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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЗАКОН
від 18 лютого 2016 р. № 1012-VIII
Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо
проведення земельних торгів
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
I. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002
р., № 3-4, ст. 27) такі зміни:
1. У статті 134:
1) у частині другій:
абзаци шостий, чотирнадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий, двадцятий, двадцять
перший, двадцять третій та двадцять шостий виключити;
абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
"передачі громадянам земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби, для
городництва";
2) частину третю доповнити реченням такого змісту: "Земельні торги не
проводяться при безоплатній передачі земельних ділянок особам, статус учасника бойових
дій яким надано відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
2. Абзац перший частини п’ятої статті 135 замінити двома абзацами такого змісту:
"5. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором
земельних торгів та їх виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних
торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до
договору, укладеного між ними, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників
земельних торгів.
Витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх
проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
3. У статті 136:
1) частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється
організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору між ними.
Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на підготовку
лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за
кожним лотом";
2) у частині шостій слова "а у разі, якщо законодавство про здійснення державних
закупівель не застосовується, - на конкурентних засадах у порядку, що визначається
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері земельних відносин" виключити.
4. У статті 137:
1) частину третю викласти в такій редакції:
"3. Виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів на лот
забезпечує опублікування на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також, за бажанням
організатора земельних торгів, у друкованих засобах масової інформації оголошення про
проведення земельних торгів";
2) у частині четвертій:
абзац перший доповнити словами "за кожним лотом";
пункт "ж" викласти в такій редакції:
-2-

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року

"ж) номери рахунків виконавця земельних торгів, відкритих у банку для сплати
реєстраційного та гарантійного внесків";
після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"і) сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу, організацію та
проведення земельних торгів, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів".
У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;
3) у частині восьмій:
в абзаці першому слова "і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх
переліку" виключити;
абзац другий доповнити словами "та видає учаснику (його представнику) довідку
про отримання документів із зазначенням їх переліку, вхідний квиток, інформаційну
картку на лот та картку учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення
торгів)";
абзац третій викласти в такій редакції:
"До книги реєстрації учасників земельних торгів вноситься інформація, зазначена в
абзаці другому цієї частини, а також";
абзац сьомий виключити;
4) частину п’ятнадцяту після слова "двох" доповнити словом "зареєстрованих";
5) частину тридцять першу викласти в такій редакції:
"31. Ціна продажу земельної ділянки, плата за користування земельною ділянкою,
право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, здійснених
організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу,
організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті переможцем земельних
торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Фізичні та юридичні особи, які до дня набрання чинності цим Законом одержали
в установленому порядку дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність або
користування земельних ділянок державної та комунальної власності, мають право на
отримання таких земельних ділянок без проведення земельних торгів у випадках,
визначених положеннями частини другої статті 134 Земельного кодексу України, що
виключаються цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим
Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
http://zakon.rada.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 лютого 2016 р. № 115
Про внесення змін до Правил надання довгострокових кредитів
індивідуальним забудовникам житла на селі
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
Внести до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам
житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р.
№ 1597 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 40, ст. 1486; 2001 р., № 7, ст. 282; 2002 р.,
№ 44, ст. 2016; 2003 р., № 29, ст. 1477; 2005 р., № 50, ст. 3125; 2008 р., № 46, ст. 1497; 2012
р., № 43, ст. 1669; 2015 р., № 60, ст. 1970), зміни, що додаються.
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ЗМІНИ,
що вносяться до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним
забудовникам житла на селі
1. У пункті 2:
абзац другий після слів “незавершених житлових будинків” доповнити словами “,
реконструкції житла”;
в абзаці четвертому слова “кредитна угода - угода, укладена відповідно до цих
Правил між фондом та індивідуальним забудовником (позичальником), яка” замінити
словами “кредитний договір - укладений відповідно до цих Правил між фондом та
індивідуальним забудовником (позичальником) договір, який”.
2. Абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:
“4. Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів фондів можуть бути
громадяни України, які постійно проживають (або переселилися для постійного
проживання), будують об’єкти кредитування в сільській місцевості і працюють в органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського
господарства, в особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях,
що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах,
в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового
комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я, розташованих у
межах району, а також особи, на яких поширюється діяпунктів 19 і 20 частини першої
статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”, та громадяни України, які перебувають на обліку
внутрішньо переміщених осіб (далі - індивідуальні забудовники).”.
3. Абзац другий пункту 8 після слів “цих Правил” доповнити словами і цифрами “, а
також особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу
четвертого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”, та громадянам України, які перебувають на обліку внутрішньо
переміщених осіб”.
4. Абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:
“9. Сума кредиту визначається фондом з урахуванням рівня платоспроможності
позичальника і не може перевищувати кошторисної вартості об’єкта кредитування та
граничного розміру кредиту в сумі 300 тис. гривень для спорудження нового житлового
будинку, 150 тис. гривень для реконструкції житлового будинку або добудови
незавершеного будівництвом житла, 200 тис. гривень для придбання житла та 50 тис.
гривень для спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих
комунікацій.”.
5. У пункті 11:
підпункт 5 викласти в такій редакції:
“5) документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності позичальника
(довідку про доходи позичальника і членів його сім’ї, одержані за попередні шість місяців,
та/або довідку, видану органом місцевого самоврядування, про ведення особистого
селянського господарства);”;
доповнити пункт підпунктами 11 і 12 такого змісту:
“11) документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів
19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (у разі наявності);
12) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності).”.
6. Абзац перший пункту 17 викласти в такій редакції:
“17. Видача частин кредиту здійснюється після подання актів виконаних робіт із
завершення попереднього етапу будівництва, складених позичальником, підрядною
організацією та відділенням фонду, а в разі виконання робіт власними силами
позичальника - позичальником і відділенням фонду.”.
7. Пункт 18 викласти в такій редакції:
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“18. Термін використання кредиту обумовлюється в кредитному договорі.”.
8. У тексті Правил слова “кредитна угода”, “додаткова угода” та “угода” в усіх
відмінках та формах числа замінити відповідно словами “кредитний договір”, “додатковий
договір” та “договір” у відповідному відмінку і числі.
http://www.kmu.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 лютого 2016 р. № 120
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. № 576
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 576 “Про
затвердження Порядку підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість
питної води та стан питного водопостачання в Україні” (Офіційний вісник України, 2004
р., № 18, ст. 1286; 2011 р., № 67, ст. 2572) зміни, що додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. № 576
1. Пункт 2 постанови виключити.
2. У Порядку підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної
води та стан питного водопостачання в Україні, затвердженому зазначеною постановою:
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
“2. Підготовка Національної доповіді здійснюється за таким графіком:
лютий - березень - визначення необхідної інформації та форми її подання,
надсилання Мінрегіоном центральним органам виконавчої влади, державним
колегіальним органам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській
та Севастопольській міським держадміністраціям листів-запитів щодо підготовки
матеріалів;
квітень - травень - підготовка матеріалів центральними органами виконавчої влади,
державними колегіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями;
червень - аналіз та узагальнення Мінрегіоном поданих матеріалів;
липень - серпень - підготовка тексту проекту Національної доповіді;
вересень - жовтень - погодження Мінрегіоном тексту проекту Національної доповіді
із центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, які
брали участь у її підготовці;
листопад - оприлюднення Національної доповіді.”;
2) у пункті 3:
абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
“3. До підготовки Національної доповіді залучаються центральні органи виконавчої
влади, державні колегіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування,
які надають інформацію з таких питань:
Мінрегіон - аналізу стану забезпечення населення питною водою та питним
водопостачанням; забезпечення формування єдиної технічної, соціально-економічної
політики у сфері питної води та питного водопостачання;”;
в абзаці п’ятому слово “Мінпромполітики,” виключити, а слово “Мінтранс”
замінити словом “Мінінфраструктури”;
в абзаці шостому слово “Мінпаливенерго” замінити словом “Міненерговугілля”;
в абзаці сьомому слово “Держводгосп” замінити словом “Держводагентство”;
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в абзаці дев’ятому слово “МНС” замінити словом “ДСНС”;
доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:
“НКРЕКП (за згодою) - встановлення тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення для суб’єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких
здійснюється НКРЕКП;”.
У зв’язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно абзацами
одинадцятим і дванадцятим;
абзац одинадцятий після слів “у сфері їх управління” доповнити словами “, у тому
числі на підставі даних, отриманих від органів місцевого самоврядування”;
в абзаці дванадцятому слово “Держжитлокомунгоспом” замінити словом
“Мінрегіоном”;
3) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:
“4. Мінрегіон аналізує та узагальнює отриману інформацію і готує Національну
доповідь за такими розділами:”;
4) пункт 5 викласти в такій редакції:
“5. Мінрегіон надсилає текст проекту Національної доповіді на погодження до
центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, які брали участь
у її підготовці. Після отримання відповідних погоджень текст Національної доповіді
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінрегіону.”.
3. Додаток до постанови виключити.
http://www.kmu.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 лютого 2016 р. № 156
Про внесення змін до Порядку акумулювання сільськогосподарськими
підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих
у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних
коштів
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
Внести до 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 (Офіційний вісник
України, 2011 р., № 2, ст. 108; 2012 р., № 64, ст. 2611; 2014 р., № 78, ст. 2241; 2015 р., №
37, ст. 1124, № 96, ст. 3295), зміни, що додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами
сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або
органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів
1. Абзаци другий і третій пункту 2 замінити абзацами такого змісту:
“Відповідно до пункту 200-1.2 статті 200-1 Податкового кодексу України (далі Кодекс) сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим
оподаткування відповідно до статті 209 Кодексу, додатково відкриваються:
рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість,
призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки
таких підприємств, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють
казначейське обслуговування бюджетних коштів, для проведення операцій з постачання
сільськогосподарських товарів/послуг (крім зернових і технічних культур та продукції
тваринництва, визначеної у пункті 209.19 статті 209 Кодексу);
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рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість,
призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки
таких підприємств, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють
казначейське обслуговування бюджетних коштів, для проведення операцій з постачання
зернових та технічних культур, визначених у пункті 209.19 статті 209 Кодексу;
рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість,
призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки
таких підприємств, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють
казначейське обслуговування бюджетних коштів, для проведення операцій з постачання
продукції тваринництва, визначеної упункті 209.19 статті 209 Кодексу.
У разі анулювання реєстрації сільськогосподарського підприємства як платника
податку на додану вартість на загальних підставах або виключення такого підприємства з
реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування його додаткові рахунки в системі
електронного адміністрування податку на додану вартість, зазначені в абзацах третьомуп’ятому цього пункту (далі - додаткові електронні рахунки), на яких відсутні кошти,
закриваються не раніше робочого дня, що настає за днем такого анулювання/виключення.
Якщо реєстрацію сільськогосподарського підприємства як платника податку на
додану вартість на загальних підставах анульовано або таке підприємство виключено з
реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування і сума коштів, зарахована на
додаткові електронні рахунки зазначеного підприємства, є недостатньою для
перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальний рахунок згідно з
поданими територіальному органові ДФС податковими деклараціями, в яких
відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування,
остаточний перерахунок коштів здійснюється таким підприємством:
до державного бюджету - з власного поточного рахунка на електронний рахунок;
на спеціальний рахунок - з власного поточного рахунка на спеціальний рахунок.”.
2. Пункт 3 викласти в такій редакції:
“3. Позитивна різниця між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового)
періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду за операціями в
межах спеціального режиму оподаткування підлягає перерахуванню на спеціальні рахунки
сільськогосподарського підприємства у таких розмірах:
15 відсотків - за операціями із зерновими та технічними культурами;
80 відсотків - за операціями із продукцією тваринництва;
50 відсотків - за операціями із сільськогосподарськими товарами/послугами (крім
операцій із зерновими та технічними культурами, продукцією тваринництва).
Суми податку на додану вартість, що підлягають перерахуванню на спеціальні
рахунки, відкриті в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське
обслуговування бюджетних коштів, не підлягають сплаті до бюджету та повністю
залишаються в розпорядженні відповідного сільськогосподарського підприємства для
використання у виробництві сільськогосподарських товарів/послуг.
Для акумулювання зазначених сум податку на додану вартість сільськогосподарське
підприємство зараховує кошти на власні додаткові електронні рахунки.
Кошти, зараховані на додаткові електронні рахунки автоматично протягом
операційного дня, що настає за днем, в якому кошти надійшли на такі рахунки,
перераховуються органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів,
на спеціальний рахунок, у таких розмірах:
50 відсотків - з рахунків, зазначених в абзаці третьому пункту 2 цього Порядку;
15 відсотків - з рахунків, зазначених в абзаці четвертому пункту 2 цього Порядку;
80 відсотків - з рахунків, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку.
На підставі даних бухгалтерського та податкового обліку сільськогосподарське
підприємство складає податкову декларацію, в якій відображаються результати діяльності
в межах спеціального режиму оподаткування за звітний (податковий) період, і в
установлені статтею 203 Кодексу строки подає її в електронній формі територіальному
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органові ДФС. У такій податковій декларації сільськогосподарське підприємство
зобов’язане зазначити реквізити спеціального рахунка та визначити суму, що підлягає
перерахуванню на такий рахунок.
Сільськогосподарські підприємства у строки, встановлені Кодексом для самостійної
сплати податкових зобов’язань, повинні забезпечити перерахування на власні додаткові
електронні рахунки коштів у сумі, достатній для перерахування задекларованих сум
податку на додану вартість до державного бюджету та на спеціальний рахунок на підставі
поданої відповідної податкової декларації.”.
3. У пункті 4 цифри і слова “1 січня 2018 р.” замінити цифрами і словами “1 січня
2017 р.”.
http://www.kmu.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 березня 2016 р. № 142
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 436
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436 “Про
затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через
митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1531, № 91, ст.
3692) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності через п’ять днів з дня її опублікування.
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 436
1. У пункті 1 постанови:
1) у підпункті 8 слова “українського походження” замінити словами “іноземного
виробництва”;
2) доповнити пункт підпунктами 13-15 такого змісту:
“13) перелік насіння і садивного матеріалу, на які встановлено обмеження щодо
переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 13;
14) перелік радіоактивних матеріалів, на які встановлено обмеження щодо
переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 14;
15) перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального
призначення, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон
України, згідно з додатком 15.”.
2. У додатку 2 до постанови виключити такі позиції:
“Ліцензія на
експорт/імпорт дисків для
лазерних систем
зчитування, матриць
“Разова (індивідуальна)
ліцензія на здійснення
зовнішньоекономічної
операції

Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року

8523 40
8523 80 91 00
8523 80 93 00
8523 80 99 00
0101-9706

Оптичний диск для лазерних систем зчитування
із записом або з можливістю запису на ньому
інформації
Матриці або штампи, які містять дані, необхідні
для штампування дисків”;
Товари, які переміщуються через митний
кордон України суб’єктом
зовнішньоекономічної діяльності, до якого
згідно із статтею 37 Закону України “Про
зовнішньоекономічну діяльність” застосовані
спеціальні санкції”.

3. Додатки 7 і 8 до постанови викласти в такій редакції:
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ПЕРЕЛІК
товарів, які підлягають обов’язковій сертифікації під час переміщення через митний
кордон України*
Назва документа, який підтверджує
Код товару згідно
дотримання встановлених обмежень
зУКТЗЕД
Сертифікат відповідності
Коди товарів, зазначених
у переліку продукції, що
підлягає обов’язковій
сертифікації в Україні
Свідоцтво про визнання
Коди товарів, зазначених
відповідності
у переліку продукції, що
підлягає обов’язковій
сертифікації в Україні

Опис товару
Товари, зазначені в переліку продукції, що
підлягає обов’язковій сертифікації в Україні
Товари, зазначені в переліку продукції, що
підлягає обов’язковій сертифікації в Україні

__________
* Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і
описом товару.
ПЕРЕЛІК
продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва, на які
встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України*
Назва документа, який підтверджує Код товару згідно
Опис товару
дотримання встановлених обмежень
зУКТЗЕД
Ветеринарне свідоцтво
0301
Прісноводні, морські, анадромні та
катадромні риби на всіх стадіях
розвитку
0302
Прісноводні, морські, анадромні та
катадромні риби на всіх стадіях
розвитку, тільки цілі, свіжі
0306
Ракоподібні, тільки цілі, живі або свіжі
0307
Молюски, тільки цілі, живі або свіжі
0308
Водяні безхребетні, тільки цілі, живі
або свіжі
0511 99 31 00
Губки натуральні тваринного
походження, необроблені

__________
* Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і
описом товару.”.
http://www.kmu.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 березня 2016 р. № 174
Про затвердження нового складу наглядової ради державного публічного
акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Украгролізинг”
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Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
На часткову зміну пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014
р. № 156 “Про затвердження складу наглядової ради та ревізійної комісії державного
публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Украгролізинг”
(Офіційний вісник України, 2014 p., № 45, ст. 1192) затвердити новий склад наглядової
ради державного публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія
“Украгролізинг” згідно з додатком.
СКЛАД
наглядової ради державного публічного акціонерного товариства “Національна
акціонерна компанія “Украгролізинг”
-9-

БЮЛЕТЕНЬ

Інституту Розвитку Аграрних Ринків

ДАНИЛИШИН
Анатолій Антонович

КАНЦУРАК
Віктор Васильович

КУЛЬГАВИЙ
Володимир Федорович
ПАВЛЕНКО
Галина Флоріанівна
САЧІВКО
Андрій Іванович
ТОПЧІЙ
Володимир Миколайович
ТРОЯН
Олександра Іванівна

-заступник директора департаменту фінансів
виробничої сфери та майнових відносин начальник управління фінансів
агропромислового комплексу та
природоохоронних заходів Мінфіну
-директор Департаменту з питань безпеки
життєдіяльності, охорони навколишнього
природного середовища та агропромислового
комплексу Секретаріату Кабінету Міністрів
України
-генеральний виконавчий директор
Всеукраїнської спілки громадських організацій
“Українська асоціація аграрних інженерів” (за
згодою)
-директор департаменту регулювання та нагляду
за наданням фінансових послуг фінансовими
компаніями Нацкомфінпослуг
-заступник директора департаменту договірного
менеджменту, міждержавних майнових та
корпоративних відносин Фонду державного
майна
-директор департаменту землеробства та
технічної політики в агропромисловому
комплексі Мінагрополітики
-заступник директора департаменту управління
державною власністю та розвитку
промисловості Мінекономрозвитку
http://www.kmu.gov.ua/

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 березня 2016 р. № 205
Деякі питання ведення Державного земельного кадастру
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
1. Затвердити Порядок проведення стажування у сфері земельних відносин, що
додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі
питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її
територіальними органами адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2011 р.,
№ 59, ст. 2374; 2012 р., № 65, ст. 2669; 2013 р., № 2, ст. 41, № 80, ст. 2975; 2015 р., № 46,
ст. 1472, № 79, ст. 2650) та від 17 жовтня 2012 р. № 1051 “Про затвердження Порядку
ведення Державного земельного кадастру” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст.
3598; 2013 р., № 80, ст. 2975; 2014 р., № 97, ст. 2786; 2015 р., № 46, ст. 1472, № 54, ст.
1742, № 79, ст. 2650; 2016 р., № 2, ст. 102) зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України
згідно зпереліком, що додається.

Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року

ПОРЯДОК
проведення стажування у сфері земельних відносин
1. Цей Порядок визначає механізм проведення стажування у сфері земельних
відносин (далі - стажування) адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та
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уповноважених посадових осіб виконавчих органів органів місцевого самоврядування, які
мають право надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до Закону
України “Про Державний земельний кадастр” (далі - особи).
2. Стажування проводиться з метою набуття професійних знань, умінь та навичок,
необхідних особам для надання ними відомостей з Державного земельного кадастру.
3. Стажування можуть проходити особи, які відповідають таким кваліфікаційним
вимогам:
є громадянами України;
мають вищу землевпорядну або юридичну освіту;
стаж землевпорядної або юридичної роботи становить не менш як два роки.
4. Стажування проводиться безоплатно з відривом від основної роботи протягом
одного дня. За особами, направленими на стажування, зберігається місце роботи (посада)
та їм здійснюються виплати, передбачені законодавством за основним місцем роботи.
5. Особам, направленим на стажування, за основним місцем роботи
відшкодовуються витрати на проїзд до місця стажування і назад, наймання житла,
виплачуються добові.
6. Не потребує проходження стажування особа, яка перед призначенням на посаду
адміністратора центру надання адміністративних послуг чи на посаду у виконавчий орган
органу місцевого самоврядування працювала Державним кадастровим реєстратором
протягом останніх двох років.
7.
Стажування
проводиться
державними
кадастровими
реєстраторами
територіальних органів Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, мм.
Києві та Севастополі (далі - територіальні органи Держгеокадастру).
8. Територіальні органи Держгеокадастру:
1) організовують проведення стажування;
2) призначають державних кадастрових реєстраторів керівниками стажування;
3) перевіряють відповідність осіб кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті
3 цього Порядку;
4) ведуть облік осіб, які проходять стажування;
5) забезпечують підвищення ефективності стажування, у тому числі шляхом
проведення лекцій, тренінгів, інших заходів;
6) розглядають скарги щодо проходження стажування;
7) вживають інших заходів до проведення стажування.
9. Місцева держадміністрація, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради
на підставі письмових заяв осіб про направлення на стажування формує перелік
претендентів на проходження стажування, який надсилає до відповідного територіального
органу Держгеокадастру.
10. До переліку претендентів на проходження стажування додаються копії
письмових заяв осіб та документів, які підтверджують їх відповідність кваліфікаційним
вимогам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку, а саме: копії документа, що посвідчує
особу, трудової книжки, документів про вищу землевпорядну або юридичну освіту.
Особи можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи,
професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено
законодавством.
11. Територіальний орган Держгеокадастру протягом трьох робочих днів з дня
отримання переліків претендентів на проходження стажування та доданих до них
документів проводить перевірку щодо відповідності осіб кваліфікаційним вимогам,
зазначеним у пункті 3 цього Порядку, призначає з числа державних кадастрових
реєстраторів керівників стажування та визначає дату проходження стажування, про що
повідомляє відповідній місцевій держадміністрації, виконавчому органу сільської,
селищної, міської ради.
- 11 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

12. Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 3
цього Порядку, до проходження стажування не допускаються, про що повідомляється
відповідній місцевій держадміністрації, виконавчому органу сільської, селищної, міської
ради.
13. Зарахування на стажування з визначенням дати його проходження та зміна
порядку проходження стажування оформлюються наказом керівника територіального
органу Держгеокадастру, де проводиться стажування.
Під час проходження стажування на особу поширюються правила внутрішнього
трудового розпорядку територіального органу Держгеокадастру, де проводиться
стажування.
14. Стажування проводиться відповідно до типового індивідуального плану
стажування(додаток 1), який підписується особою та керівником стажування.
15. Особа під час проходження стажування повинна:
у повному обсязі та своєчасно виконати завдання, передбачені типовим
індивідуальним планом стажування;
набути та/або удосконалити свої професійні знання, уміння та навички;
дотримуватися професійної етики та культури поведінки.
16. Державний кадастровий реєстратор може бути призначений керівником
стажування одночасно не більш як п’яти осіб.
17. Державний кадастровий реєстратор, який призначений керівником стажування:
проводить стажування відповідно до типового індивідуального плану стажування;
надає особам завдання, передбачені типовим індивідуальним планом стажування,
забезпечує та контролює їх виконання;
сприяє набуттю та/або удосконаленню професійних знань, умінь та навичок особи;
проводить залік та видає довідку про результати стажування (додаток 2).
18. Після закінчення стажування особа складає залік, під час якого виконує тестові
та практичне завдання, та їй видається довідка про результати стажування, в якій
зазначається оцінка виконання нею завдань, передбачених типовим індивідуальним
планом стажування (задовільна або незадовільна).
19. Задовільна оцінка виконання особою завдань, передбачених типовим
індивідуальним планом стажування, є підставою вважати її такою, що успішно пройшла
стажування.
20. Довідка про результати стажування подається особою за основним місцем
роботи та долучається до її особової справи.
Додаток 1 до Порядку
ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
стажування у сфері земельних відносин
Додаток 2 до Порядку
ДОВІДКА
про результати стажування у сфері земельних відносин
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ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 та
від 17 жовтня 2012 р. № 1051
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835:
1) пункт 2 постанови доповнити підпунктом 4 такого змісту:
“4) адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної
заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року,
в якому надається відповідна адміністративна послуга.”;
2) у додатках до постанови:
додаток 1 викласти в такій редакції:
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РОЗМІР ПЛАТИ
за надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її
територіальними органами платних адміністративних послуг
Найменування послуги
Розмір плати за надання послуги
1. Обов’язкова, добровільна державна
3 відсотки кошторисної вартості проектноекспертиза землевпорядної документації, а вишукувальних робіт, але не менше 20
також вибіркова державна експертиза
гривень
землевпорядної документації (у разі видачі
негативного висновку)
2. Надання відомостей з Державного
земельного кадастру у формі:
1) витягів з Державного земельного кадастру
про:
землі в межах адміністративно0,06 розміру мінімальної заробітної плати
територіальних одиниць
обмеження у використанні земель
0,055 розміру мінімальної заробітної плати
земельну ділянку
0,05 розміру мінімальної заробітної плати
2) довідки, що містить узагальнену
0,06 розміру мінімальної заробітної плати
інформацію про землі (території)
3) викопіювання з картографічної основи
0,03 розміру мінімальної заробітної плати
Державного земельного кадастру,
кадастрової карти (плану)
0,03 розміру мінімальної заробітної плати
3. Надання відомостей з Державного
земельного кадастру у формі копії
документа, що створюється під час ведення
Державного земельного кадастру
4. Пошук, перегляд, копіювання та
роздрукування відомостей з Державного
земельного кадастру про:
земельні угіддя (за 1 кв. дециметр плану
0,065 розміру мінімальної заробітної плати
масштабу 1:2000-1:5000 території населених
пунктів та масштабу 1:5000-1:10000 за
межами населених пунктів)
частини земельної ділянки, на яку
0,07 розміру мінімальної заробітної плати
поширюється дія земельного сервітуту,
договору суборенди земельної ділянки
координати поворотних точок меж об’єктів 0,065 розміру мінімальної заробітної плати
кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30
точок меж об’єктів)
бонітування ґрунтів (за 1 кв. дециметр плану 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
масштабу 1:5000-1:10000 за межами
населених пунктів)
5. Виправлення технічної помилки у
0,13 розміру мінімальної заробітної плати”;
відомостях Державного земельного кадастру
не з вини органу, що здійснює його ведення
у додатку 2:
пункт 9 викласти в такій редакції:
“9. Надання відомостей з Державного
Закон України “Про Державний земельний
земельного кадастру у формі:
кадастр”
1) витягів з Державного земельного кадастру
про:
землі в межах адміністративнотериторіальних одиниць
- 13 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року

обмеження у використанні земель
земельну ділянку
2) довідки, що містить узагальнену
інформацію про землі (території)
3) викопіювань з картографічної основи
Державного земельного кадастру,
кадастрової карти (плану)”;
доповнити додаток пунктом 9-1 такого змісту:
“9-1. Надання відомостей з Державного
Закон України “Про Державний земельний
земельного кадастру у формі копії
кадастр”;
документа, що створюється під час ведення
Державного земельного кадастру
пункт 10 викласти в такій редакції:
“10. Пошук, перегляд, копіювання та
Закон України “Про Державний земельний
роздрукування відомостей з Державного
кадастр”
земельного кадастру про:
земельні угіддя (за 1 кв. дециметр плану
масштабу 1:2000-1:5000 території населених
пунктів та масштабу 1:5000-1:10000 за
межами населених пунктів)
частини земельної ділянки, на яку
поширюється дія земельного сервітуту,
договору суборенди земельної ділянки
координати поворотних точок меж об’єктів
кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30
точок меж об’єктів)
бонітування ґрунтів (за 1 кв. дециметр плану
масштабу 1:5000-1:10000 за межами
населених пунктів)”;
у пункті 11 у графі “Найменування послуги” слова “, яка була допущена” виключити;
доповнити додаток 3 пунктами 22 і 23 такого змісту:
Закон України “Про Державний земельний
“22. Пошук, перегляд, копіювання та
роздрукування відомостей з Державного
кадастр”
земельного кадастру про нормативногрошову оцінку земель та земельних ділянок
Закон України “Про географічні назви”.
23. Проведення експертизи пропозицій та
рішень органів державної влади щодо
найменування або перейменування
географічних об’єктів
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051:
1) підпункт 2 пункту 2 постанови виключити;
2) у Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому зазначеною
постановою:
доповнити Порядок пунктом 5-1 такого змісту:
“5-1. Адміністратори центрів надання адміністративних послуг у порядку,
встановленомуЗаконом України “Про адміністративні послуги”, та уповноважені посадові
особи виконавчих органів органів місцевого самоврядування, які успішно пройшли
стажування відповідно до Порядку проведення стажування у сфері земельних відносин,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2016 р. № 205,
надають відомості з Державного земельного кадастру згідно з повноваженнями,
визначеними Законом України “Про Державний земельний кадастр” та цим Порядком, у
межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.”;
пункт 7 доповнити підпунктом 8 такого змісту:
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“8) проведення стажування адміністраторів центрів надання адміністративних
послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів органів місцевого
самоврядування та надання їм довідки про результати стажування.”;
у пункті 8:
підпункт 5 доповнити абзацом такого змісту:
“заяв в електронній формі про отримання відомостей з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку;”;
доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту:
“11) проведення стажування адміністраторів центрів надання адміністративних
послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів органів місцевого
самоврядування та надання їм довідки про результати стажування.”;
у пункті 9:
підпункт 5 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
“заяв в електронній формі про отримання відомостей з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку;”.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим восьмим;
абзац третій підпункту 10 викласти в такій редакції:
“дати та номера реєстрації заяв про внесення відомостей (змін до них) до
Державного земельного кадастру, заяв про відкликання заяв про внесення відомостей
(змін до них) до Державного земельного кадастру та заяв про надання відомостей з
Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації про результати
розгляду.”;
доповнити Порядок пунктом 9-1 такого змісту:
“9-1. До повноважень адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та
уповноважених посадових осіб виконавчих органів органів місцевого самоврядування
належать:
1) здійснення реєстрації:
заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;
заяв в електронній формі про отримання відомостей з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку;
2) проведення перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства;
3) надання відомостей з Державного земельного кадастру про землі та земельні
ділянки (їх частини), розташовані в межах району, міста республіканського (Автономної
Республіки Крим) чи обласного значення, та відмови у їх наданні, витягів з Державного
земельного кадастру про будь-яку земельну ділянку в межах державного кордону;
4) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного
кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру дати та номера реєстрації заяв про
надання відомостей з Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації
про результати розгляду.”;
пункт 41 доповнити абзацом такого змісту:
“Повноваження державних кадастрових реєстраторів територіальних органів
Держгеокадастру у районах, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та
обласного значення, в мм. Києві та Севастополі, установлені пунктами 8 і 9 цього
Порядку, перерозподіляються відповідно до зміни меж адміністративно-територіальних
одиниць без зміни у кадастровому зонуванні відповідної території.”;
пункт 47 після слів “відомостей Державного земельного кадастру” доповнити
словами “(зокрема обліковий номер об’єкта Державного земельного кадастру;
кадастровий номер земельної ділянки; номер кадастрового кварталу; номер кадастрової
зони; найменування адміністративно-територіальної одиниці)”;
у підпункті 4 пункту 103, підпункті 3 пунктів 122 і 127 слово “законодавства”
замінити словами і цифрами “, зазначеним у підпунктах 1 і 2 пункту 111 цього Порядку”;
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в абзаці дев’ятому підпункту 2 пункту 111 слово “законодавства” замінити словами
і цифрами “, зазначеним у підпунктах 1 і 2 цього пункту”;
пункт 113 викласти в такій редакції:
“113. Після отримання від органу державної реєстрації прав інформації в порядку
інформаційного обміну Державний кадастровий реєстратор протягом двох робочих днів з
моменту її отримання перевіряє відповідність відомостей Державного земельного
кадастру відомостям про земельну ділянку, внесеним до Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно, шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру та у разі:
невідповідності зазначених відомостей повідомляє про це суб’єкту, який здійснює
повноваження у сфері державної реєстрації прав, за допомогою програмного забезпечення
Державного земельного кадастру;
відповідності зазначених відомостей вносить інформацію про власників,
користувачів земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно до Поземельної книги в електронній
(цифровій) та паперовій формі.”;
пункт 114 доповнити абзацами такого змісту:
“Відомості про земельну ділянку у разі скасування її державної реєстрації:
набувають статусу архівних за рішенням Державного кадастрового реєстратора;
відображаються на кадастровій карті в архівному шарі даних геоінформаційної
системи;
зберігаються в Державному земельному кадастрі постійно разом з відомостями про
відповідного Державного кадастрового реєстратора, дату та час набуття статусу архівних
такими відомостями.”;
пункт 115-1 доповнити абзацами такого змісту:
“Відомості про дану земельну ділянку в електронній формі вносяться до
Державного земельного кадастру з одного з таких джерел:
обмінного файлу, на підставі якого визначено кадастровий номер земельної ділянки
у період до 1 січня 2013 р., перетвореного в електронний документ;
відомостей Державного земельного кадастру із статусом архівних, набутим
відповідно до пункту 138 цього Порядку.
При цьому кадастрові номери відповідних земельних ділянок не змінюються.”;
пункт 135 доповнити абзацами такого змісту:
“У разі внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну
ділянку (в разі її поділу чи об’єднання з іншою земельною ділянкою), на яку відповідно до
цього Порядку Поземельна книга була відкрита та закрита, або відомостей про земельну
ділянку, що набули статусу архівних відповідно до пункту 138 цього Порядку, такі
відомості вносяться до Поземельної книги відповідно до пунктів 49-54 цього Порядку на
підставі відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку із статусом
архівних.
При цьому кадастрові номери земельних ділянок не змінюються.”;
доповнити Порядок пунктом 136-1 такого змісту:
“136-1. Відомості до Державного земельного кадастру про земельну ділянку, раніше
поділену на зареєстровані земельні ділянки, чи земельні ділянки, раніше об’єднані в одну
земельну ділянку із зареєстрованих земельних ділянок, вносяться на підставі заяви про
державну реєстрацію земельної ділянки шляхом здійснення Державним кадастровим
реєстратором таких дій для кожної земельної ділянки:
1) скасування державної реєстрації земельної ділянки шляхом закриття Поземельної
книги відповідно до пункту 60 цього Порядку із скасуванням кадастрового номера
земельної ділянки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного
кадастру;
2) здійснення державної реєстрації земельної ділянки, яка утворилася в результаті
поділу чи об’єднання, згідно з пунктами 107-111 і 113 цього Порядку;
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3) внесення до Поземельної книги на земельну ділянку, сформовану в результаті
поділу чи об’єднання земельних ділянок, запису про такий поділ чи об’єднання із
зазначенням скасованого кадастрового номера земельної ділянки шляхом:
проставлення на титульному аркуші Поземельної книги в паперовій формі позначки
про утворення земельної ділянки в результаті поділу чи об’єднання за формою згідно з
додатком 28, в якій зазначаються скасований кадастровий номер земельної ділянки,
підстава для поділу чи об’єднання земельної ділянки, дата такого поділу чи об’єднання,
відомості про Державного кадастрового реєстратора, який зробив позначку;
проставлення на титульному аркуші Поземельної книги в електронній формі
відповідної електронної позначки за власним електронним цифровим підписом
Державного кадастрового реєстратора;
4) внесення до Поземельної книги на земельну ділянку, сформовану в результаті
поділу чи об’єднання земельних ділянок, запису про обмеження у використанні земельної
ділянки, яка поділена чи об’єднана з іншою (крім випадків, коли обмеження
поширювалося лише на частину земельної ділянки, яка в результаті поділу земельної
ділянки не ввійшла до сформованої земельної ділянки).”;
пункт 138 доповнити абзацами такого змісту:
“Відомості про земельну ділянку та інші об’єкти Державного земельного кадастру у
разі виправлення помилки щодо реєстрації земельної ділянки або виправлення
помилкового перенесення відомостей про земельну ділянку з Державного реєстру земель
до Державного земельного кадастру та у разі скасування державної реєстрації земельної
ділянки або виправлення помилки щодо інших об’єктів Державного земельного кадастру:
набувають статусу архівних за рішенням Державного кадастрового реєстратора;
відображаються на кадастровій карті в архівному шарі даних геоінформаційної
системи;
зберігаються в Державному земельному кадастрі постійно разом з відомостями про
відповідного Державного кадастрового реєстратора, дату та час набуття статусу архівних
такими відомостями.”;
у пункті 162:
доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
“4) копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного
кадастру.”.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і
сьомим;
в абзаці сьомому слово “витяги” замінити словом “відомості”, а слова “про
земельну ділянку” виключити;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
“Відомості з Державного земельного кадастру, внесені або перенесені до нього з
Державного реєстру земель після 1 січня 2013 р., надаються у порядку, передбаченому
пунктами 166-186 цього Порядку, у формі, зазначеній у підпунктах 1-4 цього пункту,
також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг та уповноваженими
посадовими особами виконавчих органів органів місцевого самоврядування.
Відомості з Державного земельного кадастру є актуальними на дату та час
формування документів, визначених підпунктами 1-4 цього пункту.
Витяги, довідки, викопіювання та копії документів, що створюються під час
ведення Державного земельного кадастру, в паперовій та електронній формі відповідно
до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” мають
однакову юридичну силу.”;
у пункті 163:
доповнити пункт підпунктом 4-1 такого змісту:
“4-1) безпосереднього доступу та користування відомостями Державного
земельного кадастру державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно під час
проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки;”;
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у підпункті 7 слова і цифри “, а до 2015 року - органами місцевого самоврядування
копій звітів державної статистичної звітності з кількісного обліку земель” виключити;
у пункті 165:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
“3) надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування
узагальнених відомостей про кількість та якість земель;”;
підпункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
“нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок;”;
підпункт 5 викласти в такій редакції:
“5) безпосереднього доступу та користування відомостями Державного земельного
кадастру державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно під час проведення
державної реєстрації речових прав на земельні ділянки;”;
назву підрозділу “Надання витягів з Державного земельного кадастру, довідок, що
містять узагальнену інформацію про землі (території), викопіювань з кадастрової карти
(плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру,
засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з
них” викласти в такій редакції:
“Надання витягів з Державного земельного кадастру, довідок, що містять
узагальнену інформацію про землі (території), викопіювань з картографічної основи
Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), засвідчених копій
документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру, та
витягів з них”;
у пункті 166:
абзац перший після слів “Державному кадастровому реєстраторові” доповнити
словами “або адміністраторові центру надання адміністративних послуг чи уповноваженій
посадовій особі виконавчого органу органу місцевого самоврядування”;
підпункт 1 після слова “заяву” доповнити словами “(у паперовій або електронній
формі)”;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
“У разі подання заяви адміністратору центру надання адміністративних послуг чи
уповноваженій посадовій особі виконавчого органу органу місцевого самоврядування
надаються відомості з Державного земельного кадастру, які внесені або перенесені до
нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 року.”;
пункт 167 викласти в такій редакції:
“167. Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру у паперовій
формі з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою
особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням
про вручення або в електронній формі надсилається через Єдиний державний портал
адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему
Держгеокадастру.
Державний кадастровий реєстратор або адміністратор центру надання
адміністративних послуг чи уповноважена посадова особа виконавчого органу органу
місцевого самоврядування надає протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви (у
разі подання заяви про надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку - у день її надходження) документ, передбачений пунктом 166 цього Порядку, або
мотивовану відмову в наданні такого документа.”;
доповнити Порядок пунктом 167-1 такого змісту:
“167-1. У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за надання
відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних
платіжних засобів відповідно до Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів
в Україні” за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.
Відомості з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивована
відмова у наданні таких відомостей за бажанням заявника видаються Державним
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кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг,
уповноваженою посадовою особою виконавчого органу органу місцевого самоврядування
або надсилаються зазначеними особами поштою цінним листом з описом вкладення та
повідомленням про вручення.
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути виданий
будь-яким Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання
адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу органу
місцевого самоврядування.
У разі подання заяви в електронній формі за власним електронним цифровим
підписом (печаткою) заявника відомості з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей за бажанням заявника
видаються також у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку.
Незалежно від місця, форми та способу надання відомостей з Державного
земельного кадастру додаткові кошти, крім встановленої згідно із законом плати за
надання відповідних адміністративних послуг, не стягуються.”;
підпункт 7 пункту 170 викласти в такій редакції:
“7) відомості про Державного кадастрового реєстратора (адміністратора центру
надання адміністративних послуг, уповноважену посадову особу виконавчого органу
органу місцевого самоврядування, нотаріуса), який прийняв заяву (запит).”;
доповнити Порядок пунктом 171-1 такого змісту:
“171-1. У день прийняття (у разі подання особисто) або надходження (у разі
надіслання поштою або в електронній формі) заяви про надання відомостей Державний
кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного
кадастру перевіряє наявність відкритої Поземельної книги на земельну ділянку, відомості
про яку запитуються.
У разі відсутності відкритої Поземельної книги на земельну ділянку, відомості про
яку запитуються, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного
кадастру Державному кадастровому реєстратору за місцем розташування земельної
ділянки повідомляється про необхідність відкриття Поземельної книги на таку земельну
ділянку.
Державний кадастровий реєстратор за місцем розташування земельної ділянки,
відомості про яку запитуються, у день надходження повідомлення про необхідність
відкриття Поземельної книги відкриває відповідно до пунктів 107-161 цього Порядку
Поземельну книгу на таку земельну ділянку.
У разі неможливості відкриття Поземельної книги на земельну ділянку внаслідок
відсутності відомостей про неї у Державному реєстрі земель Державний кадастровий
реєстратор вносить відповідний запис до відомостей Державного земельного кадастру про
неможливість відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку із зазначенням
причини прийняття даного рішення.
Про наявність відкритої Поземельної книги на земельну ділянку, відомості про яку
запитуються, або про неможливість відкриття Поземельної книги на таку земельну
ділянку за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру
повідомляється Державному кадастровому реєстратору за місцезнаходженням центру
надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг, і зазначеному
центру.
Державний кадастровий реєстратор за місцезнаходженням центру надання
адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг, у день надходження
повідомлення про відкриття Поземельної книги на земельну ділянку формує, підписує
витяг та передає його у паперовому вигляді до зазначеного центру для видачі заявнику.
У разі наявності у Державному земельному кадастрі відомостей про неможливість
відкриття Поземельної книги на земельну ділянку, відомості про яку запитуються,
Державний кадастровий реєстратор за місцезнаходженням центру надання
адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг, формує повідомлення
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про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до пункту
168 цього Порядку і передає таке повідомлення у паперовому вигляді до зазначеного
центру для видачі заявнику.
Після формування витягу або повідомлення про відмову у наданні відомостей з
Державного земельного кадастру за допомогою програмного забезпечення заявнику
надсилається на адресу електронної пошти (за наявності) повідомлення щодо завершення
опрацювання його заяви про надання відомостей, її реєстраційного номера та
місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому можна отримати
витяг або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного
кадастру.
Подання заяви в електронній формі про надання відомостей з Державного
земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про об’єкт
Державного земельного кадастру та оплата послуги з їх надання за допомогою
програмного забезпечення Державного земельного кадастру та електронних платіжних
систем можуть здійснюватися через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у
тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру.
Для подання заяви в електронній формі заявник на Єдиному державному порталі
адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему
Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та
подання заяви (далі - Інтернет-сторінка), вносить за допомогою програмного забезпечення
Державного земельного кадастру таку інформацію:
для фізичної особи:
- прізвище, ім’я та по батькові;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
- реквізити документа, що посвідчує особу (найменування, номер та серія
документа, дата його видачі), та документа, що посвідчує повноваження діяти від імені
особи (для уповноваженої особи);
- місце проживання;
для юридичної особи (резидента та нерезидента):
- найменування юридичної особи;
- податковий номер;
- контактний телефон;
- статус (власник/користувач земельної ділянки або уповноважена ним особа;
спадкоємець; особа, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважена нею
особа);
- кадастровий номер земельної ділянки, стосовно якої замовляється витяг;
- адреса електронної пошти;
- найменування та місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в
якому заявник бажає отримати витяг.
Після внесення інформації для подання заяви в електронній формі за допомогою
програмного забезпечення Державного земельного кадастру заявнику повідомляється про
прийняття заяви та присвоєний їй реєстраційний номер.
Перегляд заявником інформації про стан опрацювання та результати розгляду заяви
в електронній формі здійснюється на Інтернет-сторінці за відомостями про:
кадастровий номер земельної ділянки;
дату подання заяви.
На підставі інформації, наданої заявником під час подання заяви в електронній
формі та здійснення оплати послуги, Державний кадастровий реєстратор за
місцезнаходженням центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає
отримати витяг, відповідно до пунктів 168-170, 176 цього Порядку формує заяву про
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надання відомостей з Державного земельного кадастру, а також витяг або повідомлення
про відмову у наданні таких відомостей та передає їх у паперовому вигляді до зазначеного
центру або за бажанням заявника надсилає такі відомості у формі електронного документа
засобами телекомунікаційного зв’язку на адресу електронної пошти, зазначену у заяві.
Заява про надання відомостей у паперовому вигляді підписується заявником під час
видачі йому центром надання адміністративних послуг витягу або повідомлення про
відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.”;
друге речення абзацу першого пункту 176, абзац перший пунктів 180 і 186 після
слів “Державний кадастровий реєстратор” доповнити словами “(адміністратор центру
надання адміністративних послуг, уповноважена посадова особа виконавчого органу
органу місцевого самоврядування)”;
абзац перший пункту 177 після слів “Державному кадастровому реєстраторові”
доповнити словами “, адміністраторові центру надання адміністративних послуг чи
уповноваженій посадовій особі виконавчого органу органу місцевого самоврядування”;
доповнити Порядок пунктом 177-1 такого змісту:
“177-1. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку містить
відомості про земельну ділянку та права на неї, відомості про власника (користувача)
земельної ділянки, крім персональних даних, які є інформацією з обмеженим доступом та
не підлягають відображенню у відкритому доступі (реєстраційний номер облікової картки
платника податків, серія та номер паспорта громадянина України, місце проживання, дата
народження фізичної особи).”;
пункт 179 викласти в такій редакції:
“179. Довідки з Державного земельного кадастру, що містять узагальнену
інформацію про землі (території), надаються органам державної влади, органам місцевого
самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом, особам, які в
установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих
інженерів-землевпорядників, Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів
та Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.”;
http://www.kmu.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 березня 2016 р. № 208
Про затвердження Детальних правил виробництва
органічної продукції (сировини) бджільництва
Відповідно до частини другої статті 22 Закону України “Про виробництво та обіг
органічної сільськогосподарської продукції та сировини” Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є :
Затвердити Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини)
бджільництва, що додаються.

Випуск
№ 112-113

ДЕТАЛЬНІ ПРАВИЛА
виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва
1. Ці Правила визначають особливості виробництва органічної продукції (сировини)
бджільництва.
Основою виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва є виключення
з технологічного процесу застосування хімічних добрив та пестицидів синтетичного
походження, генетично модифікованих організмів, похідних генетично модифікованих
організмів, продуктів, вироблених генетично модифікованими організмами, консервантів
тощо.

06 квітня
2016 року
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2. У цих Правилах терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах
України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та
сировини” та “Про бджільництво”.
3. Під час виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва
застосовуються загальні правила виробництва органічної продукції (сировини)
бджільництва відповідно дочастини першої статті 22 Закону України “Про виробництво та
обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” та ці Правила.
4. У процесі виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва її виробник
повинен:
використовувати бджіл з урахуванням породного районування;
проводити підгодівлю бджіл виключно органічним медом з медоносних рослин, які
не є генетично модифікованими і до яких не застосовувалися хімічні добрива, пестициди
синтетичного походження;
обирати місця для розміщення пасік відповідно до цих Правил;
підтримувати здоров’я бджіл шляхом здійснення превентивних заходів.
5. Період переходу від виробництва традиційної (неорганічної) продукції
(сировини) бджільництва до виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва
триває не менш як 12 місяців.
6. Під час вибору порід бджіл слід надавати перевагу місцевим екотипам бджоли
медоносної (Apis mellifera).
7. Пасіки розміщуються:
таким чином, щоб у радіусі 3 кілометрів від пасіки були розташовані джерела
натурального нектару і пилку, який походить з органічно вирощених або дикорослих
культур. Зазначені вимоги не стосуються місць, де відсутнє цвітіння, або місць, де бджоли
перебувають у стані спокою;
на відстані не менш як 500 метрів від шосейних доріг і залізниць, пилорам,
високовольтних ліній електропередачі напругою 110 кВ і більше;
на відстані не менш як 1 кілометр від тваринницьких і птахівницьких будівель;
на відстані не менш як 5 кілометрів від воскопереробних підприємств, підприємств
кондитерської та/або хімічної промисловості, аеродромів, військових полігонів,
радіолокаційних, радіо- та/або телетрансляційних станцій, інших джерел мікрохвильового
випромінювання;
на відстані не менш як 7 кілометрів від товарних пасік, які не виробляють органічну
продукцію.
8. Вулики повинні бути виготовлені з натуральних матеріалів (зокрема деревини),
які не створюють загрозу забруднення навколишнього природного середовища та
продуктів бджільництва. Забороняється обробляти внутрішню частину вуликів фарбами
та/або іншими хімічними речовинами.
9. Під час формування пасік або під час перехідного періоду використання
бджолиного воску неорганічного походження дозволяється в обсягах, необхідних для
забезпечення життєдіяльності бджолиних сімей, лише у разі, коли:
віск органічного походження відсутній на ринку органічної продукції та сировини;
віск не забруднено речовинами, які заборонені до використання під час виробництва
органічної продукції (сировини);
віск отримано з бджолиного забрусу.
10. З метою запилювання пасіки, які виробляють органічну продукцію (сировину),
та товарні пасіки можуть створюватися в одному господарстві за умови виконання усіх
правил органічного виробництва (сировини), крім положень щодо розміщення пасік. У
такому разі продукція бджільництва не може вважатися органічною.
11. Після завершення продуктивного сезону у вуликах слід залишати для зимівлі
запаси органічного меду із розрахунку не менш як 20-25 кілограмів на бджолину сім’ю, не
менш як 10-15 кілограмів для бджолиних відводків та не менш як 8 кілограмів для
нуклеусів.
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12. Під час відкачування меду заборонено використовувати хімічно синтезовані
репеленти, а також відкачувати мед із стільників із розплодом.
13. Підгодівля бджолиних сімей органічним медом та цукровим сиропом,
виробленим з органічної сировини, дозволяється лише у разі, коли виживання бджіл є під
загрозою через несприятливі кліматичні умови, що перешкоджають збиранню нектару та
пилку і призводять до зменшення надходжень кормових запасів до гнізда бджолиних
сімей.
Підгодівля бджолиних сімей проводиться у період між останнім відкачуванням
меду і за 15 днів до початку наступного періоду медозбору.
14. Для профілактики захворювань та лікування бджіл у вуликах використовуються
такі натуральні природні продукти, як прополіс, віск і рослинні олії.
З метою захисту рамок, вуликів і стільників від шкідників застосовуються засоби
за перелікомзгідно з додатком.
Зазначена обробка здійснюється під наглядом лікаря ветеринарної медицини.
Для дезінфекції пасік застосовуються такі фізичні методи, як пара або відкритий
вогонь.
15. У разі зараження кліщем Varroa destructor можуть застосовуватися такі
речовини, як мурашина, молочна та/або щавелева кислоти, а також ментол, тимол та
камфора.
16. Не дозволяється застосування хімічних алопатичних ветеринарних препаратів
та/або антибіотиків з профілактичною метою.
Бджолині сім’ї, до яких застосовуються хімічні алопатичні ветеринарні препарати,
необхідно ізолювати на весь період лікування, а бджолиний віск замінити воском з пасік,
які здійснюють органічне виробництво продукції (сировини). У подальшому перехідний
період для таких бджолиних сімей становить 12 місяців.
Знищення розплоду трутнів дозволяється лише для запобігання розповсюдженню
кліща Varroa destructor.
17. Про випадки застосування ветеринарних лікарських препаратів виробник
інформує орган з оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини).
18. Заборонено таке хірургічне втручання, як обрізання крил у бджолиних маток.
http://www.kmu.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 24 лютого 2016 р. № 105-р
Про звільнення Лапи В.І. з посади першого заступника Голови Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Звільнити Лапу Володимира Івановича з посади першого заступника Голови
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів у зв’язку з переходом на іншу роботу.
http://www.kmu.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 24 лютого 2016 р. № 106-р
Про призначення Лапи В.І. Головою Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів

Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року

Призначити Лапу Володимира Івановича Головою Державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
http://www.kmu.gov.ua/
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 березня 2016 р. № 211-р
Про погодження реорганізації та ліквідації деяких територіальних органів
Державного агентства водних ресурсів
Погодитися з пропозицією Державного агентства водних ресурсів щодо
реорганізації сектору у Донецькій області, сектору у Луганській області та сектору у
Харківській області шляхом їх злиття з утворенням сектору у Донецькій, Луганській та
Харківській областях та ліквідації сектору у Київській області та м. Києві.
http://www.kmu.gov.ua/
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 09 лютого 2016 р. № 33
Про внесення змін до Інструкції з бонітування племінних коней, затвердженої
наказом Міністерства аграрної політики України від 15 жовтня 2003 року № 364
Відповідно до статті 9 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”
НАКАЗУЮ:
1. Внести до глави 1 Інструкції з бонітування племінних коней, затвердженої
наказом Міністерства аграрної політики України від 15 жовтня 2003 року № 364,
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2003 року за № 992/8313 (із
змінами), такі зміни:
1) пункт 1.4 викласти в такій редакції:
“1.4. Для бонітування коней, крім спеціалістів господарства, власники племінних
коней залучають:
представників установ та громадських організацій (об’єднань), визнаних
міжнародним комітетом з племінних книг (ISBC), Всесвітньою організацією арабського
конярства та іншими міжнародними організаціями, що забезпечують ведення племінних
книг за відповідною породою коней (за їх згодою);
фахівців наукових установ та селекційних центрів (за їх згодою).”;
2) у пункті 1.5 слова “та всіляко сприяють роботі бонітера” виключити;
3) абзац другий підпунку 1.13.1 пункту 1.13 викласти в такій редакції:
“у родоводі коней української верхової породи допустима наявність предків
угорських, ганноверської, тракененської, вестфальської, голштинської, російської
верхової, чистокровних верхової та арабської порід. При розведенні коней української
верхової породи допускається застосування ввідного схрещування (“прилиття крові”) за
умови використання цінних жеребців-плідників англо-арабської, ахалтекинської,
ольденбурзької, голандської теплокровної, бельгійської теплокровної, данської
теплокровної, французької теплокровної (сель) та шведської теплокровної порід. Також
допускаються до ввідного схрещування коні, одержані в результаті ввідного схрещування
(І покоління) зазначених порід і зареєстровані у відповідних племінних союзах. Помісей з
неплановими породами до складу української верхової породи не зараховують.”;
4) у пунктах 1.14 і 1.17 слова “зоотехнік-бонітер” замінити словом “зоотехнік”.
2. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра
Краснопольського Я.В.
http://www.minagro.gov.ua
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 10 лютого 2016 р. № 37
Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 27 лютого 2012 року № 86
Відповідно до пункту 18 частини другої статті 18 Закону України «Про центральні
органи виконавчої влади», пункту 1 параграфа 37 глави 3 розділу 4 Регламенту Кабінету
Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня
2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011
року № 1156), та пункту 3розділу ІІІ Схеми спрямування і координації діяльності
центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних
членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 року № 442, Н А К А З У Ю :
1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27
лютого 2012 року № 86 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства аграрної
політики та продовольства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра
аграрної політики та продовольства України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 16 березня 2012 року за № 415/20728 (із змінами), такі зміни:
1) пункт 2 виключити.
У зв’язку з цим пункти 3-8 вважати відповідно пунктами 2-7;
2) у пункті 2:
слова «Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України» замінити
словами «Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів»;
слова «Державного агентства земельних ресурсів України,» виключити;
слова «та Державної інспекції сільського господарства України» виключити.
2. Затвердити Зміни до розділу І Порядку взаємодії Міністерства аграрної політики
та продовольства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної
політики та продовольства України, затвердженого наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 27 лютого 2012 року № 86, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 року за № 415/20728 (далі – Зміни), що
додаються.
3. Департаменту правової та законопроектної роботи забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу
четвертогопідпункту 2 пункту 1 наказу та абзацу четвертого пункту 1, пункту 3 Змін, які
набирають чинності після завершення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної
інспекції сільського господарства України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра –
керівника апарату Гребенюк І.І.
ЗМІНИ
до розділу І Порядку взаємодії Міністерства аграрної політики та продовольства
України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується
та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та
продовольства України
1. В абзаці другому пункту 1.1:

06 квітня
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слова «Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України» замінити
словами «Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів»;
слова «Державним агентством земельних ресурсів України,» виключити;
слова «та Державної інспекції сільського господарства України» виключити.
2. Пункт 1.3 викласти в такій редакції:
«1.3. Відповідальними за взаємодію з ЦОВВ в Міністерстві є:
1) Департамент тваринництва - з Державним агентством рибного господарства
України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів в галузі ветеринарної медицини, у сфері державного нагляду
(контролю) за племінною справою у тваринництві, ідентифікації та реєстрації тварин,
санітарного законодавства, Державним агентством лісових ресурсів України у сфері
мисливського господарства;
2) Департамент землеробства та технічної політики в АПК - з Державним
агентством лісових ресурсів України у сфері лісового господарства, Державною
інспекцією сільського господарства України, Державною службою України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у сферах карантину та захисту
рослин, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин;
3) Департамент продовольства - з Державною службою України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у сферах попередження та
зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення,
безпечності та окремих показників якості харчових продуктів;
4) Департамент стратегії та економічного розвитку - з Державною службою України
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у сфері державного
контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів, у тому числі
споживачів виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, і рекламу в цій
сфері, дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних
регульованих цін;
5) Департамент фінансово-кредитної політики - з ЦОВВ з питань бюджетного
планування та фінансування;
6) Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на
селі - з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів;
7) Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та
фітосанітарних заходів в АПК - з Державною службою України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів у сферах ринкового та метрологічного
нагляду.».
3. У підпункті 2 пункту 1.3 слова «Державною інспекцією сільського господарства
України» виключити.
http://www.minagro.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 10 л ютого 2016 р. № 38
Про затвердження Порядку затвердження експортних потужностей, внесення та
виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей
Відповідно до частини першої статті 7, статей 26, 27 Закону України "Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" Н А К А З У Ю :

Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року

1. Затвердити Порядок* затвердження експортних потужностей, внесення та
виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей, що додається.
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2. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра
Краснопольського Я.В.
__________________
*Повний текст документу дивіться на сайті відомтва.
http://www.minagro.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 10 л ютого 2016 р. № 39
Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення
державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього
заінтересованим суб'єктам
Відповідно до статті 25 Закону України "Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів" Н А К А З У Ю :
1. Затвердити Порядок* проведення державної реєстрації потужностей, ведення
державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього
заінтересованим суб’єктам, що додається.
2. Департаменту тваринництва в установленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра
Краснопольського Я.В.
__________________
*Повний текст документу дивіться на сайті відомтва.
http://www.minagro.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 10 л ютого 2016 р. № 40
Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які
видано експлуатаційний дозвіл
Відповідно до частини чотирнадцятої статті 23 Закону України "Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" Н А К А З У Ю :

Випуск
№ 112-113

1. Затвердити Порядок* ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які
видано експлуатаційний дозвіл, що додається.
2. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра
Краснопольського Я.В.
__________________
*Повний текст документу дивіться на сайті відомтва.
http://www.minagro.gov.ua

06 квітня
2016 року
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 11 лютого 2016 р. № 41
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики
України
Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, постанови Кабінету Міністрів
України від 10 вересня 2014 року № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади” та з метою приведення у відповідність із законодавством нормативноправових актів Н А К А З У Ю :
1. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 вересня
2012 року № 559 “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів”,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2012 року за № 1680/21992;
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 листопада
2012 року № 738 “Про затвердження форм документів, необхідних для видачі
Держземагентством України кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників та
включення інформації про них до Державного реєстру сертифікованих інженерівземлевпорядників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2012 року за
№ 2038/22350;
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 листопада
2012 року № 739 “Про затвердження Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та
анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженерагеодезиста”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2012 року за №
2039/22351;
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 лютого 2013
року № 79 “Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою та Уніфікованої форми акта
перевірки, який складається за результатами відповідних заходів”, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 15 лютого 2013 року за № 279/22811.
2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Ковальову О.В.
http://www.minagro.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 15 лютого 2016 р. № 45
Про затвердження положень про територіальні органи Державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів*

Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року

Відповідно до статті 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої
влади", пункту 8Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015
року № 1119, пункту 7 Положення про Державну службу України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 02 вересня 2015 року № 667, та постанови Кабінету Міністрів України від 16
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грудня 2015 року № 1092 "Про утворення територіальних органів Державної служби з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" Н А К А З У Ю :
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в області, в місті
Києві;
2) Положення про Управління Держпродспоживслужби в місті, районі.
2. Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів забезпечити розробку та затвердження положень по кожному окремому
територіальному органу.
3. Департаменту тваринництва забезпечити подання цього наказу у встановленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 04 травня 2012 року № 257 "Про затвердження положень про
територіальні органи Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 827/21139.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра
Краснопольського Я.В.
__________________
*Повний текст документу дивіться на сайті відомтва.
http://www.minagro.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 22 лютого 2016 р. № 54
Про внесення зміни до Порядку розгляду кандидатур на посади, погодження
призначення на які здійснюється Міністром аграрної політики та
продовольства України
Відповідно до статті 18 Закону України “Про центральні органи виконавчої
влади”, пункту 8Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015
року № 1119, Н А К А З У Ю :
1. Внести зміну до пункту 6 Порядку розгляду кандидатур на посади, погодження
призначення на які здійснюється Міністром аграрної політики та продовольства України,
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31
серпня 2015 року № 331, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2015
року за № 1106/27551, після слів “проводиться співбесіда.” доповнити пункт новим
реченням такого змісту: “З особами, погодження призначення яких здійснюється на
посади керівників районних та міських управлінь та їх заступників, співбесіда не
проводиться.”.
2. Департаменту роботи з персоналом забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра
Краснопольського Я.В.
http://www.minagro.gov.ua
Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 26 лютого 2016 р. № 61
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України від 31 травня 2013 року № 341
Відповідно до статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» тапункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, Н А К А З У Ю :
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 31 травня 2013 року № 341 «Про затвердження Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби,
крім внутрішніх водойм (ставків) господарств», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 17 червня 2013 року за № 983/23515.
2. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності постановою Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України», але
не раніше дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра
Краснопольського Я.В.
http://www.minagro.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 03 березня 2016 р. № 77
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України від 04 липня 2013 року № 409
Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, Н А К А З У Ю :
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 04 липня 2013 року № 409 «Про затвердження форми витягу з
Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за № 1225/23757.
2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра
Краснопольського Я.В.
http://www.minagro.gov.ua

Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА

Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних умов приєднання до
інженерних мереж на земельних ділянках під забудову, що виставляються для
продажу на аукціонах»
Номер, дата реєстрації: 3209/П від 01.02.2016
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо технічних умов приєднання до інженерних мереж на
земельних ділянках під забудову, що виставляються для продажу на аукціонах (реєстр. №
3209), поданий народним депутатом України Зубиком В.В.
2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій
суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України
у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо справедливого розподілу земель у процесі приватизації державних підприємств,
установ та організацій»
Номер, дата реєстрації: 3866 від 02.02.2016
Ініціатори: Народні депутати України Кулініч О.І., Лабазюк С.П., Кучер М.І.,
Бакуменко О.Б., Юрчишин П.В., Давиденко В.М., Лунченко В.В., Бриченко І.В.,
Люшняк М. В., Мірошніченко І.В., Ничипоренко В.М.
Метою і основними завданнями проекту закону є збільшення матеріальної бази
місцевого самоврядування за рахунок земель резервного фонду, що утворюється в процесі
приватизації державних сільськогосподарських підприємств, установ, організаційВ
процесі приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ,
організацій спостерігаються численні зловживання.
За чинним законодавством земля вказаних підприємств при їх приватизації
розподіляється між їх працівниками із виділенням кожному земельної частки (паю). Крім
того, до 15 % площі сільськогосподарських угідь передаються до резервного фонду та
залишаються у державній власності. Відповідно до статті 25 Земельного кодексу України
землі резервного фонду використовуються для подальшого перерозподілу та
використання за цільовим призначенням
Проте практика використання цих земель свідчить, що далеко не завжди вказані
землі використовуються для потреб територіальних громад. Останнім часом
спостерігаються масові випадки передачі вказаних земель на підставних осіб з метою
подальшого перепродажу. При цьому повністю ігноруються потреби місцевого населення
в отриманні земельних ділянок, в тому числі працівників соціальної сфери, учасників
АТО. Поширеним явищем стала безконтрольна передача земель, які традиційно
використовувались місцевим населенням як громадські пасовища.
Найганебнішим у даній ситуації є те, що поширеною практикою в Україні стала
приватизація державних підприємств саме з метою розбазарювання земель.
Проте земля є важливим місцевим ресурсом і має слугувати потребам розвитку
територіальних громад. Саме органи, обрані людьми, мають визначати напрямки
використання цих земель.
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Тому існує доцільність зміни положень чинного законодавства і встановлення на
законодавчому рівні необхідності передачі земель резервного фонду до комунальної
власності.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про відхилення проекту Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
ефективного використання земель
сільськогосподарського призначення»
Номер, дата реєстрації: 3297/П від 15.02.2016
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відхилити проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо ефективного використання земель сільськогосподарського призначення (реєстр.№
3297), поданий народним депутатом України Мураєвим Є.В.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення
змін до деяких законів України щодо збереження державного фінансування робіт з
ідентифікації та реєстрації тварин»
Номер, дата реєстрації: 3646/П від 16.02.2016
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких законів
України щодо збереження державного фінансування робіт з ідентифікації та реєстрації
тварин (реєстр. № 3646), поданий народним депутатом України Івченком В.Є.
2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій
суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України
у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про садівництво громадян»
Номер, дата реєстрації: 4096 від 18.02.2016
Ініціатори: Народні депутати України Заболотний Г.М., Кириленко І.Г.

Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року

Метою прийняття Закону є визначення чітко унормованого інструментарію
правових, організаційних, економічних та соціальних засад організації раціонального
використання земельних ділянок для садівництва громадян шляхом правового
врегулювання внутрішніх майнових відносин садівників та товариств, розробки проектів
землеустрою, ведення колективного або індивідуального садівництва громадянами та
діяльності садівницьких товариств, створених протягом останніх 30 років.
Зокрема, проектом Закону визначається відповідний термінологічно-понятійний
апарат, врегульовуються питання щодо особливостей приватизації земельних ділянок, що
були надані громадянам для ведення садівництва до 2002 р.; організації
землекористування садівницьких товариств, як об’єднань громадян; особливостей
організації використання і охорони земельних садових ділянок в складі
землекористування садівницьких товариств, врегулювання внутрішніх майнових відносин,
надання статусу постійного помешкання і території тимчасового проживання та
відпочинку на території садівницьких товариств, вирішення спорів та порядок ліквідації
садівницьких товариств тощо.
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Прийняття законопроекту дасть можливість впорядкувати організаційні та правові
засади організації використання земельних ділянок громадян – членів колективного
садівництва та земель загального користування садівницького товариства.
Проект Закону України «Про садівництво громадян» розроблений на виконання
положень пункту 6 статті 35 Земельного кодексу України.
Сьогодні в Україні нараховується більше 2,3 мільйонів громадян – членів 18674
колективних садівницьких товариств, які використовують майже 192 тисячі гектарів землі.
Станом на 2015 р. приватизували свої садові ділянки тільки біля 1,5 млн. громадян на
площі 111,5 тис. га або 59,9% від загальної площі. У своїй більшості не приватизували свої
ділянки пенсіонери. Із земель загального користування приватизовано тільки 0,5 тис. га із
13,6 тис. га або 3,7%. Разом з тим, після прийняття в 2001 році нової редакції Земельного
кодексу України окремого закону, яким було би врегульовано порядок використання
земельних ділянок садівницьких товариств, визначений порядок надання земельних
ділянок, облік та реєстрація товариств садівників, внутрішні майнові відносини садівників
та товариства як об’єднання громадян, тощо залишається не врегульованим. Зокрема,
землекористування садівницьких товариств створювалося в різний період (до 1990 р. –
земельні ділянки для ведення садівництва громадян відводилися підприємствам, із 2001 по
2002 р. – кооперативам громадян, статус яких законодавчо так і не був визначений, із 2002
р. згідно – чинного Земельного кодексу) за різним земельним законодавством.
Формування землекористування садівницьких товариств за законодавством в різний
період створило ряд проблем у організації відносин між громадянами-садівниками та
садівницьким товариством як громадським обєднанням, приватизації земельних ділянок, у
внутрішніх майнових відносинах між членами садівницьких товариств (кооперативів
громадян) та правлінням, в організації використання і охорони земельних ділянок тощо.
В останні роки виникло багато проблем із обліком земельних ділянок у складі
садівницьких товариств та їх оподаткуванням. Так, земельні ділянки для ведення
садівництва громадян відповідно до статті 35 Земельного кодексу України відносяться до
земель сільськогосподарського призначення. Разом з тим, за даними державного
земельного кадастру (статистична форма 6-зем) 13, 6 тис. га віднесено до громадських
забудованих земель (вулиць) та 13,4 тис. га до земель рекреаційного призначення, що
змінило систему оподаткування.
Враховуючи, що на даний час садівництво громадян залишено на рівні держави
поза увагою Міністерства аграрної політики та продовольства законопроектом
визначається координація діяльності садівницьких товариств за Всеукраїнським
громадським об‘єднанням садівницьких товариств України у вирішенні питання
об‘єднання садівницьких товариств в Україні.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»
Номер, дата реєстрації: 4126 від 22.02.2016
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Яценюк А.П.
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Метою проекту акта є встановлення вимог до інформації про харчові продукти,
видів обов`язкової інформації, її розміщення, обов`язків операторів ринку, а також
гармонізація законодавства України з законодавством Європейського Союзу для
забезпечення гарантування права споживачів на інформацію.
Законопроект регулює правові та організаційні засади забезпечення споживачів
інформацією щодо харчових продуктів з метою досягнення високого рівня захисту їх
здоров’я, задоволення соціальних і економічних інтересів.
Проект Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових
продуктів» розроблено Міністерством охорони здоров'я України на виконання пункту 46
Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357-р та підпункту 2 пункту 233
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Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та
Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” у 2015 році, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року № 213-р з метою гармонізації
законодавства щодо безпечності харчової продукції із законодавчими актами
Європейського Союзу.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів
України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру»
Номер, дата реєстрації: 4172 від 29.02.2016
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Яценюк А.П.
Проект Закону України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру» (далі –
проект Закону) розроблено з метою відміни Закону України «Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру» як такого, що не виконав поставлених завдань, не сприяє
сталому функціонуванню бурякоцукрової галузі на ринкових засадах та не забезпечує
подальшого розвитку галузі, та Закону України «Про внесення зміни до статті 5 Закону
України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції», яким
відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації
цукру» передбачена норма щодо обов’язкових мінімальних цін на реалізацію (продаж)
цукрових буряків для виробництва цукру квоти «А» і цукру квоти «А».
Головною метою Закону України «Про державне регулювання виробництва і
реалізації
цукру»,
прийнятого
Верховною
Радою
України
у
1999 році, були захист та підтримка вітчизняного товаровиробника аграрного та
переробного сектору економіки шляхом:
- державного регулювання виробництва цукру та вирощування цукрових буряків,
зокрема встановлення щорічно до початку сезону цукроваріння, виходячи з науково
обґрунтованої норми споживання цукру на душу населення, граничних розмірів обсягів
виробництва цукру, що поставляється на внутрішній ринок;
- державного регулювання реалізації цукру, зокрема визначення квартальних та
місячних обсягів реалізації цукру для стабільного забезпечення потреб внутрішнього
ринку цукром та недопущення значних сезонних коливань ціни на нього;
- встановлення економічно обґрунтованого рівня мінімальних цін на цукрову
сировину та цукор, які, враховуючи стан внутрішнього ринку, забезпечували б
відтворення витрат на виробництво продукції та стимулювали інтенсифікацію
виробництва. Зазначена норма відповідно до Закону України «Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру» була внесена до статті 5 Закону України «Про державне
регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» шляхом прийняття відповідного
Закону від 21 грудня 1999 року № 1327-XIV;
- запровадження механізмів одержання ліцензій на реалізацію цукру;
- державної підтримки бурякоцукрового комплексу на підставі пільгового
державного кредитування тощо.
Проте слід відзначити, що запровадження цих заходів з метою подолання
нестабільності ринку та розвитку бурякоцукрової галузі не виправдало себе, прикладом
чого є щорічні стрибки цін, дефіцит або профіцит цієї продукції на внутрішньому ринку, а
також суттєве зменшення кількості виробників цукру.
Чинний Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації
цукру» (далі – Закон України) за період з дати його прийняття зазнав ряд змін, доповнень
та виключень і втратив свою комплексність. Зокрема, в початковій редакції Закон України
визначав бурякоцукровий комплекс як сукупність господарюючих суб’єктів усіх форм
власності, які вирощують цукрові буряки, переробляють їх на цукор і реалізують його.
Регулювання ринку цукру передбачалося шляхом щорічного квотування виробництва та
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реалізації виробленого в Україні цукру. При цьому встановлені були квоти трьох видів:
квота
«А»
–
квота
поставки
цукру
на
внутрішній
ринок;
квота
«В» – квота поставки цукру за межі України за міжнародними договорами та поповнення
(в разі необхідності) квоти «А» і квота «С» – цукор, вироблений в Україні понад квоти
«А» та «В» і призначений для реалізації його власниками виключно за межами України.
Оскільки відбулося значне скорочення обсягів виробництва цукру та на вимогу СОТ,
квоти «В» і «С» відмінені. Також виключено запровадження обов’язкового ліцензування
оптової торгівлі цукром. Сьогодні обсяг виробництва цукру, що поставляється на
внутрішній ринок України, обмежується лише квотою «А». Крім ризиків виникнення
корупційних відносин у процесі розподілу квот, квотування обмежує прагнення до
збільшення потужностей вирощування цукрових буряків та виробництва цукру, а також
нівелює ринкові механізми.
Крім того, статтею 6 Закону України передбачено щорічне встановлення Кабінетом
Міністрів України мінімальних цін на цукрові буряки, які поставляються для виробництва
цукру квоти «А», а також мінімальних цін на цукор квоти «А».
Вказана норма є адміністративним, а не ринковим регулятором цін, та повинна була
забезпечити недопущення зниження ціни на дану продукцію з метою забезпечення
беззбитковості виробництва.
У той же час при заготівлі цукровими заводами цукрових буряків значна їх частина
(більше 40%) надходить на переробку на давальницьких умовах. Проте ця кількість
цукрової сировини не підпадає під дію державного регулювання ціноутворення, оскільки з
юридичної точки зору вона не реалізується. Таким чином, вказана норма не здатна
регулювати значну частину ринку.
Також у періоди, коли внутрішній ринок цукру є профіцитним, час від часу ринкові
ціни на цукор знижуються нижче законодавчо встановленої мінімальної ціни. Це
призводить до зниження руху обігових коштів в галузі, кризи неплатежів постачальникам,
робітникам підприємств цукрової та суміжних галузей, затримки платежів до бюджету та
державних цільових фондів.
До того ж прогнозний розрахунок відповідних мінімальних цін на наступний
маркетинговий рік здійснюється практично за рік до початку нового сезону цукроваріння.
Проте при сьогоднішніх тенденціях економічно-фінансової ситуації на внутрішньому та
світовому ринках, значному коливанні цін на паливно-мастильні, виробничо-технологічні
матеріали, природний газ, мінеральні добрива, насіння цукрових буряків тощо
передбачити реальний діапазон рівня мінімальних цін на цукрові буряки та цукор
неможливо.
Таким чином, фактично державою для регулювання ринку цукру використовуються
не стільки економічні, скільки адміністративні методи. Економічними наслідками впливу
Закону України стало гальмування вирощування цукрових буряків та роботи цукрових
заводів, які не можуть реалізувати цукор, коли ринкова ціна стає нижчою за мінімальну, а
також деформація ринку, викликана переробкою за давальницькою схемою, надмірна
кількість операторів та посередників, що займаються торгівлею цукром.
З огляду на вищезазначене та у зв’язку зі змінами, які відбулися на внутрішньому і
світовому ринках цукру, необхідність у адміністративному регулюванні, запровадженому
Законом України, втратила актуальність.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури
відведення земельних ділянок при наданні їх для суспільних потреб чи з мотивів
суспільної необхідності»
Номер, дата реєстрації: 2155/П від 01.03.2016
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
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1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок
при наданні їх для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності
(реєстр.№2155), поданий народними депутатами України Підлісецьким Л. Т.,
Мірошніченком І.В., Івченком В.Є.
2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій та поправок
суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України
у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»
Номер, дата реєстрації: 4126-1 від 04.03.2016
Ініціатори: Народні депутати України Артеменко А.В., Розенблат Б.С.,
Сисоєнко І.В.
Метою розробки проекту Закону України «Про інформацію для споживачів щодо
харчових продуктів» (далі – проект Закону) є забезпечення належного рівня захисту
здоров'я та інтересів споживачів, їх поінформованості, встановлення засобів гарантування
права споживачів на інформацію та процедури надання інформації про харчові продукти.
Проект Закону встановлює:
- правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові
продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян та задоволення
їхніх соціальних та економічних інтересів.
- загальні принципи та вимоги щодо інформації про харчові продукти, зокрема
стосовно маркування харчових продуктів, а також обов’язки операторів ринку з доведення
цієї інформації до споживачів.
Дія проекту Закону поширюється на:
- операторів ринку харчових продуктів на всіх етапах харчового ланцюга, якщо їхня
діяльність підпадає під вимоги щодо надання споживачам інформації про харчові
продукти;
- харчові продукти, призначені для кінцевого споживача, включно з харчовими
продуктами, що реалізуються у сфері громадського харчування, та харчовими продуктами,
що постачаються системі громадського харчування.
Проект Закону розроблено відповідно до статей 59 та 64 Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом
України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII (далі – Угода). Відповідно до вказаних статей
Угоди Україна має наблизити своє законодавство про санітарні та фітосанітарні заходи
щодо охорони життя і здоров’я людей, тварин та рослин, до законодавства ЄС, як це
визначено у Додатку V до Угоди.
Проект Закону розроблено з врахуванням положень Регламентів Європейського
Парламенту та Ради (ЄС) № 1169/2011 про надання споживачам інформації про харчові
продукти, №1924/2006 про застосування заяв (тверджень) про поживну цінність та
користь для здоров’я, № 1337/2013 стосовно застосування регламенту 1169/2011 в частині
зазначення місця походження та країни походження для свіжого, охолодженого або
мороженого м’яса, № 828/2014 про вимоги щодо надання споживачам інформації про
відсутність або знижений вміст глютену в харчових продуктах, та інших вимог
законодавства ЄС.

06 квітня
2016 року
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Прийняття проекту Закону сприятиме гармонізації законодавства України із
законодавством Європейського Союзу в сфері санітарних та фітосанітарних заходів,
виконанню зобов’язань України в рамках Угоди.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем»
Номер, дата реєстрації: 4183 від 09.03.2016
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Яценюк А.П.
Метою прийняття законопроекту є забезпечення на законодавчому рівні основних
засад щодо відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному
забезпеченні держави, встановлення відповідальності за недбале ставлення до
меліорованих земель та меліоративних систем, використання зрошуваних земель у
поливному режимі, збереження і відтворення родючості ґрунтів, зменшення навантаження
на державний бюджет при прийнятті безхазяйних об’єктів інженерної інфраструктури
внутрішньогосподарських меліоративних систем зрошуваного землеробства до державної
власності.
Законопроектом пропонується внести зміни:
до Земельного кодексу України стосовно: визначення земельних ділянок
смуг відведення з особливим режимом використання під закриті меліоративні мережі
зрошувальних і осушувальних систем з метою забезпечення їх експлуатації; використання
меліорованих земель за призначенням, зокрема зрошуваних земель у поливному режимі;
до Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів
магістральних трубопроводів» у частині віднесення до складу об’єктів магістральних
трубопроводів об’єктів закритої мережі меліоративних систем, які визначені Законом
України «Про трубопровідний транспорт», з метою дотримання правового режиму земель
охоронних зон;
- до Закону України «Про меліорацію земель» у частині визначення: сталих понять
та термінів, які використовуються в загальнодержавних, наукових, розпорядчих
документах, але не врегульовані на законодавчому рівні; статусу меліоративних систем та
права власності на них; повноважень органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування у сфері меліорації; експлуатації та списання меліоративних систем;
фінансового забезпечення заходів з меліорації земель та відповідальності за порушення
законодавства про меліорацію земель.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем» (далі – законопроект)
розроблено відповідно до Коаліційної угоди та Програми діяльності Кабінету Міністрів
України у 2015 році, доручень Кабінету Міністрів України щодо відновлення системи
зрошуваного землеробства та для врегулювання питань, пов’язаних із використанням
меліорованих земель і меліоративних систем.
Внаслідок реформування агропромислових підприємств, які у своїй діяльності
використовували меліоровані землі та меліоративні системи, кількість водокористувачів
збільшилася
у
декілька
разів,
змінилася
структура
та
належність
внутрішньогосподарських меліоративних фондів. Така ситуація призвела до пограбування
трубопроводів, руйнування окремих елементів меліоративних мереж, порушення їх
технологічної цілісності, розкрадання дощувальних машин і зниження рівня використання
меліорованих земель, особливо зрошуваних.
Згідно з інвентаризацією, яка проведена відповідно до доручення Кабінету
Міністрів України від 24.04.2013 № 17038/1/1-13, встановлено, що з наявних 2,2 млн. га
зрошуваних земель не використовується у зрошуваному землеробстві 1,4 млн. га і лише
738 тис. га можна поливати без додаткових капітальних вкладень, а на площі 885 тис. га
можливо відновити зрошуване землеробство.
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Основними причинами, які обумовлюють недостатній рівень використання
зрошувальних систем в Україні, є:
- незадовільний
технічний
стан
інженерної
інфраструктури
внутрішньогосподарських систем (926 тис. га);
- відсутність дощувальних машин (660 тис. га);
- незадовільний
технічний
стан
насосно-силового
обладнання
внутрішньогосподарських систем (122 тис. га);
- незадовільний гідрогеолого-меліоративний стан (10 тис. га).
Це, а також порушення технологій вирощування сільськогосподарських культур,
структури посівних площ, вкрай низький рівень ресурсного забезпечення обумовили
низький рівень використання зрошуваних земель і, як наслідок, втрату ними ролі
страхового фонду в ресурсному та продовольчому забезпеченні держави.
У зв’язку з розпаюванням земель, залишаються невирішеними проблеми доступу
до інженерної інфраструктури меліоративних систем, які знаходяться у державній
власності. Особливо це ускладнює доступ до обслуговування закритих трубопроводів.
Проведення ремонтних робіт на таких землях у вегетаційний період веде до
відшкодування вартості пошкодженого врожаю.
Внесення запропонованих законопроектом змін до законодавчих актів, які діють у
сфері меліорації земель, дозволять врегулювати питання забезпечення безперешкодного
доступу до закритої меліоративної мережі під час обслуговування, ремонту та проведення
аварійних робіт.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про мораторій на зміну цільового призначення земельних
ділянок рекреаційного призначення за межами населених пунктів»
Номер, дата реєстрації: 4200 від 11.03.2016
Ініціатор: Народний депутат України Мураєв Є.В.
Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є запобігання масовим
проявам зміни цільового призначення і забудови земельних ділянок рекреаційного
призначення незалежно від форми власності за межами населених пунктів, що призводить
до погіршення санітарно-гігієнічних, рекреаційних та спортивно-оздоровчих умов життя
громадян, а також фізичного і естетичного виховання дітей та молоді, забезпечення
збереження та відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих
якостей земель рекреаційного призначення, збереження та розширення основ для
профілактики та відновлення здоров’я населення України, збереження територій для
туризму та проведення спортивних заходів.
Проект Закону «Про мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок
рекреаційного призначення за межами населених пунктів» (надалі – Законопроект)
розроблено в зв’язку із необхідністю запобігання масовим проявам зміни цільового
призначення і забудови земельних ділянок рекреаційного призначення за межами
населених пунктів.
Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарноепідемічне благополуччя (частина четверта статті 49 Конституції України).
Відповідно до статті 50 Земельного кодексу України до земель рекреаційного
призначення належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення,
туризму та проведення спортивних заходів.
Згідно зі статтею 51 Земельного кодексу України до земель рекреаційного
призначення належать земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших
населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас,
земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної
культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових
туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних
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станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельні
ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об'єктів стаціонарної
рекреації.
На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає
або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або
може вплинути на природний стан цих земель (частина третя статті 52 Земельного кодексу
України).
Відповідно до частини четвертої статті 52 Земельного кодексу України порядок
використання земель рекреаційного призначення визначається законом.
Згідно зі статтею 162 Земельного кодексу України охорона земель - це система
правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне
використання
земель,
запобігання
необґрунтованому
вилученню
земель
сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, захист від шкідливого
антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення
продуктивності земель лісогосподарського призначення, забезпечення особливого режиму
використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історикокультурного призначення.
Відповідно до частини першої статті 163 Земельного кодексу України завданнями
охорони земель є забезпечення збереження та відтворення земельних ресурсів, екологічної
цінності природних і набутих якостей земель.
Частиною другою статті 38 Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища» законодавством України громадянам гарантується право
загального використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб
(естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення
цих ресурсів за окремими особами і надання відповідних дозволів, за винятком обмежень,
передбачених законодавством України.
Відповідно до частини другої статті 63 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища» на території рекреаційних зон забороняються: а)
господарська та інша діяльність, що негативно впливає на навколишнє природне
середовище або може перешкодити використанню їх за цільовим призначенням; б) зміни
природного ландшафту та проведення інших дій, що суперечать використанню цих зон за
прямим призначенням.
Згідно з частинами першою та другою статті 33 Закону України «Про охорону
земель» нормативи оптимального співвідношення земельних угідь встановлюються для
запобігання надмірному антропогенному впливу на них, у тому числі надмірній
розораності сільськогосподарських угідь. До нормативів оптимального співвідношення
земельних угідь належать: оптимальне співвідношення земель сільськогосподарського,
природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного,
рекреаційного призначення, а також земель лісового та водного фондів; оптимальне
співвідношення ріллі та багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ, а також земель під
полезахисними лісосмугами в агроландшафтах.
Відповідно до частини першої статті 50 Закону України «Про охорону земель»
охорона земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, природно-заповідного
та іншого природоохоронного призначення здійснюється шляхом включення цих земель
до складу екологічної мережі, обмеження їх вилучення (викупу) для інших потреб та
обмеження антропогенного впливу на такі землі.
Станом на сьогоднішній день Закон України, який визначає порядок використання
земель рекреаційного призначення, не прийнято.
http://zakon.rada.gov.ua
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Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо
розмежування земель державної та комунальної власності)»
Номер, дата реєстрації: 4253 від 17.03.2016
Ініціатор: Народний депутат України Фролов М.О.
Метою законопроекту є створення правової основи для визначення правового
статусу земель під полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями,
які стали безхазяйним майном внаслідок реформування сільськогосподарських
підприємств як таких, що належать до земель комунальної власності територіальних
громад.
Проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо
розмежування земель державної та комунальної власності)» спрямований на захист від
масової вирубки полезахисних насаджень. У областях, які належать до зон ризикованого
землеробства одним із дієвих факторів протидії вітровій і водній ерозії ґрунтів є система
полезахисних насаджень лінійного типу. Вони створені з метою зменшення швидкості
вітру, забезпечення затримки снігу, виконують кліматично регулюючі, захисні функції. Ці
лісосмуги насаджувалися у 60-70 роках за рахунок коштів державного бюджету і
бюджетів господарств. Однак, у ході реформування сільського господарства лісосмуги
залишилися безхазяйними, в переважній більшості випадків не перейшли до
правонаступників чи у власність територіальних громад.
Як результат має місце масова вирубка полезахисних насаджень. Така ситуація
загрожує відродженню пилових бур, вітрової та водної ерозії ґрунтів, зниженню
урожайності сільськогосподарських культур. На вирішення зазначеної проблеми і
спрямовані норми проекту закону із врахуванням того факту, що лісосмуги є складовою
єдиного технологічного комплексу і незалежно від юридичного оформлення на них прав
виконують захисну функцію для полів, що орендуються сільгоспвиробниками.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про визнання
такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного
регулювання виробництва і реалізації цукру»
Номер, дата реєстрації: 4172/П від 25.03.2016
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу проект Закону України про визнання такими, що втратили
чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації
цукру (реєстр. № 4172), поданий Кабінетом Міністрів України
2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій
суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України
у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з
харчовими продуктами»
Номер, дата реєстрації: 4312 від 28.03.2016
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Яценюк А.П.
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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
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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.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління
земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і
охороною земель»
Номер, дата реєстрації: 4355 від 31.03.2016
Ініціатори: Народні депутати України Кутовий Т.В., Кулініч О.І., Гуляєв В.О.,
Лунченко В.В., Федорук М.Т., Бакуменко О.Б., Вітко А.Л., Кучер М.І., Кіссе А.І.,
Амельченко В. В., Купрієнко О. В.
Метою проекту Закону є підтримка добровільного об’єднання територіальних
громад в країні з метою формування спроможних органів місцевого самоврядування до
виконання наданих ним повноважень, оптимізація правового регулювання у сфері
здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.
Станом на 2 листопада 2015 року відбулися перші вибори у 159 об’єднаних
територіальних громадах. Ці громади набувають нової якості здійснення місцевого
самоврядування, отримують нові повноваження та додаткові ресурси на їх виконання
відповідно до норм Бюджетного кодексу, зокрема у сферах освіти, охорони здоров’я,
соціального захисту, житлово-комунального господарства. Однак, такі об’єднані
територіальні громади повністю усунені від розпорядження земельними ділянками
державної власності за межами населених пунктів та позбавлені будь-якого впливу на
рішення щодо надання їх у власність та користування.
Обмеження «земельної» юрисдикції органів місцевого самоврядування лише
межами населених пунктів невиправдано ускладнює розвиток громад, зменшує
матеріальну основу місцевого самоврядування. До того ж, це не узгоджуються з одним із
основних принципів демократичного суспільства, який визнаний у світі – принципом
повсюдності місцевого самоврядування.
Розпорошення повноважень із розпорядження землями, розташованими за межами
населених пунктів між багатьма органами виконавчої влади, які здебільшого
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територіально розташовані у обласних центрах, також не сприяє доступності
адміністративних послуг, які вони надають, для населення.
Тому постає питання про зміну вказаної ситуації і передачу об’єднаним
територіальним громадам у комунальну власність земель державної власності,
розташованих за межами населених пунктів (крім тих, на яких розташовані об’єкти
державної власності).
Вищезазначене узгоджується з пунктом 1.3.1 Розділу VII Угоди про коаліцію
депутатських фракцій «Європейська Україна» щодо повсюдності юрисдикції місцевого
самоврядування на рівні територіальних громад та пунктом 1.2 Розділу ХІ цієї Угоди,
якою передбачається передача у комунальну власність земель державної власності,
розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об’єкти
державної власності. Також положення проекту Закону України узгоджуються із
Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади
в Україні, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 №
591-р, де передбачено розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо
розпорядження земельними ділянками, у тому числі за межами населених пунктів.
Крім того, існує нагальна необхідність у врегулювання питань державного
контролю за використання м та охороною земель.
Відповідно до Закону України «Про державний контроль за використанням та
охороною земель» повноваження із здійснення державного контролю за використанням та
охороною земель належать центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного контролю у сфері агропромислового комплексу. Таким
органом є Державна інспекція сільського господарства України. Проте майже два роки
тому Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення про ліквідацію цієї інспекції, і
на сьогодні вона знаходиться у стадії ліквідації. Внаслідок цього тривалий період
державний контроль у цій сфері майже не здійснюється, що дуже негативно
відображається на стані дотримання земельного законодавства і провокує значну кількість
порушень. Тому на сьогодні є необхідним визначення на законодавчому рівні органу,
якому будуть надані повноваження із здійсненням такого контролю.
Проте і сама передбачена законом система державного контролю підлягає
коригуванню. Існуючими нормами Закону України «Про державний контроль за
використанням та охороною земель» функції такого контролю дублюються двома
контролюючими центральними органами виконавчої влади - у сфері агропромислового
комплексу та у сфері охорони навколишнього природного середовища. Здійснення одних і
тих же повноважень декількома органами створює передумови для зловживань,
необґрунтовано посилює тиск на суб’єктів господарювання та призводить до збільшення
видатків державного бюджету на утримання зазначених органів.
Крім того, існує правовий вакуум у питаннях здійснення самоврядного контролю за
використанням та охороною земель. Такий контроль за існуючими нормами законодавчих
актів де-юре здійснюють всі без виключення органи місцевого самоврядування. Проте, на
сьогодні по-перше, не врегульований порядок здійснення такого контролю, а по-друге,
органам місцевого самоврядування не надано жодних повноважень з розгляду справ про
адміністративні правопорушення у цій сфері. Тому на сьогодні, місцева рада,
відповідаючи за розвиток населених пунктів, позбавлена жодних механізмів впливу на
осіб, використовують земельні ділянки не за цільовим призначенням, які здійснюють
самозахоплення земельних ділянок, або використовують їх без належного оформлення, не
сплачуючи до місцевих бюджету жодних коштів.
В той же час, суттєво збільшуючи повноваження місцевих рад з розпорядження
земельними ресурсами, необхідно забезпечити контроль за законністю діяльності і самих
органів місцевого самоврядування.
Враховуючи викладене, законопроектом пропонується наступні положення.
1. Встановлення порядку передачі земель державної власності за межами населених
пунктів у комунальну власність об’єднаних територіальних громад.
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2. Передати сільським, селищним, міським радам повноваження з розпорядження
землями державної власності за межами населених пунктів в якості делегованих
повноважень (крім земель оборони, земель природно-заповідного та іншого
природоохоронного
призначення
на
об’єктах
природно-заповідного
фонду
загальнодержавного значення та інших, які мають важливе значення для держави).
3. Надати повноваження із здійснення державного контролю за використанням та
охороною земель:
- центральному органу, який реалізує державну політику у сфері земельних
відносин,
- виконавчим органам сільських, селищних, міських рад (у частині контролю за
виконанням вимог щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням;
дотримання строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та
обов'язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання
за призначенням; вжиття відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно
зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам).
При цьому, враховуючи різний стан забезпеченості органів місцевого
самоврядування фінансовими та кадровими ресурсами, пропонується встановити, що цих
повноважень виконавчі органи місцевого самоврядування набувають у разі прийняття
відповідною радою рішення про їх здійснення.
За таких умов, існування правового інституту самоврядного контролю за
використанням та охороною земель, не вбачається за доцільне. Тому положення щодо
здійснення самоврядного контролю пропонується виключити із норм законодавства.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього
природного середовища в частині дотримання земельного законодавства,
використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості
ґрунтів»
Номер, дата реєстрації: 4356 від 31.03.2016
Ініціатори: Народні депутати України Дирів А.Б., Дзюблик П.В., Рибак І.П.,
Заболотний Г.М.
Проект акта розроблений з метою внесення до актів законодавства змін, що
випливають з пунктів 2, 9 постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442
«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» стосовно покладання
функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного
законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності,
родючості ґрунтів на Держекоінспекцію України та встановленню її повноважень.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього
природного середовища в частині дотримання земельного законодавства, використання та
охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів» (далі - проект акта)
розроблений відповідно до пунктів 2, 9 постанови Кабінету Міністрів України від
10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» у
зв’язку з ліквідацією Державної інспекції сільського господарства України та передачею
частини її функцій до Держекоінспекції України щодо здійснення державного нагляду
(контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони
земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів та необхідністю внесення
відповідних змін до законодавства, що випливають з цієї постанови.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо передачі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони
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навколишнього природного середовища в частині дотримання земельного законодавства,
використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів»
розроблено на виконання законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про
центральні органи виконавчої влади».
Проектом акта передбачається внесення змін до законодавчих актів України щодо
передачі Держекоінспекції України функцій із здійснення державного нагляду (контролю)
в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх
категорій та форм власності, родючості ґрунтів, а саме:
у статті 142, 152, 143, 168, 188, 190 Земельного кодексу України;
у статті 5, 171, 181, 19, 21, 27, 37, 39, 54 Закону України «Про охорону земель»;
у статті 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Закону України «Про державний контроль за
використанням та охороною земель»;
у статті 2421, 244 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
у статті 8, 141, 60 Закону України «Про землеустрій»;
у статтю 221 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної
документації»;
у статтю 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»;
у статтю 21 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
у статтю 36 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних
зон енергетичних об’єктів».
http://zakon.rada.gov.ua

БЮЛЕТЕНЬ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
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04.02.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо правового регулювання у сфері
раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського
призначення"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового регулювання у сфері
раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення",
Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо правового регулювання у сфері раціонального
використання та охорони земель сільськогосподарського призначення", 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.
http://minagro.gov.ua/
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04.02.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до Порядку здійснення спеціального використання
водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах),
внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській)
економічній зоні та на континентальному шельфі України"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до Порядку здійснення спеціального використання
водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах),
внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні
та на континентальному шельфі України" та аналізу регуляторного впливу зазначеного
проекту Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.
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 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@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: Плічко Василь Федорович, тел. 484-63-55
http://minagro.gov.ua/
10.02.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики "Про
затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що
надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінагрополітики, і
Порядку відшкодування цих витрат"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики
"Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що
надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінагрополітики, і Порядку
відшкодування цих витрат" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту наказу,
Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту наказу Мінагрополітики "Про затвердження
Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом
на інформацію, розпорядником якої є Мінагрополітики, і Порядку відшкодування цих
витрат" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика /
Проекти регуляторних актів 2016).
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:
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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: roman.melnychenko@minagro.gov.ua, виконавець
Мельниченко Р.С., телефон: (044) 279-58-00.
http://minagro.gov.ua/
12.02.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня
2012 р. № 459"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23
травня 2012 р. № 459" Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 459"
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 з дня опублікування цього оголошення за такими
адресами: Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24,
м. Київ, 01001, е-mail: anatolii.kuzhelyuk@minagro.gov.ua. Відповідальний виконавець заступник начальника управління технічної політики в АПК – начальник відділу
інженерно-технічного забезпечення та ринків техніки Департаменту землеробства та
технічної політики в АПК А.А. Кужелюк, тел. 279-85-28.
Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, еmail: inform@dkrp.gov.ua.
http://minagro.gov.ua/
16.02.2016
Повідомленняпро оприлюднення до проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України“Про затвердження вимог до продуктів з какао
та шоколаду”

Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу «Про затвердження
вимог до продуктів з какао та шоколаду» (далі – проект Наказу) Міністерство аграрної
політики та продовольства України оголошує про його публікацію на офіційному сайті
Мінагрополітики України.
Метою прийняття проекту Наказу є стимулювання виробництва безпечних та
якісних продуктів з какао та шоколаду.
Прийняття проекту Наказу продиктовано необхідністю гармонізації законодавства
України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до продуктів з какао та
шоколаду для розширення експортних можливостей України.
Проект наказу є регуляторним актом, який справлятиме позитивний вплив на
ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян
та держави.
- 46 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

У разі прийняття проекту Наказу буде імплементовано в законодавство України
Директиву № 2000/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 червня 2000 року, яка
стосується продукції, що містить какао та шоколад і призначена для споживання
людиною, що позитивно вплине на покращення експортних позицій національної
продукції на відповідному ринку.
Проект Наказу та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет
на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту Наказу та аналізу регуляторного
впливу в письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такими адресами:
Державна регуляторна служба України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.
Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01011, м. Київ, вул.
Хрещатик, 24; тел. 278 80 49; oleksandr.lozovitskiy@minagro.gov.ua.
http://minagro.gov.ua/
18.02.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін
до статті 24 Закону України "Про бджільництво"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про
внесення змін до статті 24 Закону України "Про бджільництво" (далі – проект Закону)
Мінагрополітики України оголошує про публікацію проекту Закону.
Проект Закону розроблено на виконання завдань, визначених Програмою
діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України
від 11.12.2014 № 26-VІII.
Даний проект Закону сприятиме дерегуляції та зменшенню кількості точок дотику
бізнесу та держави, підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу на селі,
утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту,
відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробки.
Проект Закону, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до нього
розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики: www.minagro.gov.ua(розділ
Регуляторна політика, Проекти регуляторних актів).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону та аналізу регуляторного
впливу в письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього повідомлення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України:
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011, e-mail: mykola.kvasha@minagro.gov.ua;
Державна регуляторна служба України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, email: inform@dkrp.gov.ua.
http://minagro.gov.ua/
18.02.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення
зміни до статті 35 Закону України "Про ветеринарну медицину"

Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про
внесення зміни до статті 35 Закону України "Про ветеринарну медицину" (далі – проект
Закону) Мінагрополітики України оголошує про публікацію проекту закону.
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Проект Закону розроблено на виконання завдань, визначених Програмою
діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України
від 11.12.2014 № 26-VІII.
Даний проект Закону сприятиме дерегуляції та зменшення кількості точок дотику
бізнесу та держави, підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу на селі,
утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту,
відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробки.
Проект Закону, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до нього
розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики: www.minagro.gov.ua(розділ
Регуляторна політика, Проекти регуляторних актів).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону та аналізу регуляторного
впливу в письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього повідомлення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України:
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011, e-mail: mykola.kvasha@minagro.gov.ua;
Державна регуляторна служба України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, email: inform@dkrp.gov.ua.
http://minagro.gov.ua/
18.02.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про племінну справу в тваринництві"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про племінну справу в тваринництві" (далі – проект
Закону) Мінагрополітики України оголошує про публікацію проекту закону.
Проект Закону розроблено на виконання завдань, визначених Програмою
діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України
від 11.12.2014 № 26-VІII.
Даний проект Закону сприятиме дерегуляції та зменшення кількості точок дотику
бізнесу та держави, підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу на селі,
утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту,
відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробки.
Проект Закону, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до нього
розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики: www.minagro.gov.ua(розділ
Регуляторна політика, Проекти регуляторних актів).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону та аналізу регуляторного
впливу в письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього повідомлення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України:
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011, e-mail: mykola.kvasha@minagro.gov.ua;
Державна регуляторна служба України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, email: inform@dkrp.gov.ua.
http://minagro.gov.ua/
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24.02.2016
Повідомленняпро оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України “Про внесення змін до Порядку консервації
земель”
З метою приведення нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та
продовольства України у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу, до
Порядку консервації земель, затвердженого наказом Мінагрополітики України від 26
квітня 2013 року № 283 «Про затвердження Порядку консервації земель» зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 810/23342 необхідно внести
відповідні зміни.
Видання наказу передбачає внесення змін до наказу Мінагрополітики України від
26 квітня 2013 року № 283 «Про затвердження Порядку консервації земель»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 810/23342.
Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде
розміщено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця за такими адресами.
Міністерство аграрної політики та продовольства України, Департамент
землеробства та технічної політики в АПК, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 226-3062, svitlana.rudenko@minagro.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.
http://minagro.gov.ua/
25.02.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та
визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16
грудня 2009 р. № 1391"
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови
Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1391 (далі-проект постанови)
розроблено з метою приведення деяких постанов Кабінету Міністрів України у
відповідність до вимог чинного законодавства та визнання такою, що втратила чинність,
постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. №1391.
Проект постанови оприлюднено шляхом його розміщення в мережі Інтернет на
офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України (розділ –
Регуляторна політика, підрозділ –проекти регуляторних актів) та Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби (www.vet.gov.ua, розділ - Законодавство, підрозділ Обговорення проектів документів).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та електронній
формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за
адресою:
Зауваження та пропозиції стосовно законопроекту та аналізу регуляторного впливу
в письмовій та електронній формі можна надавати за такими адресами:
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01001, м. Київ, вул. Хрещатик 24, Міністерство аграрної політики та продовольства
України; www.minagro.gov.ua;
01011, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, Державна служба України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва: е-mаіl: mail@dkrp.gov.ua;
01001, вул. Б.Грінченка, 1, м. Київ, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба
України: e-mаіl: fitozvit1@vet.gov.ua.
http://minagro.gov.ua/
25.02.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України “Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів
для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих
організмів для науково-дослідних цілей”
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку імпорту
біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або
біологічного контролю та шкідливих організмів для науково-дослідних цілей” розроблено
відповідно до статті 35 Закону України “Про карантин рослин” з метоюупорядкування
процедури імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових
досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів для науково-дослідних
цілей.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку імпорту
біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або
біологічного
контролю
та
шкідливих
організмів
для
науково-дослідних
цілей” оприлюднено шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби України (www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ –
Обговорення проектів документів).
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:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, е-mail: www. minagro.gov.ua;
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: mail@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба
України, e-mail: law@vet.gov.ua.
http://minagro.gov.ua/
25.02.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України "Про внесення змін до Розрахунку частки
сільськогосподарського товаровиробництва

Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року

З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Розрахунку частки
сільськогосподарського товаровиробництва" (далі – проект наказу), Міністерство аграрної
політики та продовольства України оголошує про його публікацію.
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Проект наказу підготовлено для приведення у відповідність до Податкового
кодексу України та врегулювання проблемних питань, виявлених при практичному
застосуванні Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва.
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 грудня
2015 року № 461 «Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського
товаровиробництва», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1573/28018 від
16 грудня 2015 року (далі – наказ), внесено зміни до Розрахунку частки
сільськогосподарського товаровиробництва (далі – Розрахунок), зокрема з метою
коригування доходів на суму від курсових різниць в іноземній валюті пункт 3 був
доповнений підпунктом 3.6 такого змісту: "Сума доходу від курсової різниці за
зобов’язаннями по кредитах (позиках), відсотках в іноземній валюті".
Проте у формулу для розрахунку величини, на яку зменшують загальну суму
доходу сільськогосподарського товаровиробника, передбачену колонкою 3 пункту 3,
помилково не включено значення показника передбаченого підпунктом 3.6.
Таку помилку було виявлено при практичному застосуванні Розрахунку та
надходжень до Мінагрополітики відповідних звернень від сільгосппідприємств.
Тому, для врегулювання ситуації, необхідно внести зміни до наказу
Мінагрополітики України від 26 грудня 2011 року № 772 "Про затвердження Розрахунку
частки сільськогосподарського товаровиробництва", якими формулу розрахунку
величини, на яку зменшують загальну суму доходу сільськогосподарського
товаровиробника (колонка 3 пункт 3), доповнити підпунктом 3.6 Розрахунку.
Проект наказу та супровідні документи розміщено в мережі Інтернет на офіційному
веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу 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: oksana.kiktenko@minagro.gov.ua. Відповідальний виконавець: Кіктенко
Оксана Володимирівна, тел. 278-44-53.
Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,еmail: inform@dkrp.gov.ua.
http://minagro.gov.ua/
26.02.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України “Про затвердження Порядку про вибірковий
фітосанітарний контроль”

Випуск
№ 112-113

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про
затвердження Порядку про вибірковий фітосанітарний контроль”розроблено відповідно до
частини другої статті 40 Закону України “Про карантин рослин”.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про
затвердження Порядку про вибірковий фітосанітарний контроль” оприлюднено шляхом
його розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби
України (www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів
документів).

06 квітня
2016 року
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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:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, е-mail: www. minagro.gov.ua;
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: mail@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба
України, e-mail: law@vet.gov.ua.
http://minagro.gov.ua/
04.03.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України “Про затвердження критеріїв заборони поширення сортів в Україні”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження критеріїв заборони поширення сортів в Україні»
(далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України
оголошує про його публікацію.
Проект постанови розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015
року № 864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення
законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з
європейськими та міжнародними нормами і стандартами» (далі - Закон), яким, зокрема,
внесено зміни до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», що забезпечить
виконання вимог Закону в частині проведення державної науково-технічної експертизи
заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав
інтелектуальної власності на сорт рослин.
Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному
веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua,
розділ «Регуляторна політика»).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України вул. Хрещатик 24, м.
Київ, 01001, е-mail: taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна,
тел./факс 279 27 04
Державна регуляторна служба України, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011,
е-mail: inform@dkrp.gov.ua.
http://minagro.gov.ua/
04.03.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України “Про затвердження Кваліфікаційних вимог до
працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними
(генетичними) ресурсами”

Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства “Про затвердження Кваліфікаційних вимог до
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працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними)
ресурсами” Міністерство аграрної політики та продовольства України з “___” _________
2016 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та
продовольства України.
Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів
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 30 днів
з дня оприлюднення за адресою:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: maria.vigura@minagro.gov.ua, відповідальний виконавець:
Вігура Марія Василівна, тел. 279-85-12
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: mail@dkrp.gov.ua.
http://minagro.gov.ua/
09.03.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики “Про
затвердження Порядку визначення племінної цінності плідників за походженням,
власною продуктивністю, якістю потомства та проведення випробування плідників
за якістю потомства та Порядку визначення уповноважених установ (організацій) та
селекційних центрів”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики
“Про затвердження Порядку визначення племінної цінності плідників за походженням,
власною продуктивністю, якістю потомства та проведення випробування плідників за
якістю потомства та Порядку визначення уповноважених установ (організацій) та
селекційних центрів” Міністерство аграрної політики та продовольства України з “09”
березня 2016 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики
та продовольства України.
Прийняття проекту наказу забезпечить приведення у відповідність до вимог
законодавства нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві.
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
тридцяти днів з дня оприлюднення за адресою:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: irina.mentu@minagro.gov.ua, відповідальний виконавець:
Ментю Ірина Леонідівна. 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.
http://minagro.gov.ua/
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11.03.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234"
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19
червня 2015 року № 234" разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на
офіційному
веб-сайті
Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
Україниwww.minagro.gov.ua в розділі "Регуляторні акти".
Прийняття проекту наказу забезпечить приведення нормативно-правових актів
міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.
Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу можна надавати у
письмовій та електронній формі протягом 30 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 регуляторна служба України, email: mail@dkrp.gov.ua.
http://minagro.gov.ua/
11.03.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України "Про деякі питання здійснення страхування
майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків
на весь період вирощування"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про деякі питання здійснення страхування
майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на
весь період вирощування" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту наказу,
Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.
Супровідні документи та проект наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України "Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю
сої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період
вирощування" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна
політика / Проекти регуляторних актів 2016).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу
у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: olena.miroshnichenko@minagro.gov.ua.
Телефон: (044) 278-34-84.
Відповідальний виконавець: Мірошниченко О.О.
http://minagro.gov.ua/
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14.03.2016
Повідомлення про оприлюднення
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції) в рибогосподарській
діяльності"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення
бізнесу (дерегуляції) в рибогосподарській діяльності" (далі – проект Закону)
Мінагрополітики оголошує про його публікацію.
Проект Закону розроблено на виконання завдань, визначених Програмою
діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Верховної Ради України
від 11.12.2014 № 26-VІII.
Проект Закону сприятиме дерегуляції та зменшенню кількості точок дотику бізнесу
та держави, підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу на селі, утвердження
лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття
європейських ринків для вітчизняних виробників.
Проект Закону, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до проекту
акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики: www.minagro.gov.ua(розділ
"Регуляторна політика", підрозділ "Проекти регуляторних актів").
Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону в письмовій та електронній
формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього повідомлення за
такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України: вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01011, e-mail: mykola.kvasha@minagro.gov.ua;
Державне агентство рибного господарства України: вул. Січових Стрільців, 45 а, м.
Київ, 04053, e-mail: darg@darg.gov.ua;
Державна регуляторна служба України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, email: inform@dkrp.gov.ua.
http://minagro.gov.ua/
14.03.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України "Про внесення змін до Фітосанітарних правил
ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва
дерев’яного пакувального матеріалу"

Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
внесення змін до Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах
країни, експорту та виробництва дерев’яного пакувального матеріалу". розроблено на
виконання пункту 3 розділу II. "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 8
грудня 2015 року № 867-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі" з метою приведення нормативноправових актів у сфері карантину рослин у відповідність до вимог чинного законодавства
та врегулювання питання щодо необов’язковості придбання суб’єктом господарювання
зайвого майна для здійснення господарської діяльності з виробництва та маркування
дерев’яного пакувального матеріалу.
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Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
внесення змін до Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах
країни, експорту та виробництва дерев’яного пакувального матеріалу" оприлюднено
шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) і Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби України (www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ –
Обговорення проектів документів).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу
у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за адресою:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: inform@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба
України, e-mail: law@vet.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: volodymyr.topchiy@minagro.gov.ua.
http://minagro.gov.ua/
14.03.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України "Про затвердження Змін до Інструкції з
проведення санітарної обробки – дезінфекції, дезінсекції та дератизації об’єктів
птахівництва
Розробник проекту:
Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Мета прийняття проекту:
Мета розробки зазначених змін до Інструкції полягає в забезпеченні епізоотичного
благополуччя України щодо гостроінфекційних хвороб птиці, покращенні методів
локалізації цих захворювань, визначенні протиепізоотичних заходів, покращенні
можливостей реагування на спалах.
Інформація про оприлюднення:
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
затвердження Змін до Інструкції з проведення санітарної обробки – дезінфекції,
дезінсекції та дератизації об’єктів птахівництва" оприлюднений шляхом його розміщення
в мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua, розділ
"Регуляторна політика") та Держпродспоживслужби (www.vet.gov.ua, розділ –
Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів документів).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі
можна надавати протягом місяця з дня оприлюднення проекту наказу та аналізу
регуляторного впливу в мережі Internet за адресою:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: info@minapk.gov.ua.
01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів, Телефон:(044) 279-12-70 Факс:(044) 279-48-15.
03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, Телефон/факс:(044) 242-30-35, 242-30-33, email: dpc10@meta.ua, Державного центру ветеринарної медицини птахівництва.
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01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: inform@dkrp.gov.ua.
http://minagro.gov.ua/
14.03.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства аграрної політики України від 23 серпня 2005 року № 414"
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
"Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики
України від 23 серпня 2005 року № 414" розроблено з метою забезпечення приведення
нормативно-правових актів Мінагрополітики у відповідність до вимог чинного
законодавства України.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
"Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики
України від 23 серпня 2005 року № 414" оприлюднено шляхом його розміщення в мережі
Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України (www.minagro.gov.ua) і Державної ветеринарної та фітосанітарної служби
України (www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ –Обговорення проектів
документів).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу
у письмовій та електронній формах можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за адресою:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: inform@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба
України, e-mail: law@vet.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: volodymyr.topchiy@minagro.gov.ua.
http://minagro.gov.ua/
16.03.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за
порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду"

Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за
порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду"
Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил
рибальства та ведення робіт на землях водного фонду", 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:
- 57 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

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: minapk.riba@ukr.net, виконавець Білоус Олександр
Дмитрович;
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45-а, Державне агентство рибного
господарства України,
e-mail: ihtio@darg.gov.ua,
виконавець
Черненко
Ольга
Анатолііївна, телефон 486-63-14.
http://minagro.gov.ua/
16.03.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики "Про
затвердження
Нормативів
екологічної
безпеки
водних
об’єктів,
що
використовуються для потреб рибного господарства"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики
"Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що
використовуються для потреб рибного господарства" (далі – проект наказу) та аналізу
регуляторного впливу проекту наказу Мінагрополітики оголошує про його публікацію.
Проект наказу разом з пояснювальною запискою та аналізом регуляторного впливу
розміщено на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua, розділ
"Регуляторна політика") та Держрибагентства (www.darg.gov.ua, розділ – "Діяльність",
підрозділи – "Проекти документів" – "Проекти нормативних документів").
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу
у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за адресою:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: info@minagro.gov.ua.
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 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: Юркова Ірина Павлівна, тел. 484-63-50.
http://minagro.gov.ua/
23.03.2016
Повідомлення про оприлюдненняпроекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин,
придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів
рослин, придатних для поширення в Україні та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України" (далі – проект постанови) Міністерство
аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект постанови розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015
року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення
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Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року

законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з
європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким, зокрема, внесено зміни в
Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", що забезпечить виконання вимог
Закону в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на сорт
рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної
власності на сорт рослин.
Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному
веб–сайті
Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України
(http://www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, м.
Київ, 01001, E-mail: taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна.
тел./факс 279 27 04
Державна регуляторна служба України, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011,
Е-mail: inform@dkrp.gov.ua
http://minagro.gov.ua/
23.03.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підтвердження
рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва
та розсадництва"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підтвердження
рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та
розсадництва" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства
України оголошує про його публікацію.
Проект наказу розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015 року №
864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства
України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та
міжнародними нормами і стандартами".
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з
аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу
у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України
вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001,
е-mail: taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна.
тел./факс 279 27 04
Державна регуляторна служба України,
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011,
е-mail: inform@dkrp.gov.ua.
http://minagro.gov.ua/
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23.03.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України "Про внесення змін до Правил складання та
подання заявки на сорт рослин"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Правил складання та
подання заявки на сорт рослин" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект наказу розроблено на виконання Прикінцевих та перехідних положень
Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-III "Про внесення змін до деяких законів
України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у
відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким, зокрема,
внесено зміни в Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", що забезпечить
виконання вимог Закону в частині проведення державної науково-технічної експертизи
заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав
інтелектуальної власності на сорт рослин.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з
аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна
політика").
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу
у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, м.
Київ, 01001, E-mail: taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна.
тел./факс 279 27 04
Державна регуляторна служба України, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011,
Е-mail: inform@dkrp.gov.ua
http://minagro.gov.ua/
24.03.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ввезення в Україну
дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки та вивезення з України насіння
і садивного матеріалу сортів рослин"

Випуск
№ 112-113
06 квітня
2016 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ввезення в
Україну дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки та вивезення з України
насіння і садивного матеріалу сортів рослин" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної
політики та продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект наказу розроблено на виконання Прикінцевих та перехідних положень
Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів
України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у
відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким, зокрема,
внесено зміни в Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", що забезпечить
виконання вимог Закону в частині проведення державної науково-технічної експертизи
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заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав
інтелектуальної власності на сорт рослин.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з
аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна
політика").
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу
у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, м.
Київ, 01001, E-mail: taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна.
тел./факс 279 27 04
Державна регуляторна служба України, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011,
Е-mail: inform@dkrp.gov.ua
http://minagro.gov.ua/
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31.03.2015 ВР України прийняла в другому читанні закон про спрощення
реєстрації фермерських господарств
Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект №1599 «Про
внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності
сімейних фермерських господарств». «За» зазначений документ 31 березня проголосували
262 депутати.
У законопроекті уточнюється визначення поняття «фермерське господарство», а
також зазначається, що таке господарство підлягає державній реєстрації як юридична
особа чи фізична особа - підприємець.
Фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, діє на підставі
статуту. При цьому, таке господарство має статус сімейного фермерського господарства за
умови, що в його підприємницькій діяльності використовується тільки праця членів однієї
сім'ї.
Господарство без статусу юрособи організовується на основі діяльності фізособи підприємця і має статус сімейного фермерського господарства, за умови використання
праці членів такого господарства, якими є виключно фізична особа (підприємець) і члени
його сім'ї. Договір про створення такого господарства полягає членами однієї сім'ї в
письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.
Підкреслюється, що фермерським господарствам зі статусом сімейних
фермерських господарств надається додаткова державна підтримка в порядку,
передбаченому Законом «Про державну підтримку сільського господарства України».
Нагадаємо, що в першому читанні даний законопроект був прийнятий в листопаді
2015 року.
АПК-інформ
25.03.2016 З початку 2015/2016 МР Україна експортувала майже 30 млн. тонн
зерна
З початку 2015/2016 МР станом на 25 березня 2016 року фактичні обсяги експорту
зернових культур склали майже 30 млн. тонн.
За словами Міністра агрополітики Олексія Павленка, в лютому 2016 року обсяги
експорту зерна склали 3,3 млн. тонн, що є найвищим рекордним показником для даного
місяця (у лютому 2014 було 2,8 млн. тонн). При цьому протягом березня поточного року
було експортовано 2,7 млн. тонн зерна.
В розрізі культур обсяги експорту з початку 2015/2016 МР пшениці склали 12,6
млн. тонн, кукурудзи - близько 13 млн. тонн, ячменю - 4 млн. тонн.
"В даний час в портах України під завантаженням знаходяться 12 судів, планове
завантаження - більше 400 тис. тонн", - зазначив Олексій Павленко.
Також повідомляється, що ціни попиту на зернові в даний час коливаються в
залежності від регіону: на пшеницю 3-го класу - від 3600 до 4300 грн./т, на фуражну
пшеницю 6-го класу - від 3250 до 4200 грн./т.
Ціни на продовольчу та фуражну пшеницю становлять: на пшеницю 3 класу - 3992
грн./т, на фуражну - 3797 грн./т. Середні ціни на ячмінь становлять 3679 грн./т, на
кукурудзу - 3971 грн./т.
ПроАгро
25.03.2015 Комітет ВР України пропонує призупинити індексацію нормативної
грошової оцінки земель
Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики
рекомендує ВР прийняти за основу законопроект №3872 «Про внесення змін до
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Податкового кодексу України про призупинення індексації нормативної грошової оцінки
землі з метою збереження виробничого потенціалу вітчизняних підприємств».
Законопроектом пропонується встановити на 2015 і 2016 рр. коефіцієнт індексації
нормативної грошової оцінки земель на рівні «1», а також продовжити на 2017 р.
встановлений порядок розрахунку бази оподаткування єдиним податком для платників
єдиного податку IV групи (сільськогосподарських товаровиробників).
«Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого сприятиме зменшенню
фіскального навантаження на промислових виробників, дозволить скоротити невиробничі
витрати суб'єктів господарювання, мінімізувати зростання собівартості продукції і послуг,
що збереже робочі місця і виробничий потенціал вітчизняних підприємств», - йдеться в
повідомленні.
АПК-інформ
25.03.2015 На підтримку АПК України в 2016 році бюджет передбачає майже
1,8 млрд. грн. - Мінагропрод
На підтримку розвитку агропромислового комплексу України в державному
бюджеті на 2016 рік передбачено видатки загального фонду обсягом 350 млн. грн.,
спеціального - 1,42 млрд. грн. Про це 24 березня заявив директор департаменту фінансовокредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України Баграт
Ахіджанов.
Він уточнив, що із загального фонду на підтримку АПК шляхом здешевлення
кредитів передбачено 300 млн. грн., на підтримку тваринництва - 50 млн. грн. (для
виплати часткового відшкодування вартості закупленого для подальшого відтворення
ВРХ). Видатки спеціального фонду держбюджету передбачають виділення
інтервенційному фонду «Аграрного фонду» 1,4 млрд. грн., на кредити фермерським
господарствам - 15,8 млн. грн., в резервний насіннєвий фонд - 5 млн. грн. і на лізинг
сільгосптехніки - 3,8 млн. грн.
АПК-інформ
24.03.2016 Галузь тваринництва в 2016 році отримала 50 млн. грн..
держпідтримки
На державну підтримку галузі тваринництва в 2016 році із загального фонду за
бюджетною програмою передбачено 50 млн гривень, про це заявив директор
Департаменту тваринництва Микола Кваша.
Він повідомив, що всі кошти будуть спрямовані на виплату часткового
відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів
вітчизняного походження і племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного
та м'ясного напряму продуктивності.
"Часткове відшкодування вартості тварин здійснюється на безповоротній основі за
тварин, закуплених у період з жовтня минулого року по жовтень поточного року. Розмір до 50% вартості, але не більше: за високопродуктивних і племінних телиць, нетелей та
корів - 12 тис. Гривень за одну голову, за племінних свинок і кнурів вітчизняного
походження (класу "еліта") - 2,4 тис. гривень за одну голову; за племінних вівцематок,
баранів, ярок - 2 тис. гривень за одну голову", - пояснив Микола Кваша.
За словами директора Департаменту тваринництва, Мінагрополітики опрацювало
всі необхідні передумови для відшкодування вартості і рекомендує комісіям в областях
здійснювати прийом і розгляд документів відповідно до вимог Порядку КМУ та
відповідних наказів міністерства. Виплати за даними програмами почнуться після 1
жовтня 2016 року.
Також повідомляється, що Мінагрополітики звернулося до Мінфіну з пропозицією
при перегляді держбюджету передбачити додатково витрати в розмірі:
250 млн. гривень для часткового відшкодування вартості будівництва та
реконструкції об'єктів;
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177 млн. гривень для здійснення відшкодування витрат фізичних осіб на послуги з
ідентифікації і реєстрації тварин;
146,2 млн. гривень для погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої
органами казначейства за минулі роки.
ПроАгро
24.03.2015 Кабмін України схвалив вимоги до контактуючих з харчовими
продуктами предметів і матеріалів
Кабінет Міністрів України на засіданні 23 березня ухвалила проект Закону України
«Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами».
«Відповідний проект закону розроблено Мінагропродом з метою 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. Також метою розробки законопроекту є
гармонізація національного законодавства до законодавства ЄС в сфері безпеки харчових
продуктів », - йдеться в повідомленні.
Проект закону передбачає врегулювання відносин, пов'язаних з обігом предметів та
матеріалів, які в готовому вигляді призначені для контакту з харчовими продуктами, вже
контактують з ними або можуть передавати компоненти на харчові продукти при
звичайних чи інших можливих умовах використання.
Також положеннями законопроекту визначено групи предметів і матеріалів, що
контактують з харчовими продуктами, до яких застосовуються спеціальні заходи.
Крім того, проект закону містить вимоги до маркування предметів і матеріалів, що
контактують з харчовими продуктами, встановлює порядок декларування операторами
ринку відповідності вимогам спеціальних заходів для зазначених груп предметів і
матеріалів.
АПК-інформ
23.03.2015 Голова аграрного комітету ВР України вважає майже неможливим
повернення податкових пільг аграріям
Голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин Тарас Кутовий вважає нереалістичною перспективу прийняття законопроекту
№3851-1 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав
платників податку на додану вартість, в т.ч. сільгосптоваровиробників» про повернення
пільгового режиму справляння ПДВ, коли 100% цього податку залишалося в
розпорядженні підприємств.
За його словами, держава не має в своєму розпорядженні достатні фінансові
ресурси для повернення податкових пільг для аграріїв. «Щоб повернути спецрежим,
потрібно знайти ресурси. Це позиція, яка повинна бути збалансована з Мінфіном», - сказав
Т.Кутовий.
Він зазначив, що Міністерство фінансів зараз розробляє законопроект, який
передбачає, що нарахований ПДВ аграрії будуть розподіляти в наступній пропорції: 50%
буде сплачуватися до бюджету, 50% - залишатися в розпорядженні підприємства. За
словами Т.Кутового, такий розподіл спростить адміністрування податків.
Голова комітету також повідомив, що кінцевий варіант законопроекту буде
поданий до парламенту не раніше, ніж через два тижні.
УНІАН
21.03.2015
Кабмін
України
затвердив
порядок
акумуляції
ПДВ
сільгосппідприємствами
Кабінет
Міністрів
України
затвердив
порядок
акумулювання
сільськогосподарськими підприємствами податку на додану вартість, який до кінця 2016
року стягуватиметься по трирівневому режиму відповідно до змін до Податкового кодексу
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від 24.12.15, а з 2017 року буде застосовуватися до аграрних підприємств на загальних
підставах. Про це йдеться в постанові КМУ №156 від 24.02.16, опублікованій в газеті
«Урядовий кур'єр».
Згідно з постановою, операції із зерновими і технічними культурами обкладаються
ПДВ в пропорції: 85% нарахованого податку - в бюджет, 15% - в розпорядженні
підприємства на спеціальному рахунку; операції з продукцією тваринництва - 20% в
бюджет, 80% на спецрахунок; інші операції з сільськогосподарською продукцією - 50 на
50. При цьому, згідно з документом, аграрні підприємства повинні відкрити в системі
електронного адміністрування ПДВ окремі рахунки, призначені для перерахування коштів
до бюджету і на спецрахунки.
АПК-інформ
18.03.2015 Мінагропрод має намір залучити $ 1,5 млрд. для відновлення
зрошення в південних областях України
Міністерство аграрної політики і продовольства України розраховує залучити
$ 1,5 млрд. інвестицій протягом 2 років в рамках реалізації Стратегії відновлення
зрошення в південних областях України. Про це заявив глава Мінагропроду Олексій
Павленко.
За його словами, відновлення зрошення - ключова умова розвитку українського
АПК в умовах глобальних кліматичних змін. «З огляду на це, міністерство разом з
експертами Світового банку розробляє Стратегію відновлення зрошення на півдні
України. Даний проект дозволить залучити в систему зрошення орієнтовно $ 1,5 млрд.
інвестицій протягом наступних 2 років», - зазначив міністр.
Він уточнив, що міністерство планує завершити підготовчу роботу по реалізації
даної стратегії до кінця 2016 року.
АПК-інформ
17.03.2016 Уряд України хоче ввести плату за проїзд вантажного транспорту
вагою понад 12 тонн
Кабінет Міністрів України пропонує до кінця поточного року впровадити на
автомобільних дорогах державного значення систему збору плати за проїзд з
транспортних засобів масою понад 12 тонн.
Про це йдеться в Програмі дій уряду, опублікованій на сайті Кабміну.
Відзначається, що для впровадження такої системи необхідно внести зміни до
деяких законодавчих актів України, а також до Бюджетного кодексу України.
Відповідальним за виконання цього завдання є Міністерство інфраструктури.
Згідно з документом, впровадження плати за проїзд автотранспорту вагою більше
12 тонн дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету для виконання
ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування, а також
підвищити безпеку і конкурентоспроможність національної мережі автомобільних доріг
держзначення з метою залучення транзитних вантажопотоків.
УНІАН
17.03.2016 Кабмін хоче включити ДПЗКУ, "Аграрний фонд" і "Укрспирт" в
список приватизації
Кабінет Міністрів України має намір до 1 травня цього року розглянути питання
про включення до приватизаційного списку ряду найбільших аграрних держпідприємств
країни: "Державної продовольчо-зернової корпорації України", "Аграрного фонду" та
"Укрспирту". Про це йдеться в Програмі дій уряду на 2016 рік, опублікованій на
офіційному сайті Кабміну.
Крім того, до 1 травня Кабмін має намір подати до Верховної Ради законопроект
про внесення змін до приватизації в аграрній сфері, метою якого буде удосконалення
процедури продажу держпідприємств агропромислового комплексу.
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Також, згідно з документом, Міністерство аграрної політики та продовольства має
до 30 грудня 2016 року передати Фонду державного майна України для приватизації
підприємства агропромислового комплексу, які знаходяться в його веденні, крім об'єктів
природних заповідників,
"Телеграф"
16.03.2015 ВР України ратифікувала угоду СОТ про держзакупівлі
Верховна Рада України 16 березня прийняла законопроект №0085 «Про приєднання
України до угоди про державні закупівлі». «За» зазначений документ проголосували 243
депутати.
Приєднання до угоди Світової організації торгівлі про держзакупівлі (WTO GPA)
відкриє українському бізнесу доступ до ринків держзакупівель інших країн обсягом
близько $ 1,7 трлн.
У пояснювальній записці до документа йдеться, що учасниками угоди СОТ є 44
країни, включаючи 28 країн Євросоюзу, а також США, Японію, Канаду, Китай, Сінгапур і
ін.
АПК-інформ
15.03.2015 Кабмін України до липня подасть у ВР законопроект про
переоцінку землі
Кабінет Міністрів України має намір розробити і подати до Верховної Ради до
липня 2016 року проект закону, що дозволяє провести загальнонаціональну нормативну
грошову оцінку землі, яка є основою для розрахунку податків сільськогосподарських
підприємств.
Відповідно до програми дій уряду на 2016 рік уряд планує в подальшому
проводити переоцінку землі не менше, ніж раз в 10 років. Підготовкою законопроекту
займуться Міністерство аграрної політики і продовольства, Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Державна служба з
питань геодезії, картографії та кадастру України.
У програмі дій також говориться, що Мінрегіон і Держгеокадастр завершать
формування баз даних Державного земельного кадастру до кінця 2016 року Уряд також до
кінця року має намір провести інвентаризацію і розмежувати сільськогосподарські землі
державної, комунальної та приватної власності.
Крім того, до липня Кабмін подасть до парламенту законопроект, який виключає
можливість отримання в оренду земель сільгосппризначення поза конкурсом.
Термін підготовки закону про обіг земель сільськогосподарського призначення,
згідно з програмою, - до квітня ц.р., тоді як закон про продовження мораторію на купівлюпродаж землі, прийнятий ВР в минулому році, зобов'язав Кабмін подати такий закон на
розгляд парламенту до 1 березня.
АПК-інформ
12.03.2015 В Україні необхідно відновити держслужбу агролісо- і водних
меліорацій - Держлісагентство
Для забезпечення сталого і збалансованого управління агроландшафтами необхідно
розглянути можливість відновлення в Україні державної служби агролісомеліорації і
водних меліорацій. Про це повідомила перший заступник голови Держлісагентства
України Христина Юркевич.
«Відтворення полезахисних лісових смуг зменшить загрози деградації земель і
сприятиме підвищенню урожаїв сільськогосподарських культур, а також формуванню
екологічно безпечних умов проживання населення», - зазначила К.Юшкевіч.
Мінагропрод України

06 квітня
2016 року
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09.03.2016 В Україні стартує проект по створенню системи контролю за
безпекою молочних продуктів
В Україні стартує швейцарсько-український проект "Створення системи контролю
за безпекою харчових продуктів на основі оцінки ризиків в циклі виробництва і збуту
молочних продуктів в Україні".
Проект фінансується Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань
(SECO), бенефіціаром є Держветфітослужба України, виконавцем - компанія SAFOSO.
Відзначається, що проект передбачає проведення інституційної реформи і розвиток
інституційного потенціалу Держветфітослужби України, яка дозволить відомству
проектувати, координувати і контролювати застосування інтегрованої системи контролю
безпеки харчових продуктів на основі використання інноваційних епідеміологічних
методів.
Також планується напрацювати навички та інструменти для створення ефективної
системи інспекцій безпеки харчових продуктів на основі оцінки ризиків.
Крім того, передбачається залучення приватного сектора до системи контролю
безпеки продуктів харчування.
ПроАгро
04.03.2015 У ВР України зареєстрований законопроект про скасування
держрегулювання цукрової галузі
У Верховній Раді України зареєстровано схвалений Кабінетом Міністрів
законопроект №4172 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів
України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру», яким
пропонується скасувати державне регулювання цукрової галузі, зокрема, встановлення
мінімальних цін і квот на виробництво цукру.
Метою законопроекту є скасування Закону України «Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру», оскільки він «не виконав поставлених завдань, не сприяє
сталому функціонуванню бурякоцукрової галузі на ринкових принципах і не забезпечує
подальшого розвитку галузі».
Також пропонується скасувати Закон «Про внесення змін до ст. 5 Закону України
«Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції», яким передбачена
норма про обов'язкове встановлення мінімальних цін на продаж цукрових буряків квоти
«А» і цукру квоти «А».
АПК-інформ
02.03.2015 Кабмін України пропонує скоротити кількість відділень АМКУ
Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект № 4161
«Про внесення зміни до ст. 12 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»
про створення міжрегіональних територіальних відділень Антимонопольного комітету
України», який передбачає можливість створення міжрегіональних територіальних
відділень АМКУ для оптимізації структури відомства і скорочення витрат на його
утримання.
У пояснювальній записці говориться, що АМКУ має 27 територіальних відділень у
всіх областях, Києві, Севастополі та Криму. Дані відділення в основному ведуть діяльність
в межах свого регіону, а в деяких випадках і за дорученням голови комітету - за межами
регіону.
Уряд пропонує з метою скорочення витрат на утримання відділень забезпечити
можливість оптимізації їх кількості. Запропонований законопроект дозволяє об'єднувати
відділення і створювати міжрегіональні територіальні відділення АМКУ, які будуть
здійснювати свою діяльність в різних областях і містах.
АПК-інформ

06 квітня
2016 року
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