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1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 квітня 2016 р. № 1115-VIII
Про прийняття за основу проекту Закону 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
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 19, ст.225)
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 розширення повноважень органів місцевого
самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю
за використанням і охороною земель реєстр. № 4355), поданий народними депутатами
України Кулінічем О.І., Лунченком В.В. та іншими народними депутатами України.
2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій
суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України
у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 6 квітня 2016 р. № 260-р
Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів
Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства щодо
можливості забезпечення здійснення покладених на Державну службу з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів постановою Кабінету Міністрів
України від 2 вересня 2015 р. № 667 “Про затвердження Положення про Державну службу
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів” (Офіційний
вісник України, 2015 р., № 73, ст. 2402) функцій і повноважень Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів, Державної
санітарно-епідеміологічної служби (крім функцій з реалізації державної політики у сфері
епідеміологічного нагляду (спостереження), що припиняються, а також функцій із
здійснення метрологічного нагляду, державного контролю (нагляду) за дотриманням
вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів; із захисту прав
споживачів виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; державного нагляду
(контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва.
http://www.kmu.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 квітня 2016 р. № 326-р
Про призначення Осійчука М.С. заступником Міністра аграрної політики та
продовольства України - керівником апарату
Випуск
№ 114-115
27 травня
2016 року

Призначити Осійчука Миколу Степановича заступником Міністра аграрної
політики та продовольства України - керівником апарату.
http://www.kmu.gov.ua/
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 13 квітня 2016 р. № 156
Про внесення змін до Інструкції з проведення санітарної обробки – дезінфекції,
дезінсекції та дератизації об`єктів птахівництва
Відповідно
до
статей
6
та
7 Закону
України “Про
ветеринарну
медицину”, підпункту 9пункту 4 Положення 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. Затвердити Зміни до Інструкції з проведення санітарної обробки - дезінфекції,
дезінсекції та дератизації об’єктів птахівництва, затвердженої наказом Державного
департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 20
червня 2007 року № 69, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 липня 2007 року
за № 813/14080, що додаються.
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 цього наказу покласти на першого заступника Міністра
Краснопольського Я.В.
ЗМІНИ
до Інструкції з проведення санітарної обробки - дезінфекції, дезінсекції та дератизації
об’єктів птахівництва
1. У пункті 1:
1) у підпункті 1.1 слова “, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний
нагляд,”, “, які мають ліцензії для проведення санітарних робіт дезінфекції, дезінсекції та
дератизації” виключити;
2) у підпункті 1.2 слова “Державній службі ветеринарної медицини” замінити
словами “Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів”;
3) абзац третій підпункту 1.8 викласти в такій редакції:
“Усі приміщення, зазначені в цьому пункті, обов’язково повинні забезпечуватись
системою вентиляції та водопостачання. Якість води в системах централізованого
господарсько-питного водопостачання повинна відповідати вимогам Державних
санітарних норм та правил “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною” (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01
липня 2010 року за № 452/17747 (із змінами).”;
4) абзац перший підпункту 1.17 викласти в такій редакції:
“1.17. Профілактичну дезінфекцію проводять на об’єктах, які підлягають нагляду
Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів, дезінфекція має проводитись дезінфекційними препаратами, які зареєстровані
в установленому порядку Держпродспоживслужбою.”.
2. Підпункт 4.3 пункту 4 викласти в такій редакції:
“4.3. План проведення остаточної дезінфекції розробляється суб’єктами
господарювання та погоджується з територіальними органами Держпродспоживслужби.”.
http://www.minagro.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 13 квітня 2016 р. № 154
Про затвердження Порядку визначення племінної цінності плідників за
походженням, власною продуктивністю, якістю потомства та проведення
-3-

Відповідно до статей 7, 9, 10 та 16 Закону України "Про племінну справу у
тваринництві",підпункту 37 пункту 4, пункту 8 Положення 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. Затвердити:
1) Порядок визначення племінної цінності плідників за походженням, власною
продуктивністю, якістю потомства та проведення випробування плідників за якістю
потомства, що додається;
2) Порядок визначення уповноважених установ (організацій) та селекційних
центрів, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики
України від 20 грудня 2005 року № 720 "Про затвердження Положення про порядок
проведення атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 березня 2006 року за № 220/12094 (із
змінами).
3. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра
Краснопольського Я.В.
*повний текст документу дивіться на сайті відотства
http://www.minagro.gov.ua
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випробування плідників за якістю потомства та Порядку визначення уповноважених
установ (організацій) та селекційних центрів*
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
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: 4356-1 від 13.04.2016
Ініціатор: Народні депутати України Гуляєв В.О., Кривошея Г.Г.
Проект акта розроблений з метою надання повноважень органам місцевого
самоврядування функцій щодо здійснення державного у контролю за охороною
навколишнього природного середовища, шляхом внесення відповідних змін у діюче
законодавство України.
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 у зв’язку із децентралізацію повноважень органів виконавчої влади та
розширенню функцій територіальних громад.
Сьогоднішнім законодавством, органам місцевого самоврядування, надано лише
формальні функції по здійсненню контролю за охороною навколишнього природного
середовища, раціональним використанням, відтворенням і охороною природних ресурсів,
ці функції зводяться лише до написання програм щодо охорони навколишнього
природного середовища. Тобто, місцеві рада, відповідаючи за розвиток відповідних
територій, забезпечуючи реалізацію екологічної політики України, екологічних прав
громадян; затверджують з урахуванням екологічних вимог проекти планування і забудови
населених пунктів позбавлена будь-яких можливостей впливати на процеси формування
ефективного контролю за охороною навколишнього природного середовища.
У рамках децентралізації влади та повсюдності юрисдикції місцевого
самоврядування доцільно передати функції за здійсненням державного контролю у сфері
охорони навколишнього природного середовища органам місцевого самоврядування.
У випадку, якщо рада не створить відповідний орган із державного контролю у
сфері охорони навколишнього природного середовища цю функцію виконуватиме
Державна екологічна інспекція.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в
оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками»
Номер, дата реєстрації: 3157/П від 14.04.2016
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
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Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у
комплексі з земельними ділянками (реєстр. № 3157 від 18.12.2015 р.), поданий народними
депутатами України Гордєєвим А.А., Хланем С.В., Лівіком О.П., Жолобецьким О.О.,
Бриченком І.В.
2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій
-5-
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суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України
у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
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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: 4355-1 від 14.04.2016
Ініціатори: Народні депутати України Дирів А.Б., Корчик В.А., Рибак І.П.,
Тіміш Г.І., Люшняк М.В., Недава О.А., Дзюблик П.В., Заболотний Г.М.
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
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
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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.
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.
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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
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону 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/П від 14.04.2016
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 розширення повноважень органів місцевого
самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю
за використанням і охороною земель (реєстр. № 4355), поданий народними депутатами
України Кутовим Т.В., Кулінічем О.І., Лунченком В.В. та іншими.
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 протидії корупції на ринку зерна»
Номер, дата реєстрації: 4454 від 15.04.2016
Ініціатори: Народні депутати України Кривенко В.В., Кулініч О.І.,
Лабазюк С.П., Івченко В.Є., Негой Ф.Ф., Бриченко І.В., Бакуменко О.Б.
Основною метою законопроекту є запобігання та протидія корупції в державному
секторі ринку зерна та неефективному використанню державних коштів, а також
забезпечення відкритості і прозорості процедур закупівель зерна суб’єктами ринку зерна,
частка держави в статутному капіталі (фонді) яких становить понад 50 відсотків.
Необхідність прийняття даного законопроекту викликана системними
зловживаннями на ринку зерна суб'єктами ринку зерна, частка держави в статутному
капіталі (фонді) яких становить понад 50 відсотків. Це вже стало причиною завдання
державі багатомільярдних збитків та в подальшому може призвести, в тому числі, до
банкрутства Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ).
Про численні факти таких зловживань неодноразово повідомлялося у засобах
масової інформації. Так, за інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства
України, тільки впродовж останніх декількох років збитки від зловживань у державних
компаніях склали понад 9 млрд. грн. Лише станом на липень 2015 року до ГПУ
направлено звернення в тому числі від МінАПК про порушення, допущені в діяльності
ДПЗКУ у минулі роки, загальна сума яких на той час оцінювалася у 3,3 млрд. гривень (132
млн. дол. США).
Існування корупційних схем на державних підприємствах сфери АПК спричинене
недосконалістю законодавства щодо ринку зерна в Україні, яке дозволяє використовувати
різні корупційні схеми за участі як внутрішніх посередників, так і офшорних компаній,
здійснювати операції купівлі-продажу за непрозорими завідомо збитковими для держави
схемами тощо.
Таким чином, законопроектом пропонується внести ряд змін до законодавства про
ринок зерна в Україні, які вже давно назріли, з метою виявлення та блокування злочинних
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схем, а також запобігання значним втратам держави в результаті зловживання окремих
осіб владними повноваженнями.
http://zakon.rada.gov.ua
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Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України» (щодо
права власності іноземних інвесторів на землю)
Номер, дата реєстрації: 4455 від 15.04.2016
Ініціатори: Заболотний Г.М., Дехтярчук О.В., Кацер-Бучковська Н.В,
Кіраль С.І., Кривенко В.М., Мірошніченко І.В., Кулініч О.І., Лунченко В.В.,
Івченко В.Є., Козаченко Л.П.
Метою проекту є закріплення за усіма іноземними інвесторами права набуття у
власність земельних ділянок несільськогосподарського призначення, закріплення порядку
звернення
іноземних
юридичних
осіб
про
зацікавленість
у
придбанні
несільськогосподарських земельних ділянок державної власності. Таким чином
законодавчо буде усунута дискримінація інвесторів за ознакою частки вкладеного ними в
економіку України капіталу.
Досягнення зазначеної мети можливе шляхом розширення кола осіб, які можуть
набувати у власність такі земельні ділянки, уточнення порядку подання клопотання про
зацікавленість у придбанні приватних і державних земель, а також узгодження Земельного
кодексу з іншими законодавчими актами.
Одним з головних критеріїв під час прийняття іноземцями, іноземними
юридичними особами рішення про інвестування в економіку України є питання власності,
у тому числі на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, на яких будуть
розміщені їх виробничі та господарські будівлі.
Як правило, транснаціональний інвестор вкладає капітал шляхом створення
іноземних підприємств – унітарних або корпоративних, утворених за законодавством
України, що діють виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб,
або придбаває повністю у власність цих осіб діючі підприємства (ст. 117 Господарського
кодексу України).
У той же час, Земельним кодексом України (ст. 82) передбачена можливість
набуття права власності на земельні ділянки несільсько-господарського призначення лише
підприємств з іноземними інвестиціями (іноземна інвестиція в статутному капіталі
становить не менш як 10 %).
Для підприємств із 100-відостковим іноземним капіталом така можливість цим
кодексом не передбачена.
Чинним законодавством не врегульовано також особливості продажу земельних
ділянок державної власності юридичним особам, створеним за законодавством іншим, ніж
законодавство України. Це створює правову невизначеність щодо порядку їх звернення
про зацікавленість у придбанні таких земельних ділянок.
Необхідно зазначити, що Земельний кодекс України в частині іноземних інвесторів
– суб’єктів права власності на землю (земельну ділянку) потребує узгодження із
Господарським кодексом України та Цивільним кодексом України, а також із Законами
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та "Про режим іноземного інвестування".
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про відхилення проекту Закону 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: 4355-1 П від 19.04.2016
Ініціатор: Народний депутат України Заболотний Г.М.
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Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління
земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною
земель (реєстр. № 4355-1), поданий народними депутатами України Дирівом А.Б.,
Корчиком В.А., Рибаком І.П. та іншими, відхилити.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення зміни до пункту 2 розділу II «Прикінцеві
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України»
Номер, дата реєстрації: 4523 від 25.04.2016
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Гройсман В.Б.
Метою прийняття проекту Закону України «Про внесення зміни до пункту 2
розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» є надання можливості Кабінетові Міністрів України
здійснити заходи щодо реорганізації або приватизації публічного акціонерного товариства
«Державний земельний банк» (далі Банк) через Фонд державного майна шляхом внесення
змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», що
дозволить у подальшому прийняти найбільш привабливу пропозицію (рішення) стосовно
подальшої діяльності Банку.
Частиною другою розділу II Закону України від 17.06.2014 № 1507- VII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України» доручено Кабінету Міністрів
України вжити заходів щодо ліквідації Банку.
На виконання зазначеного Закону було прийнято постанову Кабінету Міністрів
України від 10 вересня 2014 р. № 418 «Про ліквідацію публічного акціонерного
товариства «Державний земельний банк».
Проте, альтернативою ліквідації Банку, є його реорганізація або приватизація з
метою продажу державного пакета акцій Банку потенційним інвесторам (статутний
капітал – 120 млн. грн.), що є привабливим з економічної точки зору, оскільки це надасть
змогу не тільки повернути кошти до державного бюджету, за рахунок яких був
сформований капітал Банку, але залучити додаткові інвестиції в аграрний сектор
економіки України.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України ««Про внесення змін до деяких законів України щодо
діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами
на зерно»
Номер, дата реєстрації: 4531 від 27.04.2016
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Гройсман В.Б.

Випуск
№ 114-115

Основною метою прийняття проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів
України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими
документами на зерно» (далі – проект Закону) є скасування Гарантійного фонду
виконання зобов’язань за складськими документами на зерно (далі – Гарантійний фонд) як
інституту, що не відповідає сучасним реаліям та очікуванням функціонування ринку
зерна.
Крім того, проект Закону врегулює питання виключення норми нереалізованого
проекту.

27 травня
2016 року
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Проект Закону України підготовлений в рамках виконання пункту 73 Плану заходів
щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357.
Після опублікування Закону України від 20 листопада 2012 року
№ 5493-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду
виконання зобов’язань за складськими документами на зерно» почали надходити
звернення громадських організацій, науки, представників зернового бізнесу, зокрема
Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельно-промислової палати,
Української зернової асоціації, Громадської спілки «Аграрний союз України» щодо
недосконалості норм зазначеного Закону України в частині створення і функціонування
Гарантійного фонду.
Зокрема, це стосувалося низки положень Закону України, які можуть створювати
тиск у здійсненні підприємницької діяльності та матимуть наслідки послаблення
конкуренції в агропромисловій галузі в цілому.
Крім того, забезпечення фінансування Гарантійного фонду з Державного бюджету
України в умовах прогнозованого падіння економічної активності та недостатності
фінансових ресурсів з Державного бюджету України є малоймовірним.
Поряд з цим за умови перекладання зазначених витрат на учасників зернового
ринку з метою виконання вимог Закону України відбудеться вилучення коштів з
фінансового обігу компаній, що призведе до виникнення ситуацій з банкрутством та
зростання тарифів на зберігання зерна.
З метою врегулювання позицій Мінагрополітики було проведено ряд робочих
зустрічей з представниками міжнародних організацій та зернового ринку, під час яких
ними було наголошено на необхідності скасування Гарантійного фонду. Зокрема, на
засіданні робочої групи з функціонування ринку зерна 28 вересня 2015 року під
головуванням Міністра аграрної політики та продовольства України учасниками
обговорені варіанти удосконалення процедур управління Гарантійним фондом.
За результатами обговорення одноголосно було запропоновано Мінагрополітики
розпочати роботу стосовно внесення змін до законодавчих актів щодо діяльності
Гарантійного фонду у зв’язку з втратою актуальності.
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: 4532 від 27.04.2016
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Гройсман В.Б.
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
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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
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.
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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.
Слід зазначити, що 15 березня 2016 року проект Закону України «Про визнання
такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання
виробництва і реалізації цукру» (реєстр. № 4172 від 29.02.2016) було розглянуто в
Комітеті Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин та
рекомендовано Верховній Раді України прийняти за основу.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до
Земельного кодексу України (щодо порядку розпорядження землями державної
власності)»
Номер, дата реєстрації: 1139/П від 28.04.2016
Ініціатор: Народний депутат України Бакуменко О.Б.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо
порядку розпорядження землями державної власності), (реєстр. № 1139), поданий
народним депутатом України Дерев’янком Ю.Б., відхилити.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів
місцевого самоврядування у сфері земельних відносин»
Номер, дата реєстрації: 1252/П від 28.04.2016
Ініціатор: Народний депутат України Бакуменко О.Б.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері земельних
відносин (реєстр. № 1252), поданий народними депутатами України Кириленком І.Г.,
Івченком В.Є., Бакуменком О.Б. та іншими, відхилити.
http://zakon.rada.gov.ua
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№ 114-115
27 травня
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Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до
статті 122 Земельного кодексу України щодо питань надання права сільським,
селищним, міським радам передавати земельні ділянки державної власності у
власність або у користування»
Номер, дата реєстрації: 1277/П від 28.04.2016
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Ініціатор: Народний депутат України Бакуменко О.Б.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Проект Закону України про внесення змін до статті 122 Земельного кодексу
України щодо питань надання права сільським, селищним, міським радам передавати
земельні ділянки державної власності у власність або у користування (реєстр. № 1277),
поданий народним депутатам України Ничипоренком В.М., відхилити.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до
Земельного кодексу України щодо децентралізації повноважень органів виконавчої
влади в сфері земельних відносин»
Номер, дата реєстрації: 1452/П від 28.04.2016
Ініціатор: Народний депутат України Бакуменко О.Б.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України щодо
децентралізації повноважень органів виконавчої влади в сфері земельних відносин
(реєстр. № 1452), поданий народним депутатам України Москаленком Я.М., Іваховим
С.П., відхилити.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо децентралізації в сфері земельних
відносин»
Номер, дата реєстрації: 2322-1 П від 28.04.2016
Ініціатор: Народний депутат України Бакуменко О.Б.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо децентралізації в сфері земельних відносин (реєстр. № 2322-1), поданий народними
депутатами України Кривошеєю Г.Г. та Константіновським В.Л., відхилити.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо децентралізації в сфері земельних
відносин»
Номер, дата реєстрації: 2322/П від 28.04.2016
Ініціатор: Народний депутат України Бакуменко О.Б.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо децентралізації в сфері земельних відносин (реєстр. № 2322), поданий народним
депутатам України Нестеренком В.Г., відхилити.
http://zakon.rada.gov.ua

Випуск
№ 114-115

Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі місцевого самоврядування
при розпорядженні землями державної власності»
Номер, дата реєстрації: 2338/П від 28.04.2016
Ініціатор: Народний депутат України Бакуменко О.Б.

27 травня
2016 року
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Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення ролі місцевого самоврядування при розпорядженні землями державної
власності (реєстр. № 2338), поданий народними депутатами України Рудиком С.Я.,
Насаликом І.С., відхилити.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до
статті 123 Земельного кодексу України щодо обов’язкового погодження з органами
місцевого самоврядування передання у користування або у власність земельних
ділянок сільськогосподарського призначення державної власності»
Номер, дата реєстрації: 2340/П від 28.04.2016
Ініціатор: Народний депутат України Бакуменко О.Б.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Проект Закону України про внесення змін до статті 123 Земельного кодексу
України щодо обов’язкового погодження з органами місцевого самоврядування передання
у користування або у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної власності (реєстр. № 3340), поданий народним депутатом України
Ничипоренком В.М., відхилити.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності на територіях об’єднаних територіальних громад та
врегулювання інших земельних відносин»
Номер, дата реєстрації: 3510-1 П від 28.04.2016
Ініціатор: Народний депутат України Бакуменко О.Б.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності на територіях об’єднаних
територіальних громад та врегулювання інших земельних відносин (реєстр. № 3510-1),
поданий народними депутатами України Амельченком В.В., Макар’яном Д.Б.,
Ткачуком Г.В. та іншими, відхилити.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення
змін до статті 129 Земельного кодексу України щодо спрощення процедури продажу
земельних ділянок комунальної власності іноземним юридичним особам»
Номер, дата реєстрації: 3738/П від 28.04.2016
Ініціатор: Народний депутат України Бакуменко О.Б.

Випуск
№ 114-115
27 травня
2016 року

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 статті 129
земельного кодексу україни щодо спрощення процедури продажу земельних ділянок
комунальної власності іноземним юридичним особам (реєстр. № 3738), поданий
народними депутатами України Кіралем С. І., Галасюком В.В., Підлісецьким Л.Т.,
Опанасенком О.В., Зубачем Л.Л., Солов’єм Ю.І., Кривошеєю Г.Г., Горватом Р.І.
2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій
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суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України
у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua

Випуск
№ 114-115
27 травня
2016 року

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою»
Номер, дата реєстрації: 4570 від 04.05.2016
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Гройсман В.Б.
Метою розробки проекту Закону є внесення змін та доповнень до Закону України
«Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною
підтримкою», а саме заміна термінів та доповнення поняття «сільськогосподарський
страховий ризик» у відповідності із Законом України «Про рибне господарство,
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (далі - проект
Закону), розроблений Державним агентством рибного господарства України відповідно
до Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України,
затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, Положення про
Державне агентство рибного господарства України, затвердженого Указом Президента
України від 16 квітня 2011 року № 484.
Внесення викладених в проекті Закону змін необхідно для приведення Закону
України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною
підтримкою» у відповідність з Законом України «Про рибне господарство, промислове
рибальство
та
охорону
водних
біоресурсів»,
що
надасть
можливість
сільськогосподарським товаровиробником рибної галузі отримувати державну підтримку
при страхуванні водних біоресурсів.
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: 4573 від 04.05.2016
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Гройсман В.Б.
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;
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- 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.
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 внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо безпечності харчових продуктів»
Номер, дата реєстрації: 4589 від 04.05.2016
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Гройсман В.Б.
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Метою розробки проекту Закону України є внесення змін до законів України «Про
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та «Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (із змінами), а
також усунення юридичних колізій.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо безпечності харчових продуктів» (далі – проект Закону України) розроблено на
виконання доручення Прем’єр-міністра України від 03 жовтня 2014 року № 35018/1/1-14,
доручення Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України Зубка Г.Г. від 29 січня 2015 року
№ 35018/4/1-14.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з
харчовими продуктами»
Номер, дата реєстрації: 4611 від 06.05.2016
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Гройсман В.Б.
Метою проекту Закону «Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з
харчовими продуктами» (далі – проект Закону) є встановлення правових та організаційних
засад обігу предметів і матеріалів, призначених для безпосереднього або
опосередкованого контакту з харчовими продуктами для збереження здоров’я споживачів
та захисту їх інтересів а також адаптація законодавства України до законодавства
Європейського Союзу у сфері безпечності харчових продуктів.
Проектом Закону встановлюються загальні та специфічні вимоги до обігу
предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, в тому числі активних
та інтелектуальних предметів та матеріалів.
Також законопроектом запроваджуються: спеціальні заходи для окремих груп
предметів та матеріалів, Державний реєстр речовин, дозволених для використання у
виробництві предметів та матеріалів, а також Державний реєстр речовин, що можуть
входити до складу активних чи інтелектуальних предметів та матеріалів, визначається
процедура включення та виключення речовин з такого списку.
Крім того, проект Закону містить вимоги до маркування предметів та матеріалів,
що контактують з харчовими продуктами, ідентичні вимогам Європейського Союзу.
Положення проекту Закону не стосуються предметів та матеріалів, що
постачаються як антикваріат, захисних матеріалів або оболонок, зокрема, матеріалів, що
покривають сирну кірку, м’ясні напівфабрикати або фрукти, які є частиною харчового
продукту і можуть споживатись разом з ним, стаціонарного обладнання для
централізованого або нецентралізованого водопостачання, а також нехарчову продукцію,
організаційно-правові засади обігу якої визначені Законом України «Про загальну
безпечність нехарчової продукції».
Проект Закону України 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
Постанова «Про відхилення проекту Закону України про віднесення земель
державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності
об’єднаних територіальних громад»
Номер, дата реєстрації: 3510/П від 10.05.2016
Ініціатор: Народний депутат України Бакуменко О.Б.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
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1. Відхилити проект Закону України про віднесення земель державної власності за
межами населених пунктів до комунальної власності об’єднаних територіальних громад
(реєстр. № 3510), поданий народними депутатами України Федоруком М.Т., Бойком О.П.,
Кулінічем О.І. та іншими.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо негайного подолання кризової ситуації, що склалася у зв'язку із масовим
знищенням полезахисних смуг»
Номер, дата реєстрації: 4657 від 12.05.2016
Ініціатори: Народні депутати України Давиденко В.М., Юрчишин П.В.,
Бакуменко О.Б., Кучер М.І., Люшняк М.В., Гудзенко В.І., Мельниченко В.В.,
Шинькович А.В., Кулініч О.І., Лабазюк С.П.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо негайного подолання кризової ситуації, що склалася у зв’язку із масовим знищенням
полезахисних смуг» (далі – проект Закону) підготовлено з метою врегулювання
використання земельних ділянок на яких розташовані полезахисні лісові смуги та інші
захисні насадження, запровадження адекватної відповідальності за правопорушення у
сфері охорони природи та використання природних ресурсів.
Проект Закону розроблено у зв'язку з необхідністю врегулювання земельних
відносин в частині земель занятих полезахисними смугами, які відносяться до земель
державної, колективної та комунальної власності, та можуть знаходитися на землях
лісогосподарського та сільськогосподарського призначення (колективна власність).
В Україні за післявоєнний період створено 1,4 млн. га захисних лісових насаджень,
з них 446,1 тис га полезахисних смуг, які забезпечують захист біля 50% ріллі.
Вітрова ерозія щорічно в Україні поширюється на площі біля 6 млн. га, а в роки з
пиловими бурями на значно більші площі. Так, пилова буря 2007 року відбулася на площі
125 тис. км2, або майже 20% південної території України.
За даними Українського інституту лісового господарства та агролісомеліорації
інтегральним показником позитивного агрокліматичного впливу лісових смуг є
підвищення врожайності сільськогосподарських культур на 10 – 20%. А враховуючи те,
що 1 см гумусу в ґрунті створюються в природних умовах біля 100 років, то збереження
ґрунтів від ерозії має не тільки економічне, а й екологічне та соціальне значення.
Згідно рішення сесії ООН в 2014 році заплановано створити до 2020 року на
деградованих землях біля 150 млн. га захисних насаджень у світі, а до 2030 року – біля 350
млн. га.
Україна, як держава, має великий досвід у створенні агролісомеліоративних
насаджень, однак в останні декілька років вона втрачає свої позиції внаслідок того, що 318
тис. га полезахисних смуг не надані в користування, а знаходяться у землях запасу, у
результаті вони залишились без охорони і догляду.
На сьогодні існує суттєвий ризик знищення полезахисних смуг протягом 1–2 років
через самовільні рубки, пожежі від спалення стерні, шкідників і хвороб.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру в Україні»
Номер, дата реєстрації: 4532-1 від 18.05.2016
Ініціатори: Народні депутати України Бакуменко О.Б., Лабазюк С.П.,
Заболотний Г.М., Мартиняк С.В., Литвин В.М., Бобов Г.Б.

27 травня
2016 року

- 19 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№ 114-115
27 травня
2016 року

Метою та основним завданням проекту Закону є визначення правових,
економічних та організаційних засад державної політики щодо цукрового комплексу
України, спрямованих на його ефективне функціонування на засадах взаємодії держави та
виробників цукру шляхом викладення в новій редакції Закону України «Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру».
Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проект
Закону України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України
щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру» (реєстр. №4532 від 27
квітня 2016 року). Зазначеним законопроектом пропонується визнати такими, що втратили
чинність Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру», а
також Закон України «Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про державне
регулювання імпорту сільськогосподарської продукції».
У пояснювальній записці до урядового законопроекту зазначається, що
законопроект (реєстр. № 4532) «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».
У цілому з аргументацією Уряду щодо недієвості більшості державних механізмів
регулювання, передбачених Законом України «Про державне регулювання виробництва і
реалізації цукру», можна погодитися. Зокрема, йдеться про встановлення мінімальних цін
на цукор та цукрові буряки (що на даний час не виконує свого призначення через
перевищення ринкової ціни над мінімально встановленою); визначення квартальних та
місячних обсягів реалізації цукру (механізм фактично не працює); декларування
наявності цукру (механізм працює частково, не дає узагальненої інформації через
відсутність механізмів декларування наявності цукру в роздрібній торгівлі).
Цілком вірно Урядом зазначено і про проблему давальницьких відносин в сфері
функціонування цукрового комплексу, яка зумовлена відсутністю в чинному Законі
вимоги щодо обов’язкових розрахунків між суб’єктами цукрового комплексу виключно у
грошовій формі.
Через відсутність належного державного фінансування фактично не функціонують
також передбачені Законом положення щодо попереднього фінансування витрат
виробників цукру та цукрових буряків у межах мінімальних цін на відповідну продукцію
у разі закупівлі цукру для забезпечення державних потреб, а також положення Закону про
пільгове державне кредитування виробників цукру та цукрових буряків.
Відсутність державної підтримки виробників цукру та цукрових буряків,
безумовно, негативно впливає на збереження цукрової галузі в Україні, що є однією з
вагомих причин скорочення кількості виробників цукру в державі.
Разом з тим, слід відзначити, що не останнє значення у збереженні сучасної
цукрової галузі в Україні відіграв механізм квотування виробництва та поставки цукру на
внутрішній ринок (квота «А»), закріплений чинним Законом України «Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру».
Квота «А» є державним інструментом, який на ринкових засадах при правильному
адмініструванні дає можливість здійснювати ефективне регулювання внутрішнього ринку
цукру. Через механізм квотування виробництва і поставки цукру на внутрішній ринок
держава забезпечує якість та безпечність продукції, яка надходить на ринок. Квота «А»
також сприяє залученню інвестицій та кредитних ресурсів для фінансування галузі,
виступаючи при цьому стабілізуючим чинником, удосконалює і дисциплінує
взаємовідносини між ринком та державою.
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Скасування квоти «А» на даному етапі не підтримується більшістю виробників
цукру, оскільки може призвести до негативних наслідків для цукрових заводів. Адже
скасування відповідного регулювання в цілому на практиці може призвести до
перевиробництва цукру, стрімкого падіння цін на нього і, як наслідок, закриття значної
кількості цукрових заводів. До того ж, через специфіку цукрової галузі, не можна
виключати використання відповідного скасування квот для умисного витіснення низки
виробників цукру.
Не останню роль у збереженні цукрової галузі в Україні відіграла діяльність
Національної асоціації цукровиків України, якій вдалося об’єднати усіх виробників цукру
та інших суб’єктів цукрової галузі, поєднати їх інтереси та в межах існуючих на сьогодні
механізмів відстоювати їх перед державою.
Враховуючи вищевикладене, вбачається, що проблему неефективності чинного
регулювання виробництва і реалізації цукру не варто на сучасному етапі вирішувати
шляхом повного скасування такого регулювання. Альтернативним способом вирішенням
порушених проблем є збереження на законодавчому рівні важливих для галузі
інструментів державного регулювання, зокрема квотування, при цьому підвищити
ефективність таких механізмів відповідного регулювання шляхом закріплення участі у
них галузевої асоціації виробників цукру.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо захисту законних прав власників земельних часток (паїв)»
Номер, дата реєстрації: 4695 від 19.05.2016
Ініціатори: Народні депутати України Ляшко О. В., Галасюк В. В., Вовк В. І.,
Продан О. П., Хміль М. М., Рибалка С. В., Антонищак А. Ф., Острікова Т. Г.,
Кривошея Г. Г., Алексєєв І. С., Кужель О. В.
Основною метою законопроекту є захист власників земельних часток (паїв),
земельних ділянок шляхом встановлення на законодавчому рівні обов’язкових вимог
нотаріального посвідчення договорів оренди землі, укладених з фізичною особою.
Відповідно до статті 209 Цивільного кодексу України правочин, який вчинений у
письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених
законом або домовленістю сторін.
Водночас на вимогу фізичної чи юридичної особи таке посвідчення може
здійснюватися і в інших випадках.
Так, статтею 14 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі
укладається у письмовій формі і за бажанням однієї зі сторін може бути посвідчений
нотаріально.
Законом № 1509-VI від 11.06.2009 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України» скасовані положення статті 290 Господарського кодексу України, якими
визначалося, що оренда земельної ділянки без договору, укладеного в письмовій формі,
посвідченого нотаріально та зареєстрованого в установленому законом порядку, не
допускається.
Крім того, з 01.01.2013 р. скасовано державну реєстрацію договорів. На зміну їй
прийшла державна реєстрація речових прав (права власності, користування, володіння та
інших прав) на нерухоме майно (зокрема земельні ділянки, будівлі, споруди, приміщення
тощо) та їх обтяжень. Її правове значення полягає в тому, що відповідне право вважається
таким, що виникло лише з моменту його державної реєстрації.
Відсутність державної реєстрації права користування земельною ділянкою не
призводить до недійсності/нікчемності відповідного договору, а лише говорить про те, що
відповідне право не виникло.
Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор встановлює
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відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також
відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на
нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема відповідність обов’язкового дотримання
письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених
законом.
На сьогодні законодавство України не містить вимог щодо обов’язкового
нотаріального посвідчення договорів оренди землі, зокрема договорів оренди, укладених з
власниками земельних часток (паїв), що створює незахищеність власників земельних паїв.
Зокрема існують непоодинокі випадки подання на державну реєстрацію речових прав
договорів оренди землі з підробними підписами фізичних осіб, що призводить до
необхідності звернень до суду таких фізичних осіб задля захисту своїх законних прав, що
були порушені.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
23.05.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів
насінництва та розсадництва"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів
насінництва та розсадництва" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та
продовольства України робить оголошення про його публікацію.
Проект постанови 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".
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, 01011, Е-mail: oleksandr.viktoruk@minagro.gov.ua, Вікторук Олександр Михайлович,
тел./факс: 279-27-04.
Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,
Е-mail: inform@dkrp.gov.ua.
Метою прийняття проекту постанови є дотримання вимог законодавства у сфері
насінництва і розсадництва юридичними особами, фізичними особами - підприємцями, які
виробляють насіння та/або садивний матеріал для реалізації, та звертаються до
Мінагрополітики для внесення їх до Державного реєстру суб’єктів насінництва та
розсадництва (далі – Реєстр).
Реєстр створюється і ведеться з метою:
реєстрації, ведення обліку, накопичення, оброблення, зберігання та надання
інформації про суб’єктів насінництва та розсадництва;
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забезпечення доступу до інформації про осіб, які належать до суб’єктів
насінництва та розсадництва.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва" (далі - проект
постанови) розроблено на виконання Прикінцевих та перехідних положень Закону
України від 08 грудня 2015 р. № 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" з метою
установлення єдиних вимог до формування, ведення та змісту Реєстру, включення
заявника до Реєстру та підстави для його виключення.
http://minagro.gov.ua/
23.05.2016
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 метою упорядкування
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-сайтах
Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (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 служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів, e-mail: press@concumer.gov.ua.
З метою приведення нормативно-правових актів у сфері карантину рослин у
відповідність з вимогами чинного законодавства, зокрема відповідно до частини другої
статті 35 Закону України "Про карантин рослин", розроблено проект постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних
організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих
організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей" (далі – проект постанови).
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На сьогоднішній день Україна є членом ряду міжнародних організацій, які
регулюють відносини у сферах захисту та карантину рослин, а саме – Світової організації
торгівлі, Міжнародної конвенції про захист рослин (далі – МКЗР), Європейської та
Середземноморської організації карантину та захисту рослин.
Країни-члени зазначених міжнародних організацій у своїй діяльності в сфері
карантину рослин адаптують національне законодавство до Міжнародних стандартів з
фітосанітарних заходів (далі – МСФЗ).
Основною метою МКЗР є забезпечення спільних і ефективних дій, спрямованих на
запобігання введенню до складу рослинного чи тваринного світу і поширенню шкідників
рослин і рослинних продуктів та сприяння вживанню відповідних заходів для боротьби з
ними. Договірні сторони беруть на себе зобов'язання приймати законодавчі, технічні й
адміністративні заходи.
Коли це є доцільним, положення МКЗР можуть розглядатися договірними
сторонами як положення, яке поширюється, крім рослин і рослинних продуктів, на склади,
тару, транспортні засоби, контейнери, ґрунт і на будь-який інший організм, об'єкт або
матеріал, що може бути резерватором для шкідників або сприяти їхньому поширенню,
особливо у разі міжнародного перевезення.
Біологічні контрольні організми або інший корисний організм сам може бути
потенційно шкідливим організмом, тому існує потреба у проведенні оцінки
фітосанітарного ризику біологічних контрольних організмів або шкідливих організмів для
захисту життя та здоров’я рослин на території України.
Відповідно до статті 7 МКЗР договірні сторони мають суверенне право регулювати
ввезення рослин, рослинних продуктів й інших регульованих об'єктів відповідно до
міжнародних угод і з цією метою можуть заборонити чи обмежувати ввезення на свої
території агентів біологічної боротьби й інших організмів, що мають фітосанітарне
значення.
Таким чином, проект Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для
проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які
завозяться для науково-дослідних цілей розроблений на підставі МКЗР та МСФЗ № 3
"Вказівки щодо експорту, імпорту та вивільнення агентів біологічної боротьби та інших
корисних організмів".
Зміни, що сталися в законодавстві у сфері карантину рослин, зумовлюють
необхідність затвердження вказаного Порядку, що, в свою чергу, надасть можливість
науковим установам ввозити на територію України біологічні контрольні організми та
шкідливі організми.
Отже, проект постанови розроблено з метою покращення службової діяльності
державних фітосанітарних інспекторів при реалізації повноважень та у зв’язку з
необхідністю приведення нормативно-правових актів у сферi карантину рослин у
відповідність з вимогами чинного законодавства України.
Разом з цим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 р. №
260-р "Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів" погоджено пропозицію Мінагрополітики щодо можливості забезпечення
здійснення покладених на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів функцій і повноважень, зокрема Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби.
http://minagro.gov.ua/

27 травня
2016 року
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23.05.2016. Профільний комітет ВР України пропонує заборонити продаж
сільгоспземель іноземним компаніям.
Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин
рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект №4455 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо права власності іноземних інвесторів на
землю)». Про це йдеться в повідомленні на сайті парламенту.
Зазначеним законопроектом пропонується внести зміни до Земельного кодексу
України. У ньому, зокрема, до осіб, які не можуть набувати у власність земельні ділянки
сільськогосподарського призначення, пропонується віднести в т.ч. іноземні підприємства;
підприємства, в статутному капіталі яких є іноземна інвестиція (спільні підприємства,
підприємства з іноземними інвестиціями); юридичні особи, створені згідно із
законодавством, відмінному від законодавства України; міжнародні урядові та неурядові
організації.
Передбачається встановити, що однією з підстав набуття права власності на земельну
ділянку визнається його «придбання за цивільно-правовими договорами». Також термін
«іноземні юридичні особи» пропонується замінити на «юридичні особи, створені згідно із
законодавством, відмінному від законодавства України».
«Прийняття проекту, на думку суб'єктів права законодавчої ініціативи, істотно
поліпшить інвестиційний клімат в Україні, сприятиме активізації ділової активності в
регіонах, позитивно вплине на соціально-економічний розвиток держави», - йдеться в
повідомленні комітету.
АПК-інформ
20.05.2016 Кабмін України має намір ввести пряму адресну допомогу для
малих агропідприємств.
Кабінет міністрів України планує впровадити пряму адресну підтримку малих
сільськогосподарських підприємств із земельним банком до 500 га. Про це 19 травня
заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, представляючи проект Плану
пріоритетних дій уряду на 2016 рік
«Ми повинні впровадити адресну підтримку невеликих сільськогосподарських
підприємств до 500 га на виробництво власної конкурентної та якісної сільгосппродукції»,
- сказав він.
На думку В. Гройсмана, дана державна інвестиція повернеться до державного
бюджету у вигляді податків, сплачених успішними агропідприємствами.
АПК-інформ
20.05.2016 МінАП хоче впровадити нову систему дотування аграріїв.
Міністерство аграрної політики і продовольства України виступає за пряме
дотування аграрних виробників, яке буде прив'язане до обсягу реалізації продукції за
попередній період.
Про це заявив Міністр агрополітики Тарас Кутовий.
"Пряма підтримка повинна бути прив'язана до обсягу реалізації за попередній
період. Ми в рамках стратегії пропонували 1% на цю підтримку, для порівняння, в США це 10%, в ЄС - на рівні 20%. У грошовому вираженні йдеться про 3 млрд грн на наступний
рік. Цього року так самое ми плануємо 450 млн грн, які, сподіваюся, будуть проголосовані
парламентом ", - сказав він.
За словами Кутового, така підтримка буде розподілятися не комісію на рівні
обладміністрацій, а фермерськими асоціаціями.
ПроАгро
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11.05.2016 Прем'єр-міністр України доручив чиновникам розробити
постанову, яка регулює експорт горіхів.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству економічного
розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів і Міністерству юстиції розробити постанову,
яка регулюватиме експорт горіхів.
Відповідне доручення він дав під час засідання Кабміну.
"Окреме питання - це так звана горіхова мафія, яка сидить на потоках горіхів,
зловживань з тим, щоб не дати можливості вивозити на експорт українські горіхи. Зараз я
даю доручення Мінекономіки, Мінфіну та Мін'юсту винести постанови, які дадуть
можливість людям абсолютно спокійно займатися цим видом бізнесу", - сказав прем'єр.
ПроАгро
11.05.2016 Кабінет Міністрів України пропонує скоротити мито на експорт
живої худоби до 3%.
Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді скоротити ставку введеної в
2006 році мита на експорт живої худоби з 10% до 3%, що дозволить спростити вихід
вітчизняних виробників на зовнішні ринки і подолати збитковість виробництва
яловичини.
Така пропозиція міститься в зареєстрованому 4 травня законопроекті
№
4569 "Про внесення змін до Закону України" Про вивізне (експортне) мито на живу
худобу та шкіряну сировину "(щодо підвищення ефективності ведення галузі)".
Згідно з повідомленням, в разі прийняття законопроекту норма про скорочення
ставки мита стосуватиметься тільки худоби вагою до 300 кілограм (великої рогатої худоби
для забою, не для забою, а також племінних овець).
У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що виробництво
яловичини є збитковим в Україні з 2010 року. Збитки від цього виду діяльності частково
покриваються прибутком з виробництва молока, проте вітчизняні тваринники потребують
нових ринках збуту.
"Обмежувальний захід у вигляді експортного мита на живу худобу на рівні 10%
потребує корегування, а економічні реалії вимагають її зменшення до 3% на окремі види
худоби, що усуне існуючі дискримінаційні умови для вітчизняного виробника в
порівнянні з імпортерами шляхом вирівнювання експортних і імпортних мит . Такі зміни в
законодавстві сприятимуть стабілізації виробництва яловичини в країні і зроблять її
значущим експортним продуктом України ", - говориться в документі.
УНІАН
10.05.2016 З початку 2015/2016 МР Україна експортувала 34,2 млн. т зерна.
З початку 2015/2016 МР і станом на 10 травня українські аграрії експортували 34,3
млн. тонн зернових культур.
Про це на своъй сторінці в Фейсбук написав екс-міністр агрополітики Олексій
Павленко.
"Тільки з початку травня було продано 115 тис. тонн. Крім того, в портах під
вантаженням знаходиться 18 суден із запланованим тоннажем 500 тис. тонн. Таким чином,
загальний обсяг експортованого і підготовленого до експорту зерна становить 34,9 млн
тонн", - написав він.
Зокрема, станом на звітну дату Україна експортувала 14,9 млн тонн пшениці, 4,2
млн. тонн ячменю і 15,5 млн. тонн кукурудзи.
"Таким чином, 2015/2016 маркетинговий рік повинен стати рекордним з експорту
зернових культур. Упевнений, заплановані обсяги експорту до кінця сезону перевищать 36
тис. тонн", - зазначив Павленко.
ПроАгро
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05.05.2016 Кабмін хоче приватизувати 374 аграрних підприємства.
Кабінет Міністрів України пропонує виключити з переліку заборонених до
приватизації 374 підприємства аграрного сектора.
Про це йдеться в проекті закону № 4536 про внесення змін до закону України "Про
перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".
Відповідно до даного законопроекту, Кабмін пропонує виключити з переліку
об'єктів, що не підлягають приватизації, 374 підприємства сільськогосподарської галузі:
спиртової, хлібопродуктів, а також українського державного консорціуму Укрфітотерапія.
Відзначається, що 116 із запропонованих об'єктів вже ліквідовано, 78 реорганізовано, а 180 - не відповідають критеріям, визначеним статтею 5 закону України
"Про приватизацію державного майна".
У пояснювальній записці до законопроекту повідомляється, що головна мета
законопроекту - забезпечення умов ринкового використання майна підприємств
сільськогосподарської і транспортної галузей, впровадження принципів корпоративного
управління і залучення інвестицій, з захистом підприємств, після їх виключення з переліку
від позаприватизаційних процедур ліквідації та відчуження їх майна, в тому числі в
процедурах банкрутства.
ЛігаБізнесІнформ
05.05.2016 Мінагропрод України пропонує гармонізувати законодавство в
сфері виробництва спирту і біоетанолу з європейським.
Міністерство аграрної політики і продовольства України продовжить роботу,
спрямовану на розширення сфери використання етилового спирту, а також планує
наполягати на законодавчому закріпленні норми вмісту біоетанолу в бензині і
встановленні контролю за її дотриманням. Про це заявила заступник міністра аграрної
політики і продовольства України Олена Ковальова, повідомила 5 травня прес-служба
Мінагропроду.
Вона поінформувала, що міністерство пропонує гармонізувати вітчизняне
законодавство з європейським, встановивши нульову ставку акцизного податку на спирт
етиловий, який використовується в якості сировини для виробництва оцту, продукції
технічного призначення, побутової хімії, парфюмерно-косметичної продукції.
«Директиви ЄС встановлюють норму біоетанолу в автомобільному паливі на рівні
10%, оскільки викиди шкідливих аерозольних часток при цьому зменшуються на 50%, а
оксиду вуглецю - на 30%. Україна теж повинна зробити норму вмісту біоетанолу в паливі
обов'язковою. Цим ми подбаємо не тільки про екологію, а й дамо поштовх виробництву
біоетанолу в нашій країні. Необхідні потужності ми вже маємо, а розвинений аграрний
сектор забезпечує достатню кількість сировини для виробництва », - зазначила
О.Ковалева.
АПК-інформ
20.04.2016 ВРУ підтримала законопроект, який розширить повноваження
органів місцевого самоврядування в сфері земельних відносин.
Верховна Рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект #
4355 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення
повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та
посилення державного контролю за використанням та охороною земель".
Відзначається, що за відповідний документ у вівторок, 19 квітня, проголосував 251
депутат ВР.
Так, згідно з повідомленням, законопроект № 4355 пропонує розширити
повноваження органів місцевого самоврядування в сфері земельних відносин за рахунок
обмеження відповідних повноважень органів виконавчої влади.
Зокрема, законопроект пропонує надати сільським, селищним та місцевим радам
право розпоряджатися землями державної власності за межами населених пунктів в якості
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делегованих повноважень (крім земель оборони, земель природно-заповідного фонду та
ін.).
Також пропонується сільським, селищним та місцевим радам дозволити змінювати
цільове призначення земельних ділянок приватної власності не тільки в межах населеного
пункту, а й за його межами.
Законопроектом визначається порядок здійснення державного контролю за
використанням та охороною земель, який пропонується надати виконавчим органам
сільських, селищних, міських рад, центральному органу, який реалізує державну політику
в сфері земельних відносин; визначається порядок встановлення (відновлення) меж
територіальних громад тощо.
Газета "Сегодня"
18.04.2016 У ВРУ зареєстрований законопроект, який допоможе подолати
корупцію на ринку зерна.
У Верховній Раді України зареєстрований законопроект № 4454 "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії корупції на ринку зерна".
Про це повідомляє прес-служба народного депутата Олега Кулініча.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, необхідність його прийняття
викликана системними зловживаннями з боку тих суб'єктів ринку зерна, частка держави в
статутному капіталі яких становить понад 50%.
"Це вже стало причиною нанесення державі багатомільярдних збитків і в
подальшому може призвести, в тому числі, до банкрутства Державної продовольчозернової корпорації України", - наголошується в документі.
Посилаючись на інформацію Мінагрополітики, автори законопроекту стверджують,
що тільки протягом останніх декількох років збитки від зловживань в державних
компаніях склали понад 9 млрд грн.
Для протидії корупції в цій сфері народні депутати пропонують зобов'язати
суб'єктів ринку зерна з часткою держави понад 50% купувати зерно і продукти його
переробки на території України тільки у сільськогосподарських товаровиробників, що не
дозволить відмивати державні кошти на корупційних схемах за участю посередників.
Крім того, пропонується зобов'язати таких суб'єктів укладати договори купівліпродажу зерна та продуктів його переробки на відкритих аукціонах, що дозволить
уникнути махінацій з купівлею у одного учасника або підбором групи підставних
учасників торгів.
Автори законопроекту також виступають за заборону державним суб'єктам
здійснювати експортно-імпортні операції із зерном та продуктами його переробки за
участю резидентів офшорних зон і хочуть зобов'язати державних суб'єктів регулярно
звітувати про операції та послуги, які ними купуються або надаються.
ПроАгро
14.04.2016 Мінагропрод України припинив повноваження радників Павленко.
Відповідно до наказу голови Міністерства аграрної політики та продовольства
України Олексія Павленка з 12.04.16 припинені повноваження радників міністра на
громадських засадах. Про це 14 квітня повідомила прес-служба Мінагропроду.
Зокрема, припинено повноваження радників: Р.Бічевого, А.Волошина,
М.Зеленковой, О.Зубріцкого, А.Імаса, Д.Лося, А.Масальского, О.Проценко, Д.Растрігіна,
М.Сулима, А.Суляева , І.Фурсенко.
АПК-інформ

Випуск
№ 114-115
27 травня
2016 року

12.04.2016 МінАП розподілило квоту на виробництво цукру на 2016/2017 МР
У Мінагрополітики відбулося засідання Конкурсної комісії з визначення на
конкурсних засадах обсягів виробництва цукру квоти "А" на 2016/2017 маркетинговий рік
між цукровими заводами.
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Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Колегіальним рішенням на підставі поданих суб'єктами господарювання в
Мінагрополітики даних, зокрема, інформації про забезпеченість цукровою сировиною
(цукровим буряком, відповідними площами посіву, насіннєвим матеріалом) і технікоекономічних показників роботи, певна Урядом квота на виробництво і поставку цукру в
період з 01.09 .2016 до 01.09.2017 в обсязі 1670 тис. тонн була розподілена між 44
цукровими заводами", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що зазначені рішення Конкурсної комісії найближчим часом будуть
затверджені наказом Мінагрополітики відповідно до чинного законодавства.
ПроАгро
07.04.2016 Кабмін України схвалив виділення 300 млн. грн. на компенсацію
кредитних ставок малим сільгосппідприємствам.
Кабінет міністрів України затвердив програму компенсації кредитних ставок для
малих сільськогосподарських підприємств на суму 300 млн. грн. Відповідне рішення було
прийнято 6 квітня на засіданні уряду.
«Ми сьогодні приймаємо рішення про те, щоб 300 млн. грн. виділити з державного
бюджету на здешевлення відсоткової ставки для малих аграріїв, для ферм і невеликих
сільськогосподарських підприємств», - сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
У свою чергу, міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко
уточнив, що дана програма дає учаснику можливість отримати компенсацію до половини
процентної ставки по взятому кредиту, який може бути оформлений в будь-якому банку.
«Це дозволить профінансувати на 7,8 млрд. грн. малий і середній бізнес в Україні»,
- зазначив О. Павленко, додавши, що в 2015 р учасниками програми компенсації відсотків
стали 3,6 тис. підприємств.
УНІАН
06.04.2016 Уряд України затвердив правила виробництва органічної продукції
тваринництва
Кабінет Міністрів України затвердив правила виробництва органічної продукції
тваринництва.
Про це йдеться в постанові № 241 "Про затвердження Докладних правил
виробництва органічної продукції (сировини) тваринного походження" від 30.03.16,
опублікованому на сайті Кабміну.
Зокрема, документом регулюються правові, економічні, зоотехнічні та соціальні
основи виробництва органічної продукції тваринного походження фізичними або
юридичними особами. Також в документі унормовано вимоги щодо утримання,
випасання, лікування, годування тварин.
У пояснювальній записці до документа наголошується, що твердження детальних
правил сприятиме збільшенню обсягів виробництва, насиченню внутрішнього ринку
високоякісними продуктами харчування, поглибленню інтеграції українського аграрного
виробництва до ринку ЄС та світових ринків в цілому.
ПроАгро
05.04.2016 У чотирьох областях України впроваджуються міжнародні проекти
з підтримки розвитку малих фермерських господарств - Мінагропрод
У Вінницькій, Львівській, Херсонській та Черкаській областях України за
підтримки міжнародних донорських організацій впроваджуються 6 проектів з підтримки
розвитку малого підприємництва, сімейних фермерських господарств та кооперації в
сільській місцевості. Про це 4 квітня заявила заступник міністра аграрної політики і
продовольства України з питань євроінтеграції Владислава Рутицька.
«Під час зустрічей і переговорів з іноземними партнерами дуже часто піднімається
тема розвитку аграрних кооперативів. Наприклад, ми отримуємо величезну професійну
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допомогу в питанні розвитку кооперативного руху від наших канадських партнерів.
Канада є одним з найбільших натхненників розвитку агрокооператівамі в Україні », зазначила заступник міністра.
Також вона поінформувала, що в Черкаській області за підтримки Європейського
союзу з 2015 р діє проект «Створення регіонального навчально-практичного центру
розвитку багатофункціональних кооперативів», в рамках якого передбачається створення
50 нових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК).
АПК-інформ
04.04.2016 У ВР України зареєстрований законопроект про передачу
державних сільгоспземель поза населеними пунктами у власність громад.
У Верховній Раді України зареєстрований законопроект №4355 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого
самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю
за використанням та охороною земель», згідно з яким пропонується передати державні
землі сільгосппризначення за межами населених пунктів з державної власності у власність
територіальних громад.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, пропонується делегувати
повноваження щодо розпорядження землями держвласності за межами населених пунктів
сільським, селищним та міським радам. Здійснювати державний контроль за
використанням та охороною земель будуть Госгеокадастр України та виконавчі органи
місцевих рад.
Законопроект також пропонує надати місцевій владі повноваження щодо зміни
цільового призначення земельних ділянок приватної власності та визначити порядок
встановлення меж територіальних громад у разі виникнення невизначеності або спору з
приводу таких меж.
АПК-інформ
01.04.2016 У Криму 40% сільгоспземель стануть непридатними для сільського
господарства через дефіцит води - Мінагропрод
Близько 400 тис. га земель в Криму стануть непридатними для ведення сільського
господарства через перекриття Північно-Кримського каналу, який забезпечував 85%
потреб півострова в прісній воді і був основою роботи систем зрошення. Про це 31
березня заявив радник міністра аграрної політики і продовольства України Олександр
Лієв.
За його словами, дану територію обслуговують понад 700 тис. чол., що живуть в
основному на півночі і в центральній частині Криму. «У цих районах існує велика
проблема не тільки у веденні сільськогосподарської діяльності, а й з вживанням води.
Багато з цих районів використовували артезіанські свердловини і воду власних підземних
джерел, які, в свою чергу, також наповнювалися водою Північно-Кримського каналу.
Наразі, воду постачають водовози до 26 сільських населених пунктів, в яких раніше такої
проблеми не було», - зазначив О. Лієв.
Крім того, він повідомив, що 37 тис. га рисових чеків (заливних полів) в Криму
через відсутність води також тепер майже знищені.
АПК-інформ
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