування (страховий
продукт 3);
форма Акта визначення врожайності озимих зернових сільськогосподарських
культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на
весняно-літній період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 3);
Інструкція по заповненню Акта визначення врожайності озимих зернових
сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування, біологічним
методом (страховий продукт 3);
форма Акта визначення врожайності озимих зернових сільськогосподарських
культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на
весняно-літній період вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий
продукт 3);
Інструкція по заповненню Акта визначення врожайності озимих зернових
сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування, методом
контрольного обмолоту (страховий продукт 3);
форма «Карта поля» до Акта огляду площ посівів озимих зернових
сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування (страховий
продукт 3);
форма Страхового акта при страхуванні озимих зернових сільськогосподарських
культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на
весняно-літній період вирощування (страховий продукт 3).
Прийняття зазначених документів сприятиме врегулюванню питань організації
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, та
впорядкуванню системи страхування сільськогосподарської продукції.
Проект наказу розроблено Мінагрополітики України разом з Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
відповідно до частини шостої статті 21 Закону.
http://minagro.gov.ua/
26.01.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України
«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому
комплексі шляхом здешевлення кредитів»

Випуск
№ 111
05 лютого
2016 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі
шляхом здешевлення кредитів» (далі – проект постанови) Міністерство аграрної
політики та продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект постанови підготовлено з метою врегулювання розбіжностей, які виникли
при наданні позичальникам часткової компенсації відсоткової ставки за залученими
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кредитами на місцях та підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка заходів в
агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів».
Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на
офіційному
веб–сайті
М і н і с т е р с т в а аграрної
політики
та
продовольства
України:www.minagro.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 адресами:
Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), еmail: inform@dkrp.gov.ua;
Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001), е-mail: oxana.prudkaya@minagro.gov.ua;anzhela.nigayeva@minagro.gov.ua.
Відповідальний виконавець: Нігаєва Анжела Едуардівна, тел. 279-79-90.
Метою прийняття проекту постанови є удосконалення механізму надання
державної підтримки за залученими у банках кредитами, а також більш чітке визначення
окремих положень Порядку для уникнення їх подвійного тлумачення. Дана мета
досягається шляхом:
розширення кола позичальників, які матимуть право на отримання компенсації
відсоткової ставки за залученими кредитами, зокрема, фізичні особи-підприємці;
уточнення граничної межі процентних ставок за користування кредитами, які
підлягатимуть відшкодуванню у 2016 році на умовах Порядку, а саме: за кредитами,
залученими у 2015 році за умови, що сума відсотків не перевищуватиме 30 % річних, а у
2016 році – за умови, що сума відсотків за користування кредитами не перевищує
облікової ставки Національного банку, збільшеної на 3 процентних пункти на момент
укладання договору (у зв’язку із тенденцією щодо зниження облікової ставки
Національного банку, яка з 25 вересня 2015 року складає 22 % річних);
розширення напрямів використання кредитних коштів, які підлягатимуть
компенсації: роботи (послуги) з посіву, внесення добрив та підживлення, а також
покриття витрат, пов’язаних із закупівлею спермопродукції;
надання можливості обласним конкурсним комісіям закінчувати приймати заявки
на участь у конкурсі та відповідні документи, що подаються позичальниками для
отримання права на компенсацію за залученими кредитами, за сім робочих днів до
початку проведення останнього засідання конкурсної комісії (на сьогодні за два робочих
дні);
надання можливості Мінагрополітики здійснювати перерозподіл невикористаних
бюджетних асигнувань для компенсації відсоткової ставки за кредитами за підсумками
дев’яти місяців, замість десяти.
Крім того, з метою розширення доступу підприємств аграрного сектору до
кредитних ресурсів банків змінами передбачається встановити, що витрати із надання
інших банківських послуг, пов’язаних з укладанням кредитного договору (розрахункове
обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами,
консультаційні послуги тощо), не підлягатимуть компенсації.
Також змінами пропонується встановити, що звітність про використання коштів,
передбачених для здешевлення кредитів, подаватиметься лише після закінчення
бюджетного року.
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При наданні у 2015 році суб’єктам господарювання агропромислового комплексу
державної підтримки за залученими банківськими кредитами, на умовах Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки
заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300 (далі – Порядок), у
підприємств-позичальників та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня
(структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з
питань агропромислового розвитку) виникли пропозиції щодо удосконалення окремих
норм діючого Порядку.
Тому з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка заходів в
агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» Мінагрополітики
підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової
підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів».
http://minagro.gov.ua/
28.01.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення зміни до пункту 27 Типового договору оренди водних
об'єктів»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 27 Типового договору оренди водних
об'єктів» та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України
оголошує про його публікацію.
Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено відповідно до статті 14
Закону України «Про аквакультуру», статей 47, 51 Водного кодексу України та на
виконання підпункту 5 пункту 7 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
30.09.2015 № 105 щодо запровадження дієвих механізмів забезпечення безперешкодного
доступу громадян до водних об’єктів, у тому числі шляхом внесення змін до типового
договору оренди водних об’єктів.
Зазначений проект разом з пояснювальною запискою та аналізом регуляторного
впливу
розміщено
на
офіційних
веб-сайтах
Мінагрополітики
України
(www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика») та Держрибагентства України
(www.darg.gov.ua, розділ – «Діяльність», підрозділи – «Проекти документів» – «Проекти
нормативних документів»).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту акта та аналізу регуляторного впливу
у письмовій та електронній формі просимо 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@vet.gov.ua.
04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 45-А, Державне агентство рибного господарства
України, e-mail: akva@darg.gov.ua.
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: inform@dkrp.gov.ua.
Відповідальний виконавець: Яковлєва Тетяна Володимирівна, тел. 484-63-55
Основною метою прийняття проекту постанови є запровадження зрозумілого
механізму надання водних об’єктів у користування на умовах оренди в частині
обмеження права загального водокористування для врегулювання відносини
орендодавця, орендаря та забезпечення дотримання прав третіх осіб.
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Прийняття проекту постанови дозволить чітко зафіксувати у договорі оренди
водного об’єкта в тому числі рибогосподарської технологічної водойми можливі умови
обмеження загального водокористування для уникнення конфліктних ситуацій та
забезпечення безперешкодного доступу громадян до водних об’єктів.
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 27
Типового договору оренди водних об'єктів» (далі – проект постанови) розроблено
Міністерством аграрної політики та продовольства України відповідно до підпункту 5
пункту 7 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 105 щодо
запровадження дієвих механізмів забезпечення безперешкодного доступу громадян до
водних об’єктів, у тому числі шляхом внесення зміни до пункту 27 Типового договору
оренди водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29
травня 2013 року № 420 (далі – Типовий договір).
Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття проекту постанови,
полягає у необхідності врегулювання питань загального водокористування.
Незважаючи на наявну нормативно-правову базу, укладання договору оренди
водних об’єктів та обмеження права загального водокористування залишаються
головними у низці проблемних питань для орендарів водних об’єктів (суб’єктів
аквакультури).
Як свідчить чисельні звернення до Держрибагентства України, на місцях у
орендарів водних об’єктів та органів місцевого самоврядування, як і у громадських
організацій та громадян, існує ряд неоднозначних тлумачень положень Водного кодексу
України в частині обмеження права загального водокористування.
Безумовно, усі водні ресурси на території України є об'єктами права власності
українського народу. Однак, законодавством також передбачено використання водних
об’єктів (їх частин) на умовах оренди. Поряд з тим орендарі водних об’єктів – суб’єкти
аквакультури мають право власності на об’єкти та продукцію аквакультури і на
отримання доходу від їх реалізації.
Крім того, необхідно враховувати, що рибогосподарські технологічні водойми це
особливий тип водних об’єктів, які мають єдине цільове призначення – ведення
аквакультури. Необхідно зауважити, що технологічні особливості інтенсифікації
виробництва водних біоресурсів передбачають заходи (годівля риби, внесення добрив, у
тому числі органічних (вапно), засобів водоочищення тощо), які при здійсненні
загального водокористування можуть нанести шкоду здоров’ю людини.
Враховуючи зазначене, а також широкий спектр призначення водних об’єктів,
дана проблема має вирішуватись комплексно по кожному водному об’єкту окремо у
договорі оренди водного об’єкта.
Відповідно до статті 51 Водного кодексу України водні об’єкти надаються в
користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім
випадків, передбачених законом.
Випадки, умови та порядок обмеження права загального водокористування
визначені у статті 47 Водного кодексу України
Відповідно до положень статті 47 Водного кодексу України на водних об’єктах,
наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених
водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об’єкт в оренду, та
умови обмеження загального водокористування на водних об'єктах, у тому числі з метою
охорони життя і здоров’я громадян, може бути врегульовано у договорі оренди або у
додатковій угоді між ними.
У Типовому договорі пунктом 27 встановлена норма, якою передбачено, що
передача в оренду водного об’єкта здійснюється без обмеження загального
водокористування, якщо інше не визначено законом. Таким чином, проектом постанови
пропонується внести зміну до пункту 27 Типового договору, деталізував умови
обмеження права загального водокористування на водних об’єктах, що буде відповідати
правам суб’єктів господарювання та сприяти забезпеченню прав громадян.
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Прийняття проекту постанови дозволить чітко зафіксувати у договорі оренди
водного об’єкта можливі умови обмеження загального водокористування для уникнення
конфліктних ситуацій.
http://minagro.gov.ua/
29.01.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до Порядку акумулювання сільськогосподарськими
підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках,
відкритих у банках та/або органах, що здійснюють казначейське обслуговування
бюджетних коштів»
З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів
України
«Про
внесення
змін
до
Порядку
акумулювання
сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних
рахунках, відкритих у банках та/або органах, що здійснюють казначейське
обслуговування бюджетних коштів» (далі – проект постанови), Міністерство аграрної
політики та продовольства України оголошує про його публікацію.
Метою розроблення проекту постанови є приведення у відповідність до норм
Податкового кодексу України, які діють з 1 січня 2016 року, Порядоку акумулювання
сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних
рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське
обслуговування бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 січня 2011 р. № 11.
Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України: www.minagro.gov.ua у розділі «Регуляторна політика».
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та електронній
формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими
адресами: Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24,
м. Київ, 01001, е-mail: lav@minapk.kiev.ua. Відповідальний виконавець: Лавринович
Наталія Вікторівна, тел. 278-44-53.
Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, еmail: inform@dkrp.gov.ua.
Метою розроблення проекту постанови є приведення у відповідність до норм
Податкового кодексу України, які діють з 1 січня 2016 року, Порядку акумулювання
сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних
рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське
обслуговування бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 січня 2011 р. № 11.
Реалізація запропонованих змін дозволить врегулювати питання затвердження
механізму акумулювання сільгосппідприємствами сум податку на додану вартість на
спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське
обслуговування бюджетних коштів, із врахуванням внесених Законом.
Відповідно до Закону України від 24.12.2015 № 909 – VIII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» внесено зміни до статті 209
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Податкового кодексу України щодо визначення спеціального режиму оподаткування
діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства.
Необхідність прийняття проекту постанови обумовлена приведенням Порядку
акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість
на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють
казначейське обслуговування бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 11, у відповідність до норм Податкового
кодексу України.
http://minagro.gov.ua/

Випуск
№ 111
05 лютого
2016 року
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29.01.2016 Уряд створив Координаційну раду з питань відновлення роботи та
розвитку зрошувальних систем
В Україні створена Координаційна рада з питань відновлення роботи та розвитку
зрошувальних систем. Відповідна постанова прийнята на засіданні Кабінету Міністрів.
Створення такого органу в Україні є вкрай необхідне, адже на сьогодні потенціал
зрошувальних систем, наприклад, півдня України використовується на третину, а всій
інженерній інфраструктурі (насосні станції, канали, трубопровідна мережа) необхідна
модернізація та реконструкція. Це своєю чергою потребує значних фінансових ресурсів.
Тому для залучення інвестицій, зокрема, і коштів міжнародних фінансових організацій,
був розроблений проект Стратегії відновлення та розвитку систем зрошення. І зокрема,
для опрацювання та затвердження Стратегії було і створено Координаційну раду, яка
носитиме міжвідомчий характер.
Очолив Координаційну раду Міністр аграрної політики та продовольства. Крім
того, до її складу увійшли представники міністерств фінансів, економічного розвитку і
торгівлі, екології та природних ресурсів, регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства, а також голова Державного агентства водних
ресурсів, голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, голова
Фонду державного майна тощо.
Одним з основних завдань Координаційної ради буде координація центральних та
місцевих органів влади, установ, організацій підприємств для підготовки пропозицій
щодо відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем. При цьому до роботи
залучатимуться експерти від Світового банку та USAID. Також рада готуватиме
пропозиції та рекомендації щодо вирішення питань відновлення роботи та розвитку
зрошувальних систем.
Нагадаємо, що на засіданні Уряду Міністр аграрної політики та продовольства
представив проект відновлення системи зрошення на півдні України та очікуваний ефект
від розвитку зрошуваних систем.
http://www.kmu.gov.ua/
28.01.2016 «Самопоміч» проголосувала за відставку Павленка
Фракція партії «Об'єднання «Самопоміч» проголосувала за відкликання Олексія
Павленка з посади міністра аграрної політики та продовольства України.
Згідно з повідомленням, більшість депутатів проголосували «за», при цьому
перевага склала всього два голоси. Відзначається, що обговорення тривало шість годин.
Також підкреслюється, що сам Павленко був присутній на засіданні фракції і, за
словами депутатів, перед початком засідання сказав, що прийме будь-який його
результат.
Тепер, як відомо, необхідно, щоб «за» зняття міністра проголосував зал ВР.
Lb.ua
27.01.2016 Кабмін України розгляне проект Мінагропроду по відновленню
зрошення
Кабінет Міністрів України розгляне створення Координаційної ради з питань
відновлення роботи та розвитку систем зрошення. Про це 27 січня під час засідання КМУ
заявив міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко.
Презентуючи розроблений Мінагропродом проект відновлення систем зрошення,
він повідомив, що планується відновити полив на площі понад 500 тис. га. Меліорація
дозволить підвищити врожайність майже в 3 рази, а також збільшити виробництво
сільгосппродукції на 8-10 млн. тонн щорічно.
Проект відновлення системи зрошення на півдні країни охоплює Одеську,
Миколаївську, Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську області. Для реалізації
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проекту, за експертними оцінками, необхідно залучити $ 1,5-2 млрд. інвестицій протягом
2016-2017 рр. В результаті планується відновити існуючу систему зрошення, а там, де її
немає, побудувати нову.
«Для розробки стратегії міністерство за домовленістю зі Світовим банком
створило координаційну раду і п'ять робочих груп. Затверджена стратегія стане
підставою для підготовки угоди зі Світовим банком про його участь у фінансуванні
відповідних робіт», - додав Павленко.
АПК-інформ
26.01.2016 Урожай зернових в Україні в 2015 році скоротився на 6%
Україна в 2015 році зібрала 59,96 млн. тонн зернових, що на 6,1% менше в
порівнянні з роком раніше.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Так, урожай пшениці в 2015 році збільшився на 9,9%, до 26,5 млн. тонн, ячменю скоротився на 8,5%, до 8,3 млн. тонн, а кукурудзи - зменшився на 18,5%, до 23, 2 млн.
тонн.
Тим часом урожай соняшнику в минулому році склав 11,2 млн. тонн, що на 10,2%
більше, ніж в 2014 році. Ріпаку зібрано 1,7 млн. тонн (на 20,8% менше), а сої - 3,9 млн.
тонн, як і роком раніше.
Урожай цукрових буряків в 2015 році склав 10,3 млн. тонн, що на 34,7% менше,
ніж в 2014 році.
Також наголошується, що в Україні під урожай 2015 року сільськогосподарські
культури були засіяні на площі 26,9 млн. га, що на 0,3 млн. га або 1,1% менше в
порівнянні з роком раніше. В тому числі сільськогосподарськими підприємствами було
засіяно 18,7 млн. га (69,5%), а господарствами населення - 8,2 млн. га (30,5%).
ПроАгро
26.01.2016 З 10 лютого 2016 року в Україні запрацює Держпродспоживслужба
Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів
(Держпродспоживслужба) почне свою роботу 10 лютого 2016 року.
Про це розповів міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко.
За його словами, 10 лютого планується запуск центрального апарату і
регіональних відділень Держпродспоживслужби.
Початок роботи відомства в регіонах передбачає одночасне припинення роботи
підприємств, що реорганізуються і ліквідуються, служб, на базі яких створюється
Держпродспоживслужба.
Нагадаємо, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту
споживачів була створена Кабінетом Міністрів ще у вересні 2014 року.
УНІАН
21.01.2016 Мінімальні закупівельні ціни на цукор виростуть на 41%
Кабінет Міністрів України має намір підвищити мінімальні закупівельні ціни на
цукор в 2016-2017 маркетинговому році (МР, вересень 2016 - серпень 2017) на 41% в
порівнянні з діючими в цьому сезоні - до 9078,87 грн. за тонну (без ПДВ).
Відповідний намір уряду закріплено в затвердженому 20 січня 2016 року проекті
постанови «Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період
з 1 вересня 2016 до 1 вересня 2017 року».
Відзначається, що уряд також має намір скоротити квоту поставок цукру на
внутрішній ринок (квоту «А») на 3% - до 1,67 млн. тонн і затвердити мінімальну ціну
реалізації 1 тонни цукрових буряків на рівні 616,99 грн. проти 445,87 грн. в поточному
сезоні.
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У Мінагрополітики повідомляють, що граничний розмір квоти визначався,
виходячи з того, що фонд споживання цукру населенням (з розрахунку 38 кг на людину в
рік) складе в зазначений період 1,620 млн. тонн, а інше споживання - 50 тис. тонн.
Підкреслюється, що рівні мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти «А»
визначено на підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН України та Державної наукової установи «Український науково-дослідний
інститут цукрової промисловості», виходячи з витрат на виробництво продукції і
мінімального необхідного рівня його рентабельності.
Також наголошується, що якщо виробник перевищить виділену йому квоту
поставок цукру на український ринок або реалізує його за ціною нижче мінімальної, то
він заплатить штраф у розмірі подвійної вартості цукру, реалізація якого здійснена з
порушенням встановленого порядку.
Прес-служба Мінагрополітики
21.01.2015 Мінагропрод України розробив новий проект наказу про
страхування врожаю озимих
Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило проект
наказу щодо страхування врожаю озимих зернових культур з державною підтримкою.
Відповідний проект документу опубліковано на сайті Мінагропроду.
У документі міститься перелік документів, необхідних для страхування озимих
зернових культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на
весняно-літній період вирощування.
Також пропонується затвердити умови, тарифи і ряд інших документів щодо
укладення та супроводу договорів страхування.
АПК-Інформ
15.01.2016 С/г техніка більше не підлягає обов'язковій сертифікації
З Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, виключено
сільськогосподарську техніку.
Згідно з повідомленням, Мінекономрозвитку скоротило перелік продукції, що
підлягає обов'язковій сертифікації в Україні наказом від 17.12.2015 № 1699.
Відповідно, визнано таким, що втратив чинність, наказ Держкомстандартизації від
17.01.1997 № 24 «Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації машин
сільськогосподарських для рослинництва, тваринництва, птахівництва і кормо
виробництва».
ПроАгро
14.01.2015 Кабмін України скасував порядок безкоштовного оформлення
державних актів на землю
Кабінет Міністрів України скасував порядок безкоштовного оформлення і видачі
громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки.
Відповідний проект постанови «Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Кабінету Міністрів України» був розроблений Державною службою з
питань геодезії, картографії та кадастру з метою приведення нормативно-правових актів
Кабміну у відповідність до чинного законодавства та був прийнятий 13 січня на засіданні
уряду.
Відзначається, що акти на право власності на земельні ділянки в даний час не
передбачені чинним Земельним кодексом, і тому було прийнято рішення визнати їх
такими, що втратили силу.
За даними міністерства, за період дії даного порядку з 2009 роком на проведення
робіт з безоплатних оформлення та видачі громадянам державних актів на право
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власності на земельні ділянки було використано 82,811 млн. грн, з яких на розробку
технічної документації із землеустрою 680,6 тис. ділянок було виділено 77,8 млн. грн.
АПК-інформ
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14.01.2015 Передача Держводагентства Мінагропроду України призведе до
дестабілізації управління водними ресурсами - депутат ВР
Голова
екологічного
комітету
з
питань
екологічної
політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради
України Микола Томенко виступає проти передачі Державного агентства водних
ресурсів України під управління Міністерства аграрної політики та продовольства
України.
«У зв'язку з цим було прийнято рішення повторно звернутися до Прем'єр-міністра
та Президента України і наголосити на неприпустимості реалізації таких планів через
створення загрози для інших галузей економіки і життєдіяльності держави», - йдеться в
повідомленні.
М.Томенко наголошує, що передача Держводагентства в управління
Мінагропроду призведе до дестабілізації системи управління водними ресурсами, до
втрати або нівелювання ряду важливих функцій Держводагентства, не передбачених в
компетенції міністерства.
«Зокрема, це функції управління, використання та відтворення поверхневих
водних ресурсів, забезпечення потреб населення і всіх галузей економіки України у
водних ресурсах, їх раціональне використання, запобігання шкідливому впливу вод і
ліквідації його наслідків, включаючи протипаводковий захист, виконання
природоохоронних заходів, встановлення режимів роботи водосховищ та ставків і
здійснення контролю за дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських
систем і каналів, здійснення моніторингу вод і т.д.», - уточнив глава комітету.
За словами М.Томенка, за загальним обсягом повноважень, покладених на
Держводагентство, питання, які входять до компетенції Мінагрополітики, складають
незначну частку і стосуються переважно питань меліорації.
АПК-інформ
13.01.2015 Мінагропрод України має намір перепідпорядкувати собі
Держводагентство для розвитку зрошення
Міністерство аграрної політики і продовольства України має намір координувати
роботу Державного агентства водних ресурсів замість міністра екології та природних
ресурсів, щоб ефективно управляти системою зрошення. Про це 12 січня заявив глава
Мінагропроду Олексій Павленко.
«Ми плануємо трансформувати управління зрошенням шляхом передачі
Держводагентства в систему Мінагропроду з покладанням на нього відповідальності як
за подачу води, так і за ефективне використання зрошуваних земель. Передбачається
повноцінна реформа на всіх рівнях управління Держводагентства і його
децентралізація», - зазначив міністр.
Також він повідомив, що Мінагропрод планує знизити витрати електроенергії на
полив, зокрема перевести оплату електрики для подачі води на більш низькі тарифи
першого класу споживачів і проводити полив в нічний час, що на 30-50% дешевше, ніж в
денний. Крім того, міністерство має намір залучити сільгоспвиробників до управління
державними системами зрошення. В результаті загальна площа додаткового поливу
тільки з наявними резервом потужностей може скласти 635 тис. га.
«Відновлення та розвиток зрошення необхідно проводити на основі інвестиційних
проектів шляхом залучення довгострокових кредитних ресурсів під державні гарантії.
Відновлення зрошення в межах локальних зрошувальних систем може здійснюватися на
основі передачі систем в тривалу оренду. Повернення кредитних ресурсів повинно
здійснюватися за рахунок збільшення надходжень до держбюджету від підвищення
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ефективності виробництва сільгосппродукції на зрошуваних землях. Ефективність
зрошення і окупність інвестицій в розвиток зрошення також буде забезпечена за умови
вирощування на зрошуваних землях високорентабельних культур за новітніми
агротехнологіями», - додав Павленко.
АПК-інформ
12.01.2015. В Україні пропонується скасувати ряд процедур в сфері
землеустрою - законопроект
У Верховній Раді України зареєстрований законопроект №3745 «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції у сфері земельних
відносин», згідно з яким пропонується змінити і скасувати ряд дозвільних процедур і
вимог, а також спростити порядок зміни цільового призначення земель, скасувавши
необхідність додаткового узгодження з парламентом і урядом.
У пояснювальній записці до документа йдеться, що сьогодні немає необхідності
проведення державної експертизи документації із землеустрою як форми державного
контролю, оскільки законодавством України передбачено інші дієві форми забезпечення
якості документації із землеустрою та оцінки земель фахівцями, кваліфікаційні вимоги
до яких набагато вище, ніж до експертів державної експертизи.
Також законопроект передбачає скасування узгодження зміни цільового
призначення особливо цінних земель в складі земель сільськогосподарського
призначення і торфовищ, оскільки в Земельному кодексі України встановлено чіткий і
вичерпний перелік випадків, коли допускається зміна цільового призначення особливо
цінних земель.
«Пропонується замість заборони зміни цільового призначення особливо цінних
земель в складі земель сільськогосподарського призначення без рішення парламенту
забезпечити захист таких земель за допомогою норм стимулюючого характеру, а саме,
зобов'язавши в разі зміни
їх цільового призначення платити втрати
сільськогосподарського виробництва в 5-кратному розмірі», - уточнюється в
пояснювальній записці.
ПроАгро
12.01.2015 У ВР України зареєстрований законопроект щодо уточнення умов
продовження оренди землі
У Верховній Раді України зареєстрований законопроект №3753 «Про внесення
змін до окремих законодавчих актів України (щодо впорядкування питань щодо
відновлення договору оренди земельної ділянки)», згідно з яким пропонується
зобов'язати орендодавців укладати угоду про продовження договору оренди земельної
ділянки після закінчення 30 днів з моменту отримання відповідної заяви від орендаря.
Згідно із законопроектом, також пропонується скасувати необхідність прийняття
держорганами окремих рішень щодо відновлення договору оренди та підписання
відповідної додаткової угоди.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що чинне законодавство
дозволяє орендарю не платити орендну плату, поки уповноважені органи приймають
рішення про продовження договору оренди. Таким чином, державний бюджет зазнає
збитків.
АПК-інформ
12.01.2015 Спецрежим оподаткування ПДВ для українських аграріїв
пропонується відновити - законопроект
З метою доопрацювання окремих положень Податкового кодексу України
розроблено та зареєстровано у Верховній Раді проект закону №3748-1 «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо спеціального режиму оподаткування
діяльності у сфері сільського господарства».
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У пояснювальній записці до документа йдеться, що, зокрема, пропонується
відновити спеціальний режим оподаткування ПДВ сільгоспвиробників, який діяв в 2015
році, відновити ставки єдиного податку для платників четвертої групи
(сільгосптоваровиробників), які діяли в 2015 році, а також удосконалити положення
щодо бюджетного відшкодування та електронного адміністрування ПДВ.
АПК-інформ
11.01.2015 Кабмін України затвердив новий порядок електронного
адміністрування ПДВ
Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок електронного
адміністрування ПДВ. Згідно з постановою КМУ №1177 «Про внесення змін до Порядку
електронного адміністрування податку на додану вартість» від 30.12.15, опублікованому
на сайті уряду, новий порядок адміністрування ПДВ затверджено у зв'язку зі змінами до
Податкового кодексу України, які вступили в силу з 1 січня 2016 року.
Зокрема, зазначені зміни дадуть можливість реалізувати механізм часткової
сплати ПДВ сільськогосподарськими підприємствами, які є суб'єктами спеціального
режиму оподаткування в залежності від виду сільгосппродукції.
Нагадаємо, що в 2016 році виробники молока і ВРХ залишатимуть на своєму
рахунку 80% ПДВ, а 20% - будуть перераховувати в бюджет, виробники зернових та
технічних культур - 15 і 85% відповідно, а все решта - 50 на 50%. З 2017 року
передбачається скасування спецрежиму ПДВ для аграріїв.
АПК-інформ
06.01.2015 Україна розраховує в 2016 році залучити до $ 1 млрд. інвестицій в
розвиток іригації - Мінагропрод
Відновлення систем зрошення на півдні України дозволяє стабільно отримувати
високі врожаї сільгоспкультур, фруктів і овочів в безпосередній близькості до
експортних портів. Таку думку висловив міністр аграрної політики та промисловості
України Олексій Павленко.
Павленко також наголосив, що міністерство готове виступити надійним гарантом
об'єднання іригаційних систем, що належать державі, встановити прозорі і зрозумілі
тарифи і залучати фінансування під їх реконструкцію і оновлення.
«Також зрошувальним землям на законодавчому рівні необхідно надати
особливий статус і врахувати особисту відповідальність власників і орендарів
зрошуваних земель за їх використання не за цільовим призначенням - не тільки як земель
сільгосппризначення, а саме як зрошуваних», - підкреслив Павленко.
Зазначені зміни, на його думку, допоможуть залучити інвесторів і відновити
систему зрошення на півдні України.
«Уже в 2016 році очікується отримати до $ 1 млрд. інвестицій в дану сферу, що
дозволить збільшити площу зрошуваних земель в п'яти південних областях України
приблизно на 400 тис. га», - зазначив глава Мінагропроду.
Прес-служба Мінагропроду
05.01.2015 Кабмін України пропонує ВР скасувати Гарантійний фонд за
складськими документами на зерно
Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді скасувати Гарантійний фонд
виконання зобов'язань за складськими документами на зерно у зв'язку з тим, що установа
не відповідає сучасним реаліям зернового ринку. Про це йдеться в законопроекті №3735
«Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду
виконання зобов'язань за складськими документами на зерно», зареєстрованому в
парламенті.

05 лютого
2016 року
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«Основною метою прийняття проекту закону є скасування Гарантійного фонду як
інституту, який не відповідає сучасним реаліям і очікуванням функціонування ринку
зерна», - наголошується в пояснювальній записці до документа.
Також вказується, що забезпечення фінансування Гарантійного фонду з
держбюджету ускладнюється в умовах нестачі фінансових ресурсів і падіння ВВП.
Перекладання таких витрат на приватні підприємства виведе кошти з обороту компаній і
негативно відіб'ється на їх діяльності.
АПК-інформ
04.01.2016 Кабмін прийняв постанови про торговельне ембарго і ввізні мита
щодо РФ
Кабінет Міністрів України 29 грудня 2015 року прийняв постанови про заборону
ввезення російських товарів з 10 січня 2016 року і про введення імпортних торгових мит
з 2 січня.
Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України
Наталія Микольська.
«Прем'єр-міністр сказав, що ми застосуємо вжиті заходи на наступний день після
того, як Росія введе свої заходи. З 2 січня ми вводимо режим найбільшого сприяння
(введення імпортних мит в рамках членства в СОТ), а ембарго (заборона імпорту) з 10
січня, тому що ми розуміємо, що деякі товари зараз в дорозі, і ми даємо перехідний
період, щоб наші компанії не несли збитки. Але знову-таки, в постановах Кабміну чітко
вказано, що в разі, якщо Росія не застосує торгові обмеження, ми свої обмеження теж не
будемо застосовувати», - заявила вона.
При цьому Микольська відзначила, що рівень ставок імпортних мит залежить від
кожної товарної позиції.
«Там мита є різні - від 0,5% до близько 10%. Треба дивитися від позиції до
позиції», - сказала Микольська.
Відзначається, що Мінекономрозвитку пропонує ввести ембарго на поставки
м'яса, молочних продуктів, плавлених сирів, харчових сумішей, кондитерських і
хлібобулочних виробів, макаронних виробів, соусів, смакових добавок і приправ, пива,
спирту і горілки. Повний перелік товарів, потенційно заборонених до ввезення в Україну,
опублікований на сайті Мінекономрозвитку і включає більше 30 позицій.
УНІАН
04.01.2015 В Україні набув чинності закон про скасування додаткового
імпортного збору
З 1 січня набув чинності Закон України №912-VІІІ «Про заходи щодо
стимулювання зовнішньоекономічної діяльності», згідно з яким скасовується додатковий
імпортний збір.
Реалізація закону дозволить забезпечити виконання умов Меморандуму про
економічну та фінансову політику країни між Україною і Міжнародним валютним
фондом і Меморандуму про взаєморозуміння між Україною, як позичальником та
Європейським союзом, як кредитором від 22 травня 2015 року.
АПК-інформ
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