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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо права власності іноземних інвесторів на землю»
Номер, дата реєстрації: 4454/П від 02.06.2016
Ініціатор: Народний депутат України Бакуменко О.Б.
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 щодо права власності іноземних інвесторів на землю (реєстр. № 4455),
поданий народними депутатами України
Заболотним Г.М., Дехтярчуком О.В.,
Мірошніченком І.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 статті 20 Закону України «Про насіння і
садивний матеріал» (щодо ввезення, вивезення зразків насіння та садивного
матеріалу)
Номер, дата реєстрації: 4758 від 02.06.2016
Ініціатори: Народні депутати України Хлань С.В., Мірошніченко І.В.,
Івченко В.Є., Бакуменко О.Б., Юрчишин П.В., Кучер М.І., Мацола Р.М., Шинькович
А.В., Бриченко І.В.
Основною метою даного законопроекту є врегулювання правових відносин для
створення сприятливих умов щодо ввезення в Україну зразків насіння та садивного
матеріалу сортів (видів) рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування, а також
чітке визначення суб’єктів, які здійснюють ввезення та вивезення насіння і садивного
матеріалу.
Завдання проекту Закону:
1) створення прозорого регуляторного середовища у сфері насінництва, що
сприятиме залученню іноземних інвестицій у галузь сільського господарства;
2)
підвищення якості продукції овочівництва, що вводиться в обіг на території
України;
3)
усунення наявної правової колізії, що міститься у статті 20 Закону України
«Про насіння і садивний матеріал» щодо визначення суб’єктів, які здійснюють ввезення і
вивезення насіння та садивного матеріалу для його реалізації.
8 грудня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення законодавства
України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність до європейських та
міжнародних вимог)», яким, зокрема, внесено зміни до статті 20 Закону України «Про
насіння і садивний матеріал» в частині встановлення нових правил ввезення в Україну
зразків насіння та садивного матеріалу сорту рослин для селекційних, дослідних робіт і
експонування.
Так, передбачається, що обсяг зразків насіння та садивного матеріалу сорту рослин,
що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і експонування протягом одного
календарного року, не повинен перевищувати тридцятикратного обсягу посадкового
матеріалу сорту, що надається для проведення одного року польових досліджень з
кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність для поширення в Україні
(частина двадцята Закону).
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Для сортів же рослин (родів і видів), рішення щодо придатності яких для
поширення в Україні приймається за даними заявника (тобто щодо яких не проводиться
кваліфікаційна експертиза на придатність), зразки насіння та садивного матеріалу для
селекційних, дослідних робіт і експонування, ввозяться в кількості, що подається разом із
заявкою на сорт рослин (частина двадцять перша Закону).
Запропоновані зміни наберають чинності з 30 червня 2016 року.
Слід зазначити, що на сьогодні обсяг зразка насіння та садивного матеріалу, який
надається разом із заявкою для набуття прав на сорт рослин (для сортів і видів, які не
проходять кваліфікаційну експертизу та щодо них не проводяться дослідження на
придатність до поширення в Україні (тобто, для сортів і видів овочевих культур) фактично
є значно меншим, ніж кількість, що подається для проведення кваліфікаційної експертизи
сортів рослин на придатність для поширення в Україні.
Водночас, запропонованими вище змінами значно зменшується обсяг імпорту
насіння овочевих культур в Україну для здійснення селекційних, дослідних робіт та
експонування, оскільки встановлюється зобов’язання ввозити його у значно меншій
кількості (що подається у заявці на сорт рослин). При цьому обсяг зразків насіння та
садивного матеріалу сорту рослин, що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і
експонування щодо яких проводиться кваліфікаційна експертиза сорту рослин на
придатність для поширення в Україні встановлений тридцятикратний обсяг можливості
ввезення такого насіння.
Такий розрізнений підхід щодо встановлення кількості (обсягу) зразків насіння та
садивного матеріалу сорту рослин, що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і
експонування не сприятиме ефективності господарської діяльності у сфері насінництва,
насамперед, для суб’єктів господарювання, які ввозять в Україну та вводять в обіг насіння
овочевих культур, а також для ведення бізнесу на ринку насіння овочевих культур.
Слід зазначити, що у державах Європейського Союзу, враховуючи специфіку
овочевих культур, надано можливість реалізовувати насіння овочевих культур, щодо яких
лише подано заявку про внесення їх до національного реєстру.
Кількість зразка сорту насіння чи садивного матеріалу, який ввозиться в Україну,
має особливе значення для селекційної та дослідної роботи, основою якої є наявний
вихідний матеріал та особливе значення для дальших якісних дослідних робіт. Основним
завданням на даний час є не просто кількісне збільшення сортів/гібридів, а передусім –
висока продуктивність сортів/гібридів, які подаються на державну реєстрацію з
закріпленими морфологічними, фізіолого-біохімічними та господарськими ознаками і
властивостями.
Відтак, виникла потреба в додатковому врегулювання означених проблем та
відповідно в розробленні цього законопроекту.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про відхилення проекту Закону України про мораторій на зміну
цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення за межами
населених пунктів»
Номер, дата реєстрації: 4200/П від 10.06.2016
Ініціатор: Народний депутат України Бакуменко О.Б.

Випуск
№ 116

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Відхилити проект Закону України про мораторій на зміну цільового призначення
земельних ділянок рекреаційного призначення за межами населених пунктів (реєстр. №
4200), поданий народним депутатам України Мураєвим Є.В.
http://zakon.rada.gov.ua

30 червня
2016 року
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Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення
змін до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «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» (щодо відтермінування набрання чинності
окремих положень)
Номер, дата реєстрації: 4739/П від 10.06.2016
Ініціатор: Народний депутат України Бакуменко О.Б.

БЮЛЕТЕНЬ

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону про внесення зміни до
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України»
Номер, дата реєстрації: 4523/П від 10.06.2016
Ініціатор: Народний депутат України Бакукменко О.Б.

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Проект Закону України про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «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» (щодо
відтермінування набрання чинності окремих положень) (реєстр. № 4739), поданий
народними депутатами України Бакуменком О.Б., Кулінічем О.І. прийняти за основу.
http://zakon.rada.gov.ua

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Прийняти за основу проект Закону про внесення зміни до пункту 2 розділу ІІ
«Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України» (реєстр. № 4523), поданий Кабінетом Міністрів України.
2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій
суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України
у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення права власників об’єктів нерухомого майна на викуп земельних
ділянок державної та комунальної власності»
Номер, дата реєстрації: 4804 від 14.06.2016
Ініціатор: Народний депутат України Мушак О.П.

Випуск
№ 116
30 червня
2016 року

Представлений законопроект розроблено з метою кардинального спрощення
правового механізму викупу фізичними та юридичними особами - власниками об’єктів
нерухомого майна земельних ділянок державної та комунальної власності, на яких таке
майно розташовано.
Запропонований у проекті акта механізм покликаний виключити будь-яки
погодження та корупційні ризики при викупі згаданих земельних ділянок, сприяти
поєднанню в однієї особі власника земельної ділянки та розташованих на неї об’єктів
нерухомого майна, створити сприятливі умови для розвитку бізнесу, інвестиційної
діяльності та іпотечного кредитування, збільшити надходження до Державного та
місцевих бюджетів.
Істотною перешкодою у залученні інвестицій та кредитних ресурсів у вітчизняний
бізнес є відсутність у суб’єктів бізнесу права власності на земельні ділянки, на яких
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ведеться підприємницька діяльність. Незважаючи на те, що чинне законодавство вже
більше 20 років дозволяє підприємцям викупати земельні ділянки під об’єктами
нерухомого майна, що знаходяться у їх власності, у країні склалася парадоксальна
ситуація, коли переважна більшість об’єктів бізнесу розташована на земельних ділянках,
що належать іншим власникам (державі або територіальній громаді відповідного
населеного пункту).
Головною причиною тому є закріплений у Главі 20 Земельного кодексу України
необґрунтовано складний та корупційно небезпечний механізм викупу фізичними та
юридичними особами - власниками об’єктів нерухомого майна земельних ділянок
державної та комунальної власності, на яких таке майно розташовано. Цей механізм
передбачає отримання дозволів відповідних органів виконавчої влади або органів
місцевого самоврядування на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки,
подання зайвого пакету документів (в тому числі тих, які вже є в державних та
комунальних органів влади), можливість отримання заявником відмови у здійсненні
такого викупу, або безкарного зволікання в ухваленні будь-якого з цих рішень.
Хибний законодавчий механізм викупу земельних ділянок на практиці породив,
крім вищезазначених, цілу низку й інших корупційних явищ та зловживань місцевих
органів влади:
зловживання при визначенні розміру ставки орендної плати (визначення того чи
іншого відсотка від нормативної грошової оцінки для того чи іншого об’єкта бізнесу);
зловживання при визначенні строків договорів оренди під існуючими об’єктами
нерухомого майна, можливість їх продовження (поновлення, зміни) або непродовження;
зловживання щодо застосування або незастосування даних оновленої нормативної
грошової оцінки земельних ділянок;
зловживання під час формування викупної вартості земельних ділянок (експертної
грошової оцінки, яка, на відміну від нормативної грошової оцінки, завжди розраховується
"індивідуально" і не є прямою розрахунковою похідною від середньої (базової) вартості
одиниці площі відповідної території);
зловживання підчас укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок тощо.
Існуюча ситуація є абсолютно неприйнятною для розвитку бізнесу, інвестиційної
діяльності, іпотечного кредитування та шкідливою для Державного та місцевих бюджетів,
які вже 20 років недоотримують кошти від викупу земельних ділянок та звуженої
податкової бази від нерозвинутого бізнесу.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення
змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання
зобов'язань за складськими документами на зерно»
Номер, дата реєстрації: 4531/П від 23.06.2016
Ініціатор: Народний депутат України Бакуменко О.Б.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

Випуск
№ 116

1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких законів
України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими
документами на зерно (реєстр. № 4531), поданий Кабінетом Міністрів України.
2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій
суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України
у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua

30 червня
2016 року
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
01.06.2016
Повідомлення про оприлюднення
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із
сертифікації (агронома – інспектора)»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового
зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома – інспектора) (далі –
проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України робить
оголошення про його публікацію.
Проект постанови розроблено на виконання вимог статті 182 Закону України "Про
насіння і садивний матеріал", 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, Еmail: inform@dkrp.gov.ua.
Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва
аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) (далі – проект постанови) є приведення
нормативно-правових актів у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з
вимогами Закону та визначення процедури видачі, тимчасового зупинення, поновлення,
скасування та затвердження форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агрономаінспектора).
Проект постанови розроблено на виконання статті 182 Закону України "Про
насіння і садивний матеріал" та 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 забезпечення проведення сертифікації насіння в Україні відповідно
до європейських вимог.
http://minagro.gov.ua/
Випуск
№ 116
30 червня
2016 року
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Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку контролю за діяльністю органів з оцінки
відповідності у сфері насінництва та розсадництва"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку контролю за діяльністю органів з оцінки
відповідності у сфері насінництва та розсадництва" (далі – проект постанови)
Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує 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", яким, зокрема,
внесено зміни до Закону України "Про насіння і садивний матеріал", в частині
встановлення контролю за діяльністю органів оцінки відповідності у сфері насінництва та
розсадництва.
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, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011,
е-mail: inform@dkrp.gov.ua
Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Порядку контролю за діяльністю органів з оцінки відповідності у сфері
насінництва та розсадництва" (далі - проект постанови) є визначення процедури
здійснення контролю за діяльністю органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та
розсадництва щодо виконання функцій, на які їх уповноважено Мінагрополітики.
Проект постанови розроблено на виконання 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".
http://minagro.gov.ua/
03.06.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок,
розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення"

Випуск
№ 116
30 червня
2016 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до доопрацьованого проекту Закону
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну
земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського
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призначення" (далі – проект Закону), Мінагрополітики України робить оголошення про
його публікацію на офіційному сайті.
Повний пакет документів до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах
масиву земель сільськогосподарського призначення" розміщено на офіційному веб-сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua/розділ
Регуляторна політика/Проекти регуляторних актів).
Зауваження та пропозиції до проекту Закону можна надавати протягом місяця, з
дня опублікування цього оголошення за адресою:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: infarm@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: svitlana.rudenko@minagro.gov.ua, виконавець Руденко
Світлана Вікторівна, телефон 226-30-62.
Метою розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах
масиву земель сільськогосподарського призначення" (далі – проект Закону) є внесення
змін до окремих положень законодавчих актів в частині врегулювання питання обміну
земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля).
Проект Закону спрямований на законодавче забезпечення:
можливості набуття особою, яка орендує не менш ніж 75% масиву земель
сільськогосподарського призначення, без проведення земельних торгів права оренди
земельних ділянок під польовими дорогами розташованими в цьому масиві;
особливостей оренди земельних ділянок, розміщених у масиві земель
сільськогосподарського призначення;
передачі у комунальну власність територіальних громад на території відповідної
сільської, селищної, міської ради земель під польовими дорогами, в тому числі
проектними, із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам,
сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам
на праві колективної власності, які за рішенням загальних зборів членів колективних
сільськогосподарських підприємств і організацій не підлягали паюванню (крім земельних
ділянок, які перебувають у державній або приватній власності).
Проект Закону розроблено на виконання пункту 215 плану заходів з виконання
Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна –
2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04
березня 2015 р. № 213, пункту 70 плану заходів щодо дерегуляції господарської
діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня
2015 р. № 357, пункту 359 плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 184,
якими передбачено удосконалення орендних відносин, сприяння згуртуванню та
самоорганізації власників земельних ділянок (паїв) з метою консолідації земель для
отримання більшої економічної вигоди від їх використання, закріплення права більшості
орендодавців, чиї земельні ділянки розміщені в єдиному масиві, на визначення єдиного
орендаря, а також удосконалення нормативно-правового механізму регулювання обміну
земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля), зокрема,
шляхом запровадження економічних стимулів для обміну земельними ділянками та
уникнення дроблення ділянок.
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Практика орендних відносин у сфері використання сільськогосподарських земель
свідчить про наявність проблеми формування зручних для обробітку масивів земель
сільськогосподарського призначення, що не сприяє раціональному використанню
сільськогосподарських земель.
Крім того, неврегульованою залишається проблема використання земель під
польовими дорогами, в тому числі проектними, із земель, що належали колективним
сільськогосподарським
підприємствам,
сільськогосподарським
кооперативам,
сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності, які за
рішенням загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств і
організацій не підлягали паюванню (крім земельних ділянок, які перебувають у державній
або приватній власності).
Проект Закону листом Мінагрополітики від 03.02.2016 № 37-13-5-6/1379 було
внесено на розгляд Кабінету Міністрів України, опрацьовано у Секретаріаті Кабінету
Міністрів України і подано на розгляд Урядового комітету з питань регіонального
розвитку.
Разом з тим згідно з пунктом 2 параграфа 40 Регламенту Кабінету Міністрів
України Секретаріат Кабінету Міністрів України листом від 18.04.2016 № 6119/0/2-16
повернув проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель
сільськогосподарського призначення".
http://minagro.gov.ua/
03.06.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін
до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих
організмів та обігу, відстеження і маркування продуктів харчування, кормів та/або
кормових добавок, вироблених з генетично модифікованих організмів"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично
модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування продуктів харчування,
кормів та/або кормових добавок, вироблених з генетично модифікованих організмів" та
аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту акта Міністерство аграрної політики та
продовольство України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких
законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та
обігу, відстеження і маркування продуктів харчування, кормів та/або кормових добавок,
вироблених з генетично модифікованих організмів" розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.
minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика", підрозділ "Проекти регуляторних актів").
Зауваження та пропозиції стосовно проекту акта та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за адресою:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: inform@dkrp.gov.ua.
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, Департамент землеробства та технічної політики в АПК, email:oksana.lopatko@minagro.gov.ua. 279-65-36, 278-56-78.
-9-

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№ 116
30 червня
2016 року

Метою проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України
щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження
і маркування харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, вироблених з
генетично модифікованих організмів" (далі–проект Закону) є передбачення шляхом
внесення змін до законів України "Про державну систему біобезпеки при створенні,
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" та
"Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" в частині
імплементації положень Регламенту № 1830/2003 Європейського Парламенту та Ради від
22 вересня 2003 року про відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і
відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих
організмів, яким внесено зміни до Директиви 2001/18/ЄС з урахуванням постанови
Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 "Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади".
Проект Закону розроблено на виконання підпункту 5 пункту 31 Плану заходів з
імплементації розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року №
847, щодо розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації
положень Регламенту № 1830/2003 Європейського Парламенту та Ради від 22 вересня
2003 р. про відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження
продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, яким
внесено зміни до Директиви 2001/18/ЄС та розпорядження Кабінету Міністрів України від
26 листопада 2014 року № 1144 "Про схвалення розроблених Міністерством аграрної
політики та продовольства України планів імплементації деяких актів законодавства ЄС".
Проект Закону передбачає внесення змін до законів України "Про державну
систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні
генетично модифікованих організмів" та "Про основні принципи та вимоги до безпечності
та якості харчових продуктів".
Основними змінами у законодавстві відповідно до європейських норм є:
узгодження положень чинного законодавства України з положеннями Регламенту
№ 1830/2003 в частині особливостей змісту понять "відстеження", "унікальний
ідентифікатор", "оператор", "перша стадія розміщення продукту на ринку", "розфасований
продукт" та інше;
забезпечення нанесення операторами ринку на розфасовані продукти, слова "Цей
продукт складається з ГМО" або "Цей продукт містить генетично модифіковані організми
(назва організма(ів))" повинні бути зазначені на упаковці або етикетці, а за умови, що
кінцевому покупцю запропоновано не розфасований продукт, слова "Цей продукт
складається з ГМО" або "Цей продукт містить генетично модифіковані організми (назва
організма(ів))" повинні бути зазначені на упаковці або у документах, що супроводжують
продукт;
передбачення винятків щодо нанесення відповідного маркування операторами
ринку на розфасованих та не розфасованих продуктах у разі, коли продукт містить
залишки ГМО, що не перевищують законодавчо встановлені пороги (менше 0,9 відсотка),
за умови, що такі залишки ГМО є випадковими або технічно неминучими;
закріплення положення щодо здійснення Держпродспоживслужбою державного
нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо
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харчових продуктів, кормів, кормових добавок, отриманих з використанням ГМО, за
критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел та сільськогосподарських рослин
під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах
на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форми
власності.
Вищезазначені зміни направлені в основному на забезпечення повного і надійного
інформування споживачів про ГМО в харчових продуктах, кормах та/або кормових
добавках, які можуть бути вироблені з них, з тим, щоб споживачі могли робити
усвідомлений вибір щодо використання цього продукту.
Дія проекту Закону поширюється на ГМО, харчові продукти, корми та/або кормові
добавки, вироблені з ГМО, що пройшли державну реєстрацію у встановленому порядку.
Незареєстровані ГМО, а також харчові продукти, корми та/або кормові добавки, вироблені
з генетично модифікованих організмів, не підпадають під дію цього проекту Закону і не
можуть бути присутніми на ринку та не застосовується відповідне маркування до
харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, що містять матеріал, який вміщує,
складається або виробляється з ГМО у кількості, що менша від 0,9 відсотка харчових
інгредієнтів і інгредієнтів у кормах та/або кормових добавках, які розглядаються
індивідуально, або харчові продукти та корми, що складаються з одного інгредієнту, за
умови, що ця присутність є випадковою і технічно неминучою.
http://minagro.gov.ua/
07.06.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Переліку платних послуг, які надаються бюджетними
установами, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та
продовольства, з питань охорони прав на сорти рослин"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Переліку платних послуг, які надаються
бюджетними установами, що належать до сфери управління Міністерства аграрної
політики та продовольства, з питань охорони прав на сорти рослин" (далі – проект
постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його
публікацію.
Проект постанови розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015
року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення
законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з
європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким, зокрема, внесено зміни в
Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", що забезпечить виконання вимог
Закону в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на сорт
рослин.
Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному
веб–сайті
Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України
(http://www.minagro.gov.ua розділ "Регуляторна політика").
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такими адресами:

30 червня
2016 року

- 11 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№ 116
30 червня
2016 року

Міністерство аграрної політики та продовольства України вул. Хрещатик 24, м.
Київ, 01001, E-mail: taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна,
тел./факс 279 27 04
Державна регуляторна служба України, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011,
Е-mail: inform@dkrp.gov.ua;
Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що
належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства, з питань
охорони прав на сорти рослин" (далі – проект постанови) є виконання вимог Закону
України "Про охорону прав на сорти рослин" шляхом затвердження переліку платних
послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери
управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, з питань охорони
прав на сорти рослин.
Прийняття постанови зумовлено необхідністю забезпечення виконання вимог
Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" з урахуванням змін та доповнень,
внесених Законом 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",
постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 "Про
затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України".
http://minagro.gov.ua/
08.06.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру органів з оцінки
відповідності"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру органів з оцінки
відповідності" (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" та статті
124 Закону України "Про насіння і садивний матеріал".
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
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Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Порядку ведення Реєстру органів з оцінки відповідності" (далі – проект
постанови) є дотримання вимог законодавства у сфері насінництва і розсадництва.
З прийняттям проекту постанови будуть встановлені:
вимоги до Реєстру органів з оцінки відповідності (далі – Реєстр) та його змісту;
порядок включення відомостей до Реєстру;
порядок внесення змін до відомостей, які містить Реєстр;
порядок виключення органу з оцінки відповідності з Реєстру.
Реєстр створюється і ведеться з метою:
реєстрації, ведення обліку, накопичення, оброблення, зберігання та надання
інформації про органи з оцінки відповідності;
забезпечення доступу до інформації про органи з оцінки відповідності.
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 органу
відповідності до Реєстру та підстави для його виключення.
http://minagro.gov.ua/
08.06.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для
виробництва органічної продукції"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для
виробництва органічної продукції" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної
політики та продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект постанови розробленої на виконання статті 23 Закону України "Про
виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції" разом з аналізом
регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua Розділ "Регуляторна
політика/Проекти регуляторних актів").
Зауваження та пропозиції до проекту постанови та аналізу регуляторного впливу
можна надавати протягом місяця, з дня опублікування цього повідомлення за адресами:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департаментом землеробства та технічної
політики в АПК Мінагрополітики, виконавець Рудюк Анатолій Миколайович,тел.: 279-8289, e-mail: rudyuk@minapk.gov.ua;
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: infarm@dkrp.gov.ua.
Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції" (далі
– проект постанови)дасть можливість затвердити Порядок оцінки придатності земель
(ґрунтів) для виробництва органічної продукції, положення якого визначатимуть механізм
формування першочергових правил для організації в законодавчому полі органічного
виробництва, яке відповідає всім специфічним вимогам, що діють в цій сфері.
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Проект постанови розроблено на виконання статті 23 Закону України "Про
виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини".
До прийняття Закону цей напрямок сільськогосподарського виробництва
розвивався повільно і безсистемно, головним чином через відсутність нормативноправової бази, недостатній рівень організаторської роботи, невизначеність щодо реального
координатора проблеми.
Як наслідок, створення сільгосппідприємств – виробників органічної продукції
відбулося завдяки ентузіазму керівників підприємств та за підтримки іноземних компаній
і організацій.
З прийняттям Закону ситуація суттєво міняється як з точки зору правової
захищеності сільгоспвиробників цієї категорії, так і нормативного забезпечення з боку
держави.
Подальший активний розвиток органічного руху в Україні може відбуватися лише
за умови створення чіткої, ефективної системи його підтримки на національному рівні і
прийняття пакета підзаконних актів, які забезпечать прозорий та простий механізм
організації органічного виробництва в країні. До складу таких актів також входить проект
постанови.
http://minagro.gov.ua/
13.06.2016
Повідомлення про оприлюднення до проекту Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо здійсненнядержавного нагляду
(контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду
(контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин" Мінагрополітики України
робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) в частині
експлуатації та технічного стану машин" розміщено в мережі Інтернет на офіційному вебсайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua,
розділ "Регуляторна політика", підрозділ "Проекти регуляторних актів").
Зауваження та пропозиції стосовно законопроекту у письмовій та електронній
формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за
адресою:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: inform@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, Департамент землеробства та технічної політики в АПК, e-mail:
anatolii.kuzhelyuk@minagro.gov.ua, тел. 279-85-28.
Проектом Закону пропонується внести зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення, законів України "Про систему інженерно-технічного
забезпечення агропромислового комплексу України" та "Про стимулювання розвитку
вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу", передбачивши
покладення на Державну службу України з безпеки на транспорті виконання повноважень
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щодо здійснення державного технічного нагляду у системі інженерно-технічного
забезпечення агропромислового комплексу.
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 "Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" ліквідовано Державну
інспекцію сільського господарства України, поклавши функції із здійснення державного
нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин на Державну
службу України з безпеки на транспорті.
На виконання вимог вищезазначеної постанови та відповідно до доручення
Кабінету Міністрів України від 13 травня 2016 року № 17333/1-16 (протокол наради від 10
травня 2016 року під головуванням Прем’єр-міністра України В. Гройсмана)
міністерствам необхідно забезпечити завершення до 1 липня 2016 року процедури
припинення діяльності відповідних центральних органів виконавчої влади (в тому числі
Державної інспекції сільського господарства України).
У зв’язку із цим Мінагрополітики розроблено проект Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду
(контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин".
http://minagro.gov.ua/
14.06.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо органічного виробництва, обігу та
маркування органічної продукції"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органічного виробництва, обігу
та маркування органічної продукції" (далі – проект Закону) Мінагрополітики робить
оголошення про його публікацію.
Проект Закону розроблено на виконання пункту 69 Плану заходів щодо дерегуляції
господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
18 березня 2015 р. № 357-р, а також підпункту 4 пункту 347 Плану дій Кабінету Міністрів
України на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16
березня 2016 р. № 184-р.
Прийняття проекту Закону сприятиме удосконаленню засад правового регулювання
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, а також адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу у цій сфері. Зокрема,
матиме позитивний вплив на захист операторів органічного ринку від недобросовісної
конкуренції, гарантуватиме споживачам впевненість у продуктах, маркованих як
органічні, забезпечить прозорі умови ведення господарської діяльності у сфері
виробництва та обігу органічних продуктів, а також сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції і розширенню зовнішніх ринків
її збуту.
Проект Закону, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до проекту
акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України www.minagro.gov.ua (розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів /
Проекти Законів).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону в письмовій та електронній
формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього повідомлення за
адресами:
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Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул.
Хрещатик, 24, e-mail: anna.voytyuk@minagro.gov.ua (виконавець: Войтюк Анна
Вікторівна, тел.: 279-84-90);
Державна регуляторна служба України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, email: inform@dkrp.gov.ua.
Метою проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" (далі –
проект Закону) є удосконалення засад правового регулювання органічного виробництва,
обігу та маркування органічної продукції, а також адаптація законодавства України до
законодавства Європейського Союзу у цій сфері.
Досягнення мети передбачається шляхом встановлення загальних засад державного
регулювання у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, повноважень
центральних органів виконавчої влади, що здійснюють державне управління та
регулювання у цій сфері, а також прав та обов’язків суб’єктів ринку органічної продукції.
Положеннями проекту Закону регламентовано вимоги до виробництва, маркування
та обігу органічної продукції, чітко встановлено основні засади здійснення процесу
сертифікації органічного виробництва, а також вимоги до органів сертифікації.
Крім того, проектом Закону визначається спосіб здійснення держаного контролю
(нагляду) за діяльністю суб’єктів ринку органічної продукції та встановлюється
відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.
Проект Закону розроблено на виконання пункту 69 Плану заходів щодо дерегуляції
господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
18 березня 2015 р. № 357-р, а також підпункту 4 пункту 347 Плану дій Кабінету Міністрів
України на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16
березня 2016 р. № 184-р.
Хоча на даний в Україні діє Закон України "Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини", проте його положення не забезпечують
належного функціонування ринку органічної продукції, що створює сприятливе
середовище для введення в обіг фальсифікованої органічної продукції та дозволяє уникати
відповідальності за порушення законодавства у цій сфері. Це негативно впливає на захист
прав споживачів та вважається недобросовісною конкуренцією серед суб’єктів
господарювання.
Суттєвим недоліком чинного закону також є його невідповідність законодавству
Європейського Союзу.
http://minagro.gov.ua/
14.06.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення
за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Державного реєстру
сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але занесеного до Переліку
сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих
сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася
Україна"

Випуск
№ 116
30 червня
2016 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку ввезення на територію України та
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вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Державного
реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але занесеного до Переліку
сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих
сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна"
(далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України
робить оголошення про його публікацію.
Проект постанови розроблено на виконання статті 20 Закону України "Про насіння
і садивний матеріал" та Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" 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 просимо 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, Еmail: inform@dkrp.gov.ua
Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і
садивного матеріалу сорту, не занесеного до Державного реєстру сортів рослин,
придатних для поширення в Україні, але занесеного до Переліку сортів рослин Організації
економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем
сортової сертифікації яких приєдналася Україна" (далі – проект постанови) є затвердження
процедури ввезення на територію України насіння сорту, який занесений до Переліку
сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих
сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна та
вивезення цього насіння та/або садивного матеріалу з країни.
Проект постанови розроблено на виконання статті 20 Закону України "Про насіння
і садивний матеріал".
http://minagro.gov.ua/
14.06.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення,
анулювання видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи"

Випуск
№ 116
30 червня
2016 року

Основною метою прийняття проекту акта є виконання вимог статті 4-1 Закону
України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Законів України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про адміністративні
послуги", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності" забезпечення прозорості процедури, удосконалення системи видачі висновків
державної санітарно-епідеміологічної експертизи та додержання рівності прав суб'єктів
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господарювання під час видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної
експертизи.
Метою прийняття акта також є забезпечення дотримання прав і свобод людини і
громадянина щодо санітарного та епідемічного благополуччя, єдності державної політики
та принципу безперервності, зокрема щодо надання адміністративних послуг та
документів дозвільного характеру, створення належних правових умов для реалізації
гарантованої законом свободи підприємницької діяльності у межах, визначених законом.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі
або відмови у видачі, переоформлення, анулювання видачі висновків державної санітарноепідеміологічної експертизи" та повний пакет документів до проекту оприлюднено
шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика")
та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів (http://www.consumer.gov.ua/).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту акта у письмовій та електронній формі
просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України;
01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: inform@dkrp.gov.ua.
01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів, e-mail: vosdi@ukr.net.
Контактна особа: Омельчук Світлана Анатоліївна, тел. 278-84-41, email: vosdi@ukr.net
Основною метою прийняття проекту акта є виконання вимог статті 4-1 Закону
України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Законів України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про адміністративні
послуги", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності", забезпечення прозорості процедури, удосконалення системи видачі висновків
державної санітарно-епідеміологічної експертизи та додержання рівності прав суб'єктів
господарювання під час видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної
експертизи.
Метою прийняття акта також є забезпечення дотримання прав і свобод людини і
громадянина щодо санітарного та епідемічного благополуччя, єдності державної політики
та принципу безперервності, зокрема щодо надання адміністративних послуг та
документів дозвільного характеру, створення належних правових умов для реалізації
гарантованої законом свободи підприємницької діяльності у межах, визначених законом.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі
або відмови у видачі, переоформлення, анулювання видачі висновків державної санітарноепідеміологічної експертизи", розроблений відповідно до вимог статті 4-1 Закону України
"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" з метою реалізації законів
України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про
Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", підпункту 3
пункту 4 Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 02.09.2015 № 667.
http://minagro.gov.ua/
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29.06.2016 Кабмін затвердив пряму підтримку малих сільгоспвиробників на
2017 рік
Кабінет Міністрів затвердив і направив до Верховної Ради основні напрямки
бюджетної політики на 2017 рік, в які включив пряму підтримку малих і середніх
сільськогосподарських виробників з бюджетів усіх рівнів в сумі до 1% від валового
виробництва аграрної продукції за 2016 рік.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду.
Коментуючи це рішення, прем'єр-міністр Володимир Гройсман поставив завдання
перед Кабміном розробити формулу надання прямої держдопомоги, яка б враховувала
ефективність виробництва на фермі.
«Важливо, щоб в бюджеті 2017 року було досить суттєва підтримка фермерським
господарствам, які виробляють український національний продукт. Пріоритет - це
маленькі і середні фермерські господарства. Ми повинні зробити формулу, яка буде
визначати, що ми даємо підтримку на 1 га площі з коефіцієнтом виробленої продукції,
тобто не просто стимулювати обробку землі, а й розширення виробництва, збільшення
врожайності, поліпшення технологій, органічне виробництво, переробку і так далі», сказав він.
Також зазначається, що на пряму адресну допомогу зможуть розраховувати
виключно малі підприємства до 500 га.
УНІАН

БЮЛЕТЕНЬ

2. ПОДІЇ, ФАКТИ

29.06.2016 Уряд України встановив 50% знижку на портові збори для
транзитних вантажів
Кабінет Міністрів України встановив 50%-ну знижку на ставку портових зборів для
транзитних вантажів, що проходять через українські морські порти.
Як повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, очолюване ним
відомство розробило проект відповідного урядового розпорядження з метою
удосконалення тарифної політики морських портів.
«Високий рівень ставок портових зборів в морпортах України не дає можливості
максимально ефективно використовувати транзитний потенціал морських портів. Тому
проект акта пропонує знизити на 50% ставки портових зборів для суден, які перевозять
транзитні вантажі, крім адміністративного, на постійній основі», - сказав він,
представляючи документ на засіданні Уряду в п'ятницю.
За словами міністра, надання таких знижок сприятиме завантаженню портових
потужностей, які мають значні резерви, а залучення транзитних вантажів, крім
підприємств морегосподарського комплексу, забезпечить розвиток вантажної бази
сухопутних перевізників, зростуть надходження до державного бюджету.
«Телеграф»

Випуск
№ 116
30 червня
2016 року

23.06.2016 Президент України підписав закон про скасування держреєстрації
інвестицій
Президент України Петро Порошенко 22 червня підписав Закон №1390-VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язковості
державної реєстрації іноземних інвестицій», який передбачає створення більш
сприятливих умов для залучення інвестицій шляхом спрощення порядку їх залучення.
«Вводиться заявний принцип державного обліку інвестицій, згідно з яким уявлення
статистичної звітності про здійснення іноземних інвестицій буде здійснюватися
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підприємствами з іноземними інвестиціями та установами банку», - йдеться в
повідомленні.
Також наголошується, що введення таких змін забезпечить наближення
законодавства України до стандартів Європейського союзу, спростить порядок залучення
іноземних інвестицій і сприятиме відновленню економіки держави.
Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла відповідний законопроект №2763 31
травня.
АПК-Інформ
21.06.2016 У 2016/17 МР Україна збереже світове лідерство у виробництві та
експорті соняшникової олії
У новому сезоні Україна збереже лідируючі позиції з виробництва та експорту
соняшникової олії на світовому ринку. Про це 21 червня в своєму виступі на II
Американо-українському аграрному конгресі у Вашингтоні заявила керівник
інформаційної служби ІА «АПК-Інформ» Ірина Озіп.
«В даний час Україна забезпечує більше третини загальносвітового обсягу
виробництва даної продукції і збереже своє лідерство в наступному сезоні. Так, згідно з
прогнозами ІА «АПК-Інформ», в 2016/17 МР виробництво соняшникової олії в Україні
складе рекордні для країни 5,3 млн. тонн, що на 11% вище, ніж в 2015/16 МР (4,8 млн.
тонн)», - зазначила експерт.
Також вона нагадала, що Україна забезпечує близько 57% світової торгівлі даною
продукцією.
«За оцінками ІА« АПК-Інформ», експорт соняшникової олії з України в 2016/17 МР
також стане рекордним і досягне 4,8 млн. тонн проти 4,3 млн. тонн, очікуваних за
підсумками поточного сезону», - пояснила І.Озіп.
АПК-Інформ
17.06.2016 Україна з початку 2015/16 МР експортувала понад 38 млн. тонн
зерна - Мінагропрод
Україна з початку 2015/16 МР станом на 17 червня експортувала 37,871 млн. тонн
зернових.
Зокрема, обсяг експорту пшениці склав 16,349 млн. тонн, кукурудзи - 16,970 млн.
тонн, ячменю - 4,32 млн. тонн, інших зернових - 232 тис. тонн.
Крім того, до звітної дати з України було експортовано 325 тис. тонн борошна.
Таким чином, обсяг експортованих зернових становить 38,308 млн. тонн.
АПК-Інформ
16.06.2016 Мінагропрод України затвердив розподіл на 2016/17 МР квоти «А»
на цукор
Мінагропрод України затвердив рішення конкурсної комісії від 8 квітня 2016 року
про розподіл між суб'єктами господарювання обсягів виробництва та поставки цукру
квоти «А» на внутрішній ринок в період з 1 вересня 2016 р. по 1 вересня 2017 р.
Відповідний наказ №200 був підписаний 14 червня директором департаменту
продовольства Миколою Морозом.
Згідно з повідомленням, квота на виробництво і поставку цукру в 2016/17 МР в
обсязі 1,67 млн. тонн була розподілена між 44 цукровими заводами.
АПК-Інформ

30 червня
2016 року
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14.06.2016 ВР України прийняла в другому читанні законопроект про
реструктуризацію боргів бізнесу перед банками
Верховна Рада України на засіданні 14 червня ухвалила в другому читанні
законопроект №3555 «Про фінансову реструктуризацію», який регулює порядок
реструктуризації боргів працюючого бізнесу перед банками, що дозволить виконати
зобов'язання України щодо меморандуму з Міжнародним валютним фондом. «За»
відповідний проект закону проголосували 229 депутатів.
Як зазначив під час подання документа заступник голови Комітету з питань
фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак, в доопрацьовану до другого
читання редакцію законопроекту включені, зокрема, положення двосторонньої
добровільності процедури зазначеної реструктуризації, збільшення порогу для ініціювання
боржником процедури реструктуризації, можливість приєднання до процедури
реструктуризації інших кредиторів.
При цьому положення прийнятого законопроекту поширюються тільки на борги
юридичних осіб.
АПК-Інформ
13.06.2016 Уряд розробив Концепцію розвитку горіхової галузі в Україні
Міністерство аграрної політики і продовольства спільно з Українською горіховою
асоціацією розробило Концепцію розвитку горіхової галузі в Україні.
Згідно з документом, до 2025 року в Україні планується збільшити площі
промислових горіхових садів до 25 тис. га і зробити насадження лісозахисних смуг
горіхоплідних культурами на загальній площі 10 тис. га.
«Для цього потрібно мати сприятливу законодавчу базу і документи, які б залучали
інвесторів і взагалі зробити так, щоб це був дуже привабливий бізнес. Також треба
зазначити, що зараз у нас є дефіцит посадкового матеріалу. Для цієї програми нам
потрібно 2,5 млн. саджанців горіха щепленого і 3,7 млн. сіяних саджанців. Однак
потенціал розвитку галузі дуже великий. Ми бачимо, що сьогодні в Україні є 60,3 млн. га
землі. З них 32,4 млн. га складає рілля і, в тому числі, є 424 тис. га, де можна комфортно
висаджувати горіхи», - зазначив керівник відділу розвитку садівництва, виноградарства та
виноробства Департаменту землеробства і технічної політики в АПК Мінагрополітики
Віктор Костенко.
При цьому він підкреслив, що, за підрахунками фахівців, в реалізацію
вищезазначеної програми необхідно інвестувати 2,8 млрд. грн. Для ефективного розвитку
галузі горіхівництва в Україні її фінансове забезпечення доцільно розподілити між
учасниками агропродовольчого сектору: потенційними виробниками, інвесторами,
позичальниками і державою.
Відзначається, що важливим джерелом інвестицій може бути спецфонд галузі, який
буде сформований за рахунок 2% збору з вартості експортних поставок горіхів, похідної
продукції і деревини.
Також повідомляється, що за результатами 2015 року Україна посіла 4 місце з
виробництва горіхів в світі з показником 116 тис. тонн.
Ореховод
09.06.2016 Профільний комітет ВР України пропонує реорганізувати Держзембанк
Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин
рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект №4523 «Про внесення зміни до
пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України», яким пропонується провести реорганізацію або
приватизацію Державного земельного банку замість його ліквідації.
«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 дозволить не тільки
- 21 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

повернути кошти до державного бюджету, за рахунок яких був сформований капітал
банку, а й залучити додаткові інвестиції в аграрний сектор економіки України», підкреслюється в повідомленні.
РБК-Україна
07.06.2016 Новий проект закону про концесії планується представити вже в
2016 році - Мінінфраструктури України
Європейський банк реконструкції і розвитку оголосив тендер для залучення
консультанта в рамках надання технічної допомоги для розробки сучасної концепції
державно-приватного партнерства (ДПП) шляхом удосконалення чинного законодавства
України. В рамках проекту передбачається розробити і затвердити нову політику ДПП і
концесії і закон про концесії в Україні.
«Основною метою запропонованого проекту є розробка політики і юридичних умов
для ДПП/концесії в Україні для посилення участі приватного сектора в інфраструктурних
проектах (в т.ч., але не обмежуючись, портами, інженерними мережами і дорогами)», йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що новий документ дасть поштовх для розвитку концесії в
Україні, зробить даний вид співпраці бізнесу з державою вигідним для всіх учасників.
«Бізнес давно чекає цей закон, тому метою роботи є його швидка підготовка і презентація
вже в 2016 році», - підкреслили в прес-службі відомства.
АПК-Інформ
06.06.2016 Мінагропрод України планує почати розподіл прямих дотацій
аграріям восени ц.р.
Міністерство аграрної політики і продовольства України розраховує на позитивне
рішення Верховної Ради про виділення з бюджету 450 млн. грн. і восени 2016 року планує
почати розподіл цих коштів за програмою прямої допомоги агровиробникам. Про це
заявив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий.
«Рішення про збільшення допомоги буде приймати Верховна Рада в рамках змін
до бюджету. Розраховуємо, що на друге півріччя ми цю підтримку вже отримаємо. Мені б
дуже хотілося, щоб це відбулося до осені. Тоді люди зможуть зустрітися, прийняти
рішення, щоб вже до весняних польових робіт фермери мали результати», - зазначив він.
За словами міністра, розподіляти кошти буде фермерська громада. «Цей механізм
розподілу коштів унеможливить видачу грошей для людей, які не працюють на землі, а
просто здають її в суборенду», - підкреслив Т.Кутовой.
Він уточнив, що згідно з планами, кошти будуть видавати об'єднанням фермерів на
певний проект, що дозволить їм, з одного боку, отримати більший обсяг підтримки, а з
іншого, «щось зробити в контексті інфраструктури - побудувати сушку, елеватор тощо.».
ПроАгро
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