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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 серпня 2016 р. № 505
Про затвердження Порядку ведення Реєстру виробників органічної
продукції (сировини)
Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України «Про виробництво та обіг
органічної сільськогосподарської продукції та сировини» Кабінет Міністрів
Українипостановляє:
Затвердити Порядок ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини),
що додається.
ПОРЯДОК
ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)
1. Цей Порядок визначає механізм ведення Реєстру виробників органічної
продукції (сировини) (далі — Реєстр).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України
“Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”.
3. Ведення Реєстру та забезпечення опублікування офіційних відомостей про осіб,
яким надано право виробляти (вирощувати, переробляти) органічну продукцію
(сировину), здійснюється Держпродспоживслужбою.
4. Реєстр є відкритим та загальнодоступним і містить відомості, зазначені у
сертифікаті відповідності (далі — сертифікат).
5. Доступ до Реєстру є безоплатним і забезпечується шляхом його оприлюднення
та підтримки в актуальному стані на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби.
6. Підставою для внесення до Реєстру відомостей про осіб, яким надано право
виробляти (вирощувати, переробляти) органічну продукцію (сировину), є сертифікат, який
надає орган з оцінки відповідності.
7. Відомості, які містяться в сертифікаті, вносяться Держпродспоживслужбою до
Реєстру протягом п’яти робочих днів після надходження копії сертифіката від органу з
оцінки відповідності.
8. Реєстр ведеться державною мовою.
9. Підставою для прийняття рішення щодо виключення відомостей про особу з
Реєстру є анулювання та/або закінчення строку дії сертифіката, зміна місця провадження
господарської
діяльності,
про
що
орган
з
оцінки
відповідності
повідомляєДержпродспоживслужбі.
10. У разі прийняття рішення щодо виключення відомостей про особу з
РеєструДержпродспоживслужба протягом двох робочих днів з дати прийняття такого
рішення у письмовій формі повідомляє про це особі із зазначенням причини.
11. Відомості з Реєстру надаються Держпродспоживслужбою відповідно до
законодавства.
http://www.kmu.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 серпня 2016 р. № 596-р
Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 р. № 1166
На часткову зміну абзацу другого пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 26 листопада 2014 р. № 1166 «Про утворення комісії з реорганізації Державної
-2-

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

санітарно-епідеміологічної служби» затвердити головою комісії з реорганізації Державної
санітарно-епідеміологічної служби Голову Державної служби з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів Лапу Володимира Івановича, увільнивши від
виконання цих обов’язків Протаса Святослава Вікторовича.
http://www.kmu.gov.ua/
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
08.08.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського
призначення»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель
сільськогосподарського призначення», Мінагрополітики робить оголошення про його
публікацію.
Повний пакет документів до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення»
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та
продовольства України: (www.minagro.gov.ua/розділ Регуляторна політика/Проекти
регуляторних актів).
Зауваження та пропозиції до проекту акта можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за адресою:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, email: infarm@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: svitlana.rudenko@minagro.gov.ua, виконавець Руденко
Світлана Вікторівна, телефон 226-30-62.
Проект Закону направлений на вдосконалення правового регулювання земельних
відносин в частині запровадження повноцінного обігу і використання у якості застави
права користування земельними ділянками, що дасть можливість з метою використання
цього права у якості ресурсу для збільшення кредитних можливостей
сільськогосподарського сектору економіки.
Для досягнення зазначеної мети проектом Закону пропонується:
- надати право орендарям відчужувати право оренди та встановити порядок
відчуження, визначити умови відчуження права оренди та емфітевзису (суперфіцію)
земель державної або комунальної власності;
- встановлення правила, за яким у разі проведення земельних торгів з набуття права
емфітевзису предметом торгу є вартість такого права.
- визначити, що у разі проведення земельних торгів з набуття права користування
предметом торгу є вартість такого права;
- встановити порядок організації земельних торгів з продажу права користування
земельними ділянками та плати виконавцю цих торгів;
- встановити зрозумілий порядок звернення стягнення на право оренди та його
відчуження банківськими установами;
- визначити граничний термін права емфітевзису (суперфіцію) щодо земель
приватної власності у 50 років.
На сьогодні існуючий в Україні мораторій на обіг земель сільськогосподарського
призначення не сприяє залученню кредитно-фінансових ресурсів у аграрне виробництво.
Враховуючи суспільно-політичну чутливість щодо перспектив запровадження обігу
сільськогосподарських земель постала потреба у створенні та вдосконаленні необхідних
законодавчих норм для використання альтернативних об’єктів застави.
Найбільш реальним є використання у якості застави права користування
земельними ділянками: оренди, права користування чужою земельною ділянкою для
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сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та права користування чужою земельною
ділянкою для забудови (суперфіцій). Це, передусім, надасть можливість для розвитку
малим і середнім аграрним підприємствам.
Незважаючи на наявність у чинному законодавстві норм, що дозволяють
відчуження права користування земельними ділянками та їх заставу, на сьогодні ці норми
використовуються дуже обмежено, як правило використовується лише інститут
емфітевзису. За даними Мінюсту та Держгеокадастру починаючи з 2011 року укладено
лише 22,2 тис договорів емфітевзису.
Це пояснюється відсутністю цілісності і системності норм законодавства щодо
відчуження і застави права користування. Зокрема, Земельним кодексом України
можливість відчуження та застави права оренди надана виключно власникам земельних
ділянок. Законом України «Про оренду землі» передбачено безоплатний перехід права
оренди у випадках смерті або засудження орендаря а також у разі переходу права на
будівлю чи споруду.
Невиправдано обмеженим є порядок реалізації відчуження права користування
земель державної та комунальної власності.
Недостатньо врегульованим є механізм взаємовідносин кредитора (банку, як
іпотекодержателя)) та боржника (землекористувача, як іпотекодавця) в частині звернення
стягнення на право користування земельною ділянкою, як предмета іпотеки.
Разом з тим, є доцільним обмежити максимальний строк користування земельною
ділянкою на праві емфітевзису (суперфіцію), який сьогодні не обмежується жодними
термінами.
Слід зазначити також, що зазначені види користування земельними ділянками
(оренда, емфітевзис, суперфіцій), зберігаючи ряд відмінностей,
потребують у рівній мірі створення необхідних умов для їх ефективного обігу та
застави, надавши право власникам землі та землекористувачам вибирати інструмент для
здійснення необхідних трансакцій на власний розсуд.
http://minagro.gov.ua/
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25.08.2016 Кабмін України погодив план дерегуляції на 2016-2017 роки
Кабінет Міністрів України погодив план заходів з дерегуляції господарської
діяльності на 2016-2017 рр. Відповідне розпорядження було затверджено на засіданні
Уряду.
Відзначається, що оновлений план заходів з дерегуляції налічує 114 пунктів, що
стосуються зменшення регуляторного тиску як в окремих галузях, так і в підприємницької
діяльності в цілому. План містить в т.ч. заходи щодо спрощення умов для бізнесу в
аграрній та харчовій галузях. Крім того, затверджено заходи щодо зменшення кількості
органів державного нагляду (контролю), а також відкриттю доступу до надання публічних
послуг, спрощення процедур митного та податкового регулювання і т.п.
АПК-інформ
23.08.2016 Депутати ВР України пропонують зберегти спецрежим ПДВ для
тваринництва на 2017 рік
Депутати Верховної Ради України пропонують зберегти на 2017 року для галузі
тваринництва, садівництва, овочівництва та виробництва цукрових буряків спеціальний
режим сплати ПДВ з аграрних підприємств, який згідно з чинним законодавством буде
знятий в 2017 році. Про це 23 серпня заявив заступник голови Комітету ВР з питань
аграрної політики і земельних відносин Олександр Бакуменко.
«На робочій групі зі Степаном Кубівим (міністр економічного розвитку і торгівлі
України. - Прим. Ред.) ми зупинилися на кількох моментах, і самий, на мою думку,
компромісний варіант, який може бути прийнятий, - це залишити спеціальний режим в
2017 році для галузі тваринництва, садівництва, овочівництва, виробництва цукрових
буряків. Тобто тим галузям, які працюють на внутрішній ринок», - сказав О. Бакуменко.
Він також зазначив, що в парламенті на розгляді знаходиться законопроект
№3851-1 про повернення пільгового режиму сплати ПДВ, коли 100% даного податку
залишалося в розпорядженні підприємств. О. Бакуменко додав, що профільний аграрний, а
також податковий комітети ВР підтримали даний законопроект, який передбачає
продовження дії спецрежиму ПДВ до 2018 року.
«А з 2018 року, коли закінчаться пільги, у нас є пропозиція ввести знижену ставку
ПДВ на ряд продуктів харчування, так як це працює в багатьох країнах Європи.
Наприклад, на цукор, м'ясо, яйця, молоко та інші продукти основної лінійки з 20% ПДВ
зробити 7%», - поінформував О. Бакуменко.
УНІАН
23.08.2016 Мінфін України пропонує скасувати автоматичне бюджетне
відшкодування ПДВ - законопроект
Міністерство фінансів України пропонує скасувати автоматичне бюджетне
відшкодування ПДВ і, відповідно, ввести єдиний реєстр заяв про відшкодування ПДВ.
Про це йдеться в проекті закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України»,
опублікованому на сайті міністерства для подальшого обговорення.
«На перший погляд, скасування автоматичного відшкодування навряд чи можна
вважати позитивною зміною. Але, з іншого боку, такий крок демонструє: держава чесно
зізналася в тому, що система автоматичного відшкодування на практиці не працює і
викликає більше запитань, ніж привносить спрощення в життя платників податків», наголошується в коментарі юриста ЮФ «Ілляшев та Партнери» Галини Мельник.
Зокрема, на даний момент поряд з існуванням двох реєстрів заяв про бюджетне
відшкодування (тобто для автоматичного відшкодування та неавтоматичного) на
законодавчому рівні не визначено черговість задоволення підтверджених заяв про
бюджетне відшкодування, які враховуються в «автоматичному» реєстрі і «звичайному»
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реєстрах. У зв'язку з цим, впровадження єдиного реєстру все ж внесе деяку ясність в
роботу підприємств, що генерують бюджетне відшкодування.
Також в законопроекті уточнюється порядок оподаткування процедури
реорганізації щодо податку на прибуток і ПДВ, пропонується здійснити лібералізацію
термінів реєстрації в єдиному реєстрі податкової накладної/розрахунку-коригування до
неї, що дає право платнику податку-покупцю формувати податковий кредит. Крім того,
законопроект передбачає введення податкових канікул з податку на прибуток до кінця
2021 року для платників податків, річний дохід яких не перевищує 3 млн. грн.
АПК-інформ
18.08.2016 Українські аграрії завершили збирання ранніх зернових,
намолотивши 37 млн. т зерна
Українські аграрії станом на 17 серпня 2016 року завершили збирання ранніх
зернових і зернобобових культур. Зібрано 37 млн. т зерна при врожайності 39,4 ц/га і з
площі 9,6 млн. га. Про це повідомив заступник директора Департаменту землеробства і
технічної політики в АПК Леонід Сухомлин.
«За оперативними даними областей, валовий збір зерна в 2016 році в Україні
очікується в межах 61 млн. тонн. За оцінками УкрНДІПВ ім. Л.Погорілого, врожайна
продуктивність основних сільськогосподарських культур в Україні на 2016 очікується в
межах 62,8 млн. тонн, що повністю задовольнить внутрішні потреби та продовольчу
безпеку держави, також збережеться хороший потенціал для постачань на зовнішній
Рино», - повідомив Сухомлин.
Також він додав, що ще десять років тому українські аграрії не долали кордон
збору врожаю в 50 млн. тонн, але вже чотири роки поспіль аграрний сектор збирає понад
60 млн. тонн зерна.
ПроАгро
17.08.2016 Українські аграрії в 2016 році зберуть 63 млн. тонн зерна Мінагрополітики
За прогнозами Міністерства агрополітики України, валовий збір зернових в 2016
році складе 63 млн. тонн.
Про це повідомив заступник директора департаменту землеробства і технічної
політики в АПК Мінагрополітики Леонід Сухомлин.
Відзначається, що цей показник буде на 1% нижче рекордного показника 2014 (63,8
мільйона тонн) і на 5% перевищить урожай 2015 року.
Також Сухомлин розповів, що за підсумками збиральної кампанії ранніх зернових і
зернобобових культур в Україні валовий збір склав 38 мільйонів тонн.
«Загальний вал і загальний баланс буде сформований після збирання кукурудзи.
Ми очікуємо, що ця цифра буде в межах 26 мільйонів тонн. Але в цілому валовий збір
зернових буде в межах 63 мільйонів тонн», - сказав він.
УНІАН
17.08.2016 У 2016/2017 МР Україна експортує 41 млн. тонн зерна - УЗА
У 2016/2017 маркетинговому році Україна експортує близько 41 млн. тонн
зернових.
Про це заявив президент Української зернової асоціації Володимир Клименко.
«Що стосується виробництва, ми зараз бачимо 63,5 млн. тонн - це виробництво
всього зерна. А на експорт піде 41 млн. тонн. Ми в цьому році можемо побити рекорди
навіть минулого року», - сказав він.
Також нагадується, що в 2015/2016 маркетинговому році українські аграрії, за
остаточними даними, експортували 39 млн. тонн зернових, що на 12% більше рекордного
показника 2014/2015 МР.
УНІАН
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15.08.2016 Уряд три місяці не буде регулювати ціни на продовольство
Постановою Кабінету Міністрів України прийнято рішення про тимчасове
призупинення регулювання ціноутворення на товари і послуги в сфері виробництва і
реалізації продовольчих товарів.
Відповідний документ оприлюднений на сайті Кабміну.
Згідно з ним, з 15 серпня 2016 року терміном на 3 місяці уряд перестане
регулювати ціни на продовольство з метою виявлення реальних важелів
адміністративного тиску.
На думку міністрів, державні органи мають надмірне адміністративне регулювання
цін на продукти харчування. Протягом тримісячного періоду буде відслідковуватися
динаміка роздрібних цін на групу товарів, ціни на які підлягали регулюванню. За
результатами пілотного проекту буде проведено аналіз та, на його основі, прийнято
рішення про подальшу скасування або відновлення цінового регулювання.
Також наголошується, що документ відправлений на узгодження місцевим органам
влади.
RBN
11.08.2016 Міністр агрополітики пропонує ввести продаж прав оренди на
землю
Міністр агрополітики Тарас Кутовий пропонує ввести продаж прав оренди на
землю, оскільки не бачить можливості прийняття чинним парламентом закону про прямий
продаж землі в Україні.
«Я не бачу можливості цим парламентом проголосувати прямий продаж землі
через популізм депутатів ... Тому я пропоную запровадити продаж прав оренди на землю»,
- говорить він.
"Припустимо, один з вас власник землі, а другий обробляє землю. Між вами
підписаний договір на 25 років. Ось той, хто обробляє землю, втомився цим займатися і
перепродує третій особі. Тобто, коли ви інвестуєте, будуєте ферму, і коли виходите з
цього бізнесу, то продаєте не тільки тварини і комплекси, але й продаєте право оренди на
землю. Оскільки сама ферма без землі нікому не потрібна ", - розповів Кутовий.
Він також додав, що разом з продажем прав оренди буде можливість застави цих
прав.
ПроАгро
09.08.2016 Уряд затвердив механізм відшкодування витрат на реєстрацію
тварин для власників
Уряд України затвердив Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації і
реєстрації тварин фізичним особам - власникам цих тварин.
За словами міністра агрополітики Тараса Кутового, реалізація роботи подібного
механізму може істотно вплинути на якість сільськогосподарської продукції тваринного
походження.
«Механізм повернення коштів за ідентифікацію тварин стимулюватиме фізичних
осіб здійснювати процедуру постановки тварин з власних господарств на облік. Це, в свою
чергу, створить передумову для захисту споживача від покупки неякісної
сільськогосподарської продукції тваринного походження», - зазначив він.
Кутовий також додав, що відповідальне ставлення власників тварин до їх
ідентифікації та сертифікації - це обов'язковий елемент конкурентоспроможності
української продукції на зовнішніх ринках.
«Затверджений
Порядок,
зокрема,
спрямований
на
забезпечення
конкурентоспроможності нашої тваринницької продукції на європейських і світових
ринках», - сказав він.
ПроАгро
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08.08.2016 Кабмін України затвердив порядок ведення реєстру органічних
виробників
Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення реєстру виробників
органічної продовольчої продукції, який дозволить упорядкувати дані про компанії та
надавати відомості про них у відкритому доступі.
За словами міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового, даний
реєстр буде доступний на офіційному сайті Державної служби з питань безпеки харчових
продуктів і захисту споживачів.
«Такий реєстр потрібен, тому що зростає потреба в органічної продукції. Компаній,
які готові надавати таку продукцію, стає все більше. Щоб захистити інтереси і українських
громадян та інвесторів, ми хочемо впровадити відповідний реєстр», - зазначив Т.Кутовий.
Відзначається, що реєстр органічних виробників дозволить українцям перевіряти,
виготовляє той чи інший виробник дійсно органічну продукцію. Також відомство працює
над законопроектом за єдиними стандартами виготовлення органічних продуктів.
УНІАН
04.08.2016 Мінекономрозвитку України пропонує запустити пілотний проект
щодо скасування держрегулювання цін на продукти харчування
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує на 3-4 місяці (з 15
серпня) запустити пілотний проект щодо скасування державного регулювання цін на
продукти харчування і послуги в торгових об'єктах. Про це йдеться в проекті постанови,
опублікованому 3 серпня на сайті відомства.
Згідно з документом, пропонується тимчасово призупинити дію постанов КМУ
№1548 від 25.12.96 та №1222 від 17.10.07 в частині держрегулювання цін на хліб,
борошно, цукор, крупи, м'ясо-молочні продукти, яйця, соняшникову олію, дитяче
харчування та інші продукти .
Передбачена також відміна держрегулювання розміру плати за послуги, що
надаються у торговельних об'єктах, на продовольчих і непродовольчих ринках; рівня цін і
рентабельності за оренду торгових приміщень.
Пропонується зобов'язати Держстат до 15 листопада ц.р. забезпечити моніторинг
цін на вказаний перелік товарів і послуг і подати інформацію про його результати до
Міністерства. Згідно з пояснювальною запискою, в умовах встановлених нормативів
рентабельності в розмірі від 2 до 15% (в залежності від регіону і виду продукції) фактична
рентабельність виробництва харчових продуктів, за даними Держстату, була мінусовою 13,1%.
Відзначається, що надмірне адміністративне цінове регулювання стримує
залучення інвестицій в модернізацію виробництва продуктів харчування. Метою проекту
постанови є спрощення процедури зміни цін залежно від кон'юнктури ринку, що
дозволить виробникам швидше реагувати на такі зміни.
АПК-інформ
01.08. 2016 Кабмін України виділив понад 140 млн. грн. на усунення технічних
бар'єрів в торгівлі з ЄС
Кабінет Міністрів України виділив 141,5 млн. грн. зі спеціального фонду
державного бюджету, який фінансується за рахунок Європейського союзу, на усунення
технічних бар'єрів в торгівлі між Україною та ЄС. Відповідну постанову №482 від 27.07.16
опубліковано на сайті Уряду.
Згідно з постановою, кошти будуть використовуватися в для захисту прав
споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та
управління якістю.
Розпорядником коштів визначено Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України.
АПК-інформ
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