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1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 вересня 2016 р. № 609
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34,
ст. 2269; 2007 р., № 17, ст. 652; 2008 р., № 17, ст. 447; 2009 р., № 46, ст. 1553, № 69, ст.
2381; 2011 р., № 22, ст. 901; 2013 р., № 68, ст. 2468), зміни, що додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для надання підтримки фермерським господарствам
1. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
“Фонд повідомляє про обсяг розподілених бюджетних коштів своїм регіональним
відділенням.”.
2. У пункті 6:
1) в абзаці першому цифри “250” замінити цифрами “500”;
2) абзац третій викласти в такій редакції:
“іншим фермерським господарствам - строком до п’яти років для придбання
техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, у тому числі для придбання маточного
поголів’я сільськогосподарських тварин (телиць, нетелей, корів, свиноматок, ярок,
вівцематок, кізочок та козоматок) та проведення оцінки відповідності виробництва
органічної продукції (сировини), виробництва та переробки сільськогосподарської
продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, для
закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у
тому числі для сплати пайових внесків до пайових фондів сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, утворених фермерськими господарствами самостійно або
разом з членами особистих селянських господарств, зрошення та меліорації земель.”.
3. У пункті 7:
1) абзац четвертий викласти в такій редакції:
“Загальна кількість членів комісій повинна становити не більше ніж 10 осіб.”;
2) абзац шостий виключити.
4. У пункті 8:
1) абзац другий після слів “фермерського господарства” доповнити словами і
цифрами “із статусом юридичної особи або копію договору про створення сімейного
фермерського господарства - для фермерських господарств, що створені без набуття
статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське
господарство”;
2) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
“копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, членом
якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення
такого кооперативу (в разі наявності);”.
У зв’язку з цим абзаци третій - двадцятий вважати відповідно абзацами четвертим
- двадцять першим;
3) абзац четвертий виключити;
4) абзац десятий викласти в такій редакції:
-
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“довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану
органами доходів і зборів;”;
5) доповнити пункт після абзацу десятого новими абзацами такого змісту:
“копію заяви про перехід на виробництво органічної продукції (сировини),
поданої до органу з оцінки відповідності (у разі наявності);
копію титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та
зрошення багаторічних насаджень (у разі наявності);”.
У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами
тринадцятим - двадцять третім;
6) в останньому абзаці слова “в установленому законодавством порядку” замінити
словами “головою фермерського господарства”.
5. Пункт 9 викласти в такій редакції:
“9. Після надходження від Фонду інформації про обсяг розподілу бюджетних
коштів, передбаченого пунктом 4 цього Порядку, регіональні комісії оприлюднюють у
друкованих засобах масової інформації оголошення про умови проведення конкурсу,
початкову та кінцеву дати прийому заявок та документів.
Строк прийому заявок та документів не може бути меншим ніж 30 календарних
днів.
Регіональні комісії розпочинають прийом заявок та документів у день
оприлюднення оголошення. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не
розглядаються.
Подані заявки та документи реєструються секретарем регіональної комісії в
журналі обліку.
Регіональні комісії розглядають подані заявки та документи у порядку черговості
їх реєстрації.
У разі відповідності поданих заявок та документів вимогам цього Порядку
регіональні комісії приймають рішення про включення фермерського господарства до
реєстру фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки.
Інформація про перелік фермерських господарств, які претендують на одержання
фінансової підтримки, оприлюднюється у друкованих засобах масової інформації та на
офіційному веб-сайті Фонду.
У разі подання оформлених неналежним чином або не у повному обсязі
документів, зазначених у пункті 8 цього Порядку, чи виявлення в них недостовірних
даних регіональні комісії повертають їх фермерському господарству в одноденний строк
після прийняття відповідного рішення з детальним письмовим обґрунтуванням причин їх
повернення.
Після усунення причин, на підставі яких заявки та документи повернуто,
фермерське господарство може подати їх повторно в межах строку прийому документів
або оскаржити прийняте регіональною комісією рішення, надавши документи до комісії.
Регіональні комісії формують у десятиденний строк після закінчення строку
прийняття заявок та документів реєстр фермерських господарств, що претендують на
одержання фінансової підтримки, та реєстр фермерських господарств, щодо яких
регіональною комісією прийнято рішення про повернення документів, і подають їх разом з
поданими фермерськими господарствами документами комісії.
Формування реєстрів транслюється в режимі реального часу.
Комісія у чотирнадцятиденний строк розглядає подані регіональними комісіями
реєстри разом з документами та документи, подані в порядку оскарження рішення
регіональної комісії.
У разі задоволення скарги комісія приймає рішення про участь фермерського
господарства у конкурсному відборі, а у разі відмови у задоволенні скарги - повертає
фермерському господарству документи з детальним письмовим обґрунтуванням причин їх
повернення.
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Комісія проводить конкурсний відбір та формує реєстр фермерських господарств,
що отримали право на одержання фінансової підтримки.
Рішення комісії затверджується наказом Фонду за погодженням з
Мінагрополітики.
Засідання комісії проводиться у разі потреби. Останнє засідання проводиться не
пізніше 10 грудня.
Фермерським господарствам, які не визначені переможцями конкурсу, комісія
надсилає у триденний строк після прийняття комісією рішення письмове повідомлення.
На підставі наказу Фонду, погодженого Мінагрополітики, Мінагрополітики
спрямовує розподілений обсяг коштів до Фонду, який укладає з фермерськими
господарствами - переможцями конкурсу договори про надання фінансової підтримки та
перераховує їм бюджетні кошти.
Форми реєстрів, журналів обліку та примірного договору про надання фінансової
підтримки затверджуються Мінагрополітики.
Основними критеріями під час визначення переможців конкурсу є:
забезпечення виконання зобов’язань щодо повернення коштів, одержаних на
поворотній основі;
створення додаткових робочих місць у сільській місцевості.
За наявності рівних умов перевага надається фермерським господарствам, які:
є членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
провадять діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби;
мають в обробітку земельні ділянки площею не більше ніж 500 гектарів;
здійснюють закладення молодих плодово-ягідних та виноградних насаджень;
подали заяву про перехід на виробництво органічної продукції (сировини).”.
6. У пункті 11:
1) абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
“Для перерахування коштів фінансової підтримки Фонд надає органу
Казначейства:
платіжні доручення та реєстри фермерських господарств, що отримали право на
одержання фінансової підтримки, - у разі надання фінансової підтримки на безповоротній
основі;”;
2) абзац шостий викласти в такій редакції:
“Фермерські господарства у місячний строк після надходження коштів фінансової
підтримки подають до Фонду засвідчені головою фермерського господарства копії
документів, що підтверджують цільове використання зазначених коштів.”.
7. Пункт 13 викласти в такій редакції:
“13. Кошти фінансової підтримки, наданої фермерським господарствам на
конкурсних засадах на поворотній основі, повертаються згідно з укладеними відповідно
до цього Порядку договорами на відповідний рахунок Фонду, відкритий в Казначействі за
місцем реєстрації, і протягом двох робочих днів перераховуються до державного
бюджету.”.
8. У пункті 131 слова “Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та
Севастопольської
міської
держадміністрацій”
замінити
словами
“обласних
держадміністрацій”.
9. У тексті Порядку:
слова “Міністерство аграрної політики та продовольства” в усіх відмінках
замінити словом “Мінагрополітики”;
слова “Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні
управління агропромислового розвитку обласних, управління промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій” в усіх відмінках
замінити
словами
“структурні
підрозділи
облдержадміністрацій
з
питань
агропромислового розвитку” у відповідному відмінку.
http://www.kmu.gov.ua/
-
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 вересня 2016 р. № 611
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2010 р. № 672
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
На часткову зміну абзацу першого пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2010 р. № 672 “Про утворення Державного підприємства спиртової та лікерогорілчаної промисловості” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 58, ст. 2022; 2015 р., №
70, ст. 2308) призначити головою комісії з ліквідації Державного концерну спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості (концерн “Укрспирт”) заступника директора Державного
підприємства “Укрспирт” Ільчишина Ігоря Анатолійовича, увільнивши від виконання цих
обов’язків Лапу Володимира Івановича.
http://www.kmu.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 вересня 2016 р. № 627
Про внесення змін до Положення про Аграрний фонд
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
Внести зміни до Положення про Аграрний фонд, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 6 липня 2005 р. № 543 (Офіційний вісник України, 2005 p.,
№ 27, ст. 1574, № 36, ст. 2196; 2009 p., № 61, ст. 2161; 2012 р., № 12, ст. 445; 2013 р., № 35,
ст. 1237), виклавши його у редакції, що додається.
ПОЛОЖЕННЯ
про Аграрний фонд
1. Аграрний фонд (далі - Фонд) є державною спеціалізованою бюджетною
установою, уповноваженою реалізувати цінову політику в агропромисловому секторі
економіки.
Фонд належить до сфери управління Мінагрополітики, є підзвітним і
підконтрольним йому.
2. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Законом
України “Про державну підтримку сільського господарства України”, іншими законами,
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами
України, наказами Мінагрополітики та цим Положенням.
3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах
Казначейства, печатку, а також штампи і бланки із своїм найменуванням.
4. Місцезнаходження Фонду - м. Київ.
5. Фонд несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому
майна відповідно до законодавства.
6. Основними завданнями Фонду є:
проведення цінової політики в агропромисловому секторі економіки у межах,
визначених законом;
виконання від імені держави функції кредитора на період дії режиму заставних
закупівель окремих об’єктів державного цінового регулювання;
виконання бюджетних програм, визначених законом про Державний бюджет
України на відповідний рік;
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формування державного інтервенційного фонду об’єктів державного цінового
регулювання виключно для здійснення товарних та фінансових інтервенцій на
організованому аграрному ринку.
7. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:
виступає в установленому законодавством порядку замовником під час закупівлі
товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів державного бюджету;
продає або купує на Аграрній біржі об’єкти державного цінового регулювання з
або до державного інтервенційного фонду і має право на придбання та продаж об’єктів
державного цінового регулювання для потреб державного інтервенційного фонду, а також
на продаж об’єктів державного цінового регулювання, які були конфісковані або
підлягають продажу відповідно до закону;
здійснює на організованому аграрному ринку товарні інтервенції шляхом продажу
(поставки) окремих об’єктів державного цінового регулювання на умовах споту або
форварду з метою встановлення ціни рівноваги (фіксингу) в розмірі не більше
максимальної інтервенційної ціни;
здійснює на організованому аграрному ринку фінансові інтервенції шляхом купівлі
окремих об’єктів державного цінового регулювання на умовах споту або форварду з
метою встановлення ціни рівноваги (фіксингу) в розмірі не менше мінімальної
інтервенційної ціни;
здійснює закупівлю послуг, пов’язаних з комплексом заходів із зберігання,
перевезення, переробки та страхування об’єктів державного цінового регулювання, в
установленому Кабінетом Міністрів України порядку;
за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює закупівлю або продаж
визначених об’єктами державного цінового регулювання товарів, не пов’язаних з
державним ціновим регулюванням. При цьому ціни закупівлі або продажу не повинні
бути вищими/нижчими більш як на 20 відсотків максимальної/мінімальної інтервенційної
ціни, встановленої на поточний маркетинговий період для об’єкта державного цінового
регулювання;
за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює закупівлю та продаж
матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників;
здійснює з використанням сприятливої ринкової кон’юнктури реалізацію об’єктів
державного цінового регулювання з метою забезпечення надходження коштів до
спеціального фонду державного бюджету;
за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює експорт об’єктів державного
цінового регулювання;
утворює державні підприємства, установи та організації;
готує пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань, що належать до
його компетенції, і подає їх на розгляд Мінагрополітики;
організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників Фонду;
забезпечує поширення інформації про кон’юнктуру аграрного ринку;
подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо запровадження та скасування
тимчасового режиму адміністративного регулювання цін для окремих об’єктів державного
цінового регулювання на організованому аграрному ринку;
подає пропозиції щодо переліку об’єктів та періодів державного цінового
регулювання;
здійснює інші функції відповідно до покладених на нього завдань.
8. Фонд не може придбавати або продавати об’єкти державного цінового
регулювання поза організованим аграрним ринком.
9. Для виконання покладених на нього завдань Фонд має право:
одержувати і використовувати відповідно до законодавства кошти державного
бюджету;
утворювати регіональні відділення за погодженням з Мінагрополітики;
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одержувати від органів виконавчої влади в установленому порядку необхідну йому
інформацію;
укладати цивільно-правові договори;
залучати в установленому порядку до роботи спеціалістів для розгляду питань, що
належать до його компетенції.
10. Фонд провадить свою діяльність на засадах гласності, взаємодіючи з
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, банками, кредитними спілками, інвестиційними і страховими
компаніями, іншими юридичними особами.
11. Органом управління Фонду є дирекція Фонду.
12. До складу дирекції Фонду входять генеральний директор, який призначається
на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України, та три заступники
генерального директора, які призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром
аграрної політики та продовольства.
13. Дирекція Фонду:
організовує виконання покладених на Фонд завдань;
подає Мінагрополітики пропозиції щодо встановлення рівня максимальних і
мінімальних інтервенційних цін на об’єкти державного цінового регулювання;
приймає рішення про здійснення товарних та фінансових інтервенцій;
забезпечує цільове та ефективне використання коштів Фонду;
за погодженням з Мінагрополітики утворює та ліквідує регіональні відділення
Фонду;
виконує інші функції відповідно до законодавства.
14. Генеральний директор:
організовує роботу Фонду;
забезпечує виконання рішень Мінагрополітики;
головує на засіданнях дирекції, підписує протоколи зазначених засідань;
призначає на посаду та звільняє з посади працівників Фонду, керівників його
регіональних відділень;
вносить Міністру аграрної політики та продовольства пропозиції щодо
призначення на посаду і звільнення з посади заступників генерального директора;
звітує перед Кабінетом Міністрів України та Мінагрополітики про результати
діяльності Фонду;
розпоряджається коштами Фонду та здійснює управління його майном у межах,
визначених законодавством;
представляє Фонд у відносинах з органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, юридичними і фізичними особами;
розподіляє обов’язки між заступниками генерального директора;
приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної
відповідальності працівників Фонду;
затверджує положення про структурні підрозділи та регіональні відділення Фонду;
виконує інші функції відповідно до законодавства.
15. Фонд утримується за рахунок коштів державного бюджету в межах кошторису,
затвердженого Міністром аграрної політики та продовольства.
Штатний розпис та структура Фонду затверджуються Міністром аграрної політики
та продовольства.
16. Діяльність Фонду може бути припинена шляхом його реорганізації або
ліквідації відповідно до законодавства.
http://www.kmu.gov.ua/
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 вересня 2016 р. № 651
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері карантину рослин і визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є :
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері карантину рослин і визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, згідно з додатком.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України
згідно зпереліком, що додається.
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у
сфері карантину рослин і визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
1. У цих критеріях під обігом об’єктів регулювання слід розуміти виробництво
(вирощування) зберігання, переробка, транспортування, реалізація, у тому числі експорт,
імпорт та переміщення в межах території України об’єктів регулювання у сфері карантину
рослин.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про карантин
рослин”.
2. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності у сфері карантину рослин, є:
рівень фітосанітарного ризику, в тому числі вірогідність заподіяння шкоди
рослинам, та наслідки, що можуть бути спричинені;
можливість проникнення регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від
таких організмів.
3. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання належать до
одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного.
4. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, які
провадять господарську діяльність з:
виробництва (в тому числі вирощування) об’єктів регулювання у карантинній зоні;
виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу;
обігу та виробництва (в тому числі вирощування) насіннєвого та садивного
матеріалу.
5. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, які
провадять господарську діяльність з:
виробництва (в тому числі вирощування) рослин у сортодослідних станціях, у
плодорозсадниках, інтродукційно-карантинних розсадниках, оранжереях, ботанічних
садах;
виробництва (в тому числі вирощування) та обігу об’єктів регулювання у сфері
карантину рослин у місцях виробництва або на виробничих ділянках, вільних від
регульованих шкідливих організмів;
зберігання об’єктів регулювання у сфері карантину рослин;
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здійснення біологічного контролю з використанням біологічних контрольних
організмів;
виробництва (в тому числі вирощування) та обігу об’єктів регулювання у сфері
карантину рослин у зоні митного контролю та на прилеглій території (трикілометровій
зоні).
6. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти,
що не віднесені до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.
7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів
господарювання здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.
8. У разі коли за результатами здійснення двох останніх планових заходів
державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення вимог законодавства у
сфері карантину рослин, наступні планові заходи державного нагляду (контролю) такого
суб’єкта господарювання, віднесеного до високого ступеня ризику, проводяться не
частіше одного разу на два роки.
9. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох
або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику з
числа тих, до яких він може бути віднесений.
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 947 “Про
затвердження Порядку розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх
господарської діяльності у сфері карантину рослин” (Офіційний вісник України, 2008 р.,
№ 84, ст. 2820).
2. Пункт 21 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань
діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 853 (Офіційний вісник України, 2011
р., № 61, ст. 2439).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 966 “Про
внесення змін до Порядку розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх
господарської діяльності у сфері карантину рослин” (Офіційний вісник України, 2012 р.,
№ 81, ст. 3260).
http://www.kmu.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 вересня 2016 р. № 650
Про внесення змін до Положення про Міністерство аграрної політики та
продовольства України
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
Внести до Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р.
№ 1119 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 68, № 61, ст. 2078), зміни, що
додаються.
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ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства
України
1. У пункті 4:
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1) у підпункті 21:
абзаци одинадцятий і дванадцятий викласти в такій редакції:
“визначення (проведення) процедури присвоєння відповідного статусу суб’єктам
племінної справи у тваринництві;
проведення бонітування тварин та ведення племінного обліку;”;
абзац чотирнадцятий виключити;
2) доповнити пункт підпунктом 62-1 такого змісту:
“62-1) визначає уповноважені установи (організації) та селекційні центри з
визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю та
якістю потомства;”.
2. У пункті 5:
1) підпункт 2 викласти в такій редакції:
“2) здійснює добір кадрів в апарат Мінагрополітики та керівників підприємств,
установ і організацій, що належать до сфери його управління, організовує роботу з
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату
Мінагрополітики;”;
2) у підпункті 4:
абзац другий викласти в такій редакції:
“реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з
обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за їх збереженням в
апараті Мінагрополітики в установленому законодавством порядку;”;
абзац третій виключити.
3. В абзаці другому пункту 9 слова “, заступників та заступника Міністра керівника апарату” замінити словами “та заступників”.
4. У пункті 10:
1) абзац п’ятий підпункту 3 виключити;
2) у підпункті 8 слова “в апараті” виключити;
3) підпункти 10 і 11 виключити;
4) підпункт 12 викласти в такій редакції:
“12) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення
до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників міністра та
державного секретаря Мінагрополітики;”;
5) підпункт 13 виключити;
6) у підпункті 14 слова “заступникові Міністра - керівникові апарату” замінити
словами “державному секретареві Мінагрополітики”;
7) у підпункті 15 слова “та заступника Міністра - керівника апарату” виключити;
8) у підпункті 18 слова “, призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників та
заступників керівників, працівників патронатної служби Міністра, присвоює їм ранги
державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до
дисциплінарної відповідальності” виключити;
9) у підпункті 19 слова “, призначає на посаду за погодженням з головами місцевих
держадміністрацій та звільняє з посади їх керівників, крім випадків, установлених
законом” виключити;
10) у підпункті 25 слова “, визначені законом” замінити словами “відповідно
до Конституції України та інших законів”.
5. Доповнити Положення пунктом 10-1 такого змісту:
“10-1. Державний секретар Мінагрополітики:
1) організовує роботу апарату Мінагрополітики;
2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінагрополітики та
подає їх на розгляд Міністру;
3) організовує та контролює виконання апаратом Мінагрополітики Конституції та
законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів
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Мінагрополітики та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує
про їх виконання;
4) готує та подає Міністрові для затвердження плани роботи Мінагрополітики,
звітує про їх виконання;
5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці,
контроль за її збереженням в апараті Мінагрополітики;
6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від
державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно
інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну
інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінагрополітики завдань;
7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому
законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінагрополітики,
присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності;
8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому
законодавством про працю, працівників апарату Мінагрополітики, приймає рішення щодо
їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби
Міністра за поданням Міністра, а також у зв’язку із звільненням Міністра;
10) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посади та
звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій;
11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики;
12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики;
13) представляє Мінагрополітики як юридичну особу в цивільно-правових
відносинах;
14) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання
державними службовцями та іншими працівниками Мінагрополітики доручення;
15) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінагрополітики;
16) видає накази організаційно-розпорядчого характеру, що належать до його
повноважень, та контролює їх виконання;
17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних
службовців, інших працівників апарату Мінагрополітики до відзначення державними
нагородами.
Державний
секретар
Мінагрополітики
здійснює
інші
повноваження,
визначені Законом України “Про державну службу” та іншими законами.
На час відсутності державного секретаря Мінагрополітики чи неможливості
здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із
керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінагрополітики відповідно до
наказу державного секретаря Мінагрополітики.”.
6. В абзаці третьому пункту 12 слова “заступником Міністра - керівником апарату”
замінити словами “державним секретарем Мінагрополітики”.
http://www.kmu.gov.ua/

Випуск
№ 119
03 жовтня
2016 року
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 вересня 2016 р. № 656
Про реалізацію пілотного проекту щодо тимчасового обмеження застосування
постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та постанови
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1222
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
1. Погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі
стосовно реалізації з 1 жовтня 2016 р. пілотного проекту щодо ціноутворення на товари і
послуги у сфері виробництва та реалізації продовольчих товарів (далі - пілотний проект).
2. Установити, що:
1) дія пілотного проекту поширюється на:
граничні рівні рентабельності та торговельні надбавки на дитяче харчування;
граничні розміри плати за послуги, що надаються у торговельних об’єктах, на
ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
граничні рівні цін, нормативи рентабельності (у розмірі не вище 20 відсотків) за
надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та/або
холодильного устаткування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих
та непродовольчих товарів;
граничні торговельні (постачальницько-збутові) надбавки до оптової ціни
виробника (митної вартості) на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор,
яловичину, свинину і м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло
вершкове, олію соняшникову, яйця курячі не вище 15 відсотків без урахування витрат з їх
транспортування у міжміському сполученні;
граничні рівні рентабельності виробництва борошна пшеничного вищого, першого
і другого сорту, борошна житнього обдирного, хліба вагою більш як 500 грамів з борошна
пшеничного вищого, першого і другого сорту та їх суміші, борошна житнього та суміші
борошна пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без
додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, а також хліба і хлібобулочних виробів для
діабетиків;
оптово-відпускні ціни на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту,
борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м’ясо птиці, ковбасні вироби
варені, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир, сметану, масло
вершкове, яйця курячі, цукор, олію соняшникову шляхом декларування їх зміни;
граничні рівні рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо
яких запроваджено державне регулювання цін, без урахування вартості сировини не вище
ніж 10 відсотків;
2) з 1 жовтня 2016 р. на період дії пілотного проекту постанови Кабінету Міністрів
України від 25 грудня 1996 р. № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” (ЗП України,
1996 р., № 21, ст. 596) і від 17 жовтня 2007 р. № 1222 “Про затвердження Порядку
декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари” (Офіційний вісник
України, 2007 р., № 79, ст. 2940) не застосовуються до зазначених у підпункті 1 цього
пункту товарів і послуг.
3. Державній службі статистики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
1) забезпечити моніторинг цін на товари та послуги, визначені підпунктом 1
пункту 2 цієї постанови;
2) подати Міністерству економічного розвитку і торгівлі до 1 січня 2017 р.
інформацію про результати моніторингу.
4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі за результатами моніторингу у
місячний строк подати Кабінетові Міністрів України інформацію про результати реалізації
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пілотного проекту та пропозиції щодо удосконалення державного регулювання цін на
товари і послуги у сфері виробництва та реалізації продовольчих товарів.
http://www.kmu.gov.ua/

Випуск
№ 119
03 жовтня
2016 року
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розвитку земельних орендних відносин та
підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь державної та
комунальної власності»
Номер, дата реєстрації: 3080/П від 12.09.2016
Ініціатори: Народний депутат України Бакуменко О.Б.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Відхилити проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розвитку земельних орендних відносин та підвищення ефективності
використання сільськогосподарських угідь державної та комунальної власності (реєстр. №
3080), поданий народним депутатом України Зубиком В.В.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про вимоги до
предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами»
Номер, дата реєстрації: 4611/П від 15.09.2016
Ініціатори: 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 вимоги до предметів та
матеріалів, що контактують з харчовими продуктами (реєстр. № 4611), 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
Проект Закону України «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні
положення» Земельного кодексу України щодо захисту національних інтересів
України, продовольчої безпеки держави та прав землевласників»
Номер, дата реєстрації: 5123 від 15.09.2016
Ініціатори: Народний депутат України Тимошенко Ю.В.
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Даний законопроект має за мету й завдання захист національних інтересів України,
продовольчої безпеки держави та прав громадян та юридичних осіб – власників земельних
ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, та власників
виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв) для ведення особистого
селянського господарства.
01 січня 2017 року, за умови набрання чинності законом про обіг земель
сільськогосподарського призначення, в Україні спливає термін дії мораторію на купівлюпродаж або іншим способом відчуження земельних ділянок для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. З цього часу в державі буде легалізовано купівлю –
продаж та у інший спосіб перехід власності на 42 млн.га земель сільськогосподарського
призначення, які є основою продовольчої безпеки держави та національного багатства.
Разом із тим, до цього часу в Україні не сформовано правових, організаційних та
економічних передумов для запровадження функціонування повноцінного рину землі.
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Менш, ніж за півроку до відміни мораторію досі невідомо, за якими правилами
здійснюватиметься відчуження зазначених земель. Відсутні правові механізми захисту
дрібних землевласників. Як і раніше, законодавчо не встановлено чітких, прозорих та
економічно вигідних для держави та вітчизняного села умов обігу земель
сільгосппризначення.
На сьогодні в Україні ціна гектара землі сільськогосподарського призначення у
декілька разів нижча від ціни на аналогічні ділянки у країнах ЄС з розвиненим аграрним
сектором. В Україні 1 га сільськогосподарських угідь оцінюється в середньому в 700
доларів США, у той час як, наприклад, у Польщі середня вартість гектара складає 7,5-8
тис.дол., у Іспанії – 14-15 тис.дол. При цьому в умовах економічної кризи в державі
вартість на земельні ділянки продовжує знижуватися, що поглиблює зубожіння їх
власників та підвищує їх готовність до продажу належної їм землі за заниженою ціною.
До цього часу в Україні досі повноцінно не сформований Державний земельний
кадастр, що обумовлює документальну невизначеність та нечіткість меж значної
кількості земельних ділянок. Також варто наголосити, що земельні ділянки площею 3,6 га
(саме таким є розмір середнього паю в Україні), особливо з невизначеними межами, не є
привабливим товаром для ринку, де попитом користуються великі масиви угідь (поля)
площею від декілька десятків гектарів і вище. В таких умовах розпайовані земельні
ділянки стануть об’єктом купівлі-продажу по значно заниженим цінам з метою їх
консолідації для продажу на вторинному ринку. Унаслідок цього власники паїв
залишаться з ресурсом, недостатнім ні для відкриття бізнесу, ні для інвестицій у
альтернативні активи, а переваги від цього отримують виключно великі агрохолдинги та
корпорації.
Таким чином, наслідком відкритого з 2017 року вільного обігу земель
сільгосппризначення стане збагачення представників великого капіталу за рахунок землі,
яка сьогодні є гарантом продовольчої безпеки країни та залишається ледве не останнім
вітчизняним ліквідним ресурсом у держави, а також зубожіння сільського населення, за
безцінь позбавленого земельних ділянок – єдиного джерела виживання. А тому відміна у
таких умовах мораторію у жодному разі не відповідатиме національним інтересам
держави та суспільства і стане кроком для аграрного рабства.
Разом із тим, Україна є чимало землевласників, які в силу похилого віку, через
міграцію у місто та з низки інших причин не мають змоги та зацікавленості
використовувати отриману земельну ділянку за цільовим призначенням для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва та/або особистого селянського
господарства. За цих умов вбачається справедливим та доцільним надати їм, як власникам
землі, право у період дії мораторію звернутися з пропозицією при викуп їх земельних
ділянок державою. Від імені держави викуп зазначених ділянок здійснюватиме
уповноважений Кабінетом Міністрів України орган у порядку, визначеному окремим
законом, та за ціною, яка відповідатиме ринковій вартості зазначених ділянок.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
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12.09.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів Українивід 28 липня
2004 року № 963"
З метою отримання зауважень та пропозицій до постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004
року № 963" (далі – проект постанови) Мінагрополітики робить оголошення про його
публікацію.
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Повний пакет документів до проекту постанови 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")
та
Державного
агентства
рибного
господарства
України:www.darg.gov.ua (розділ "Діяльність"; підрозділ "Проекти документів").
Зауваження та пропозиції до проекту постанови у письмовій та електронній
формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за
адресами:
Державне агентство рибного господарства України, вул. Січових Стрільців, 45 а,
м. Київ, 04053, e-mail: darg@darg.gov.ua.
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24,
м. Київ, 01001, е-mail: info@minagro.gov.ua.
Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, еmail: inform@dkrp.gov.ua.
Відповідальний виконавець: Старікова Олена Володимирівна, заступник
начальника Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибної
промисловості – начальника відділу організації та здійснення державного нагляду за
безпекою мореплавства Держрибагентства, тел. 486-44-05.
Метою розроблення проекту постанови є удосконалення нормативно-правового
акта з безпеки мореплавства в частині ефективної взаємодії судновласників та органів
державної влади шляхом поширення системи дистанційного контролю на судна флоту
рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, що в свою
чергу посилить рівень безпеки мореплавства риболовних суден та збереження людського
життя на морі, контроль та запобігання ННН-рибальства. Проект постанови підготовлено
відповідно до статей 8, 24 Закону України "Про рибне господарство, промислове
рибальство та охорону водних біоресурсів" та з метою вдосконалення нормативноправового акта з безпеки мореплавства шляхом поширення системи дистанційного
контролю на судна флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства, що в свою чергу підвищить ефективність комплексного
функціонування системи дистанційного контролю та створить безпечні і надійні умови
для мореплавства та збереження людського життя на морі, сприятиме запровадженню
сталого розвитку в рибальстві шляхом запобігання незаконному, непідзвітному та
нерегульованому рибальству (ННН-рибальству).
Проектом постанови передбачається можливість включення в систему
дистанційного контролю суден органів рибоохорони, що знизить корупційні ризики та
посилить рівень безпеки інспекторського складу при виконанні своїх повноважень.
Включення до системи дистанційного контролю суден є засобом доведення факту
законного (або незаконного) рибальства у будь-яких спірних випадках.
Можливість застосування електронних та навігаційних систем, відмінних від
супутникових, зменшить витрати судновласників на придбання обладнання та його
обслуговування.
http://minagro.gov.ua/
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14.09.2016
Повідомлення про оприлюднення до проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня
2009 р. № 468"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови
Мінагрополітики оголошує про публікацію проекту постанови.
Проект постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2009 р. № 468" (далі – проект постанови) розроблено на виконання Плану
імплементації Регламенту (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 року Європейського
Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і
відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих
організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1144 та 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 18 лютого 2016 року № 217.
Проект постанови дасть можливість наблизити вимоги до маркування харчових
продуктів, які складаються з генетично модифікованих організмів або містять генетично
модифіковані організми до вимог, які діють в країнах європейського співтовариства.
Разом з тим, виконати поставлені Урядом завдання щодо імплементації Регламенту (ЄС)
№ 1830/2003 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо
відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів
харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить
зміни до Директиви 2001/18/ЄС.
Проект постанови, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до
проекту
постанови
розміщено
на
офіційному
веб-сайті
Мінагрополітики:www.minagro.gov.ua (розділ Регуляторна політика Проекти регуляторних
актів).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного
впливу в письмовій та електронній формі можна надсилати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України: вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01011, e-mail: vitaliy.vilbitskiy@minagro.gov.ua (Вільбіцький Віталій Анатолійович
(044) 278 67 24);
Державна регуляторна служба України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, email:inform@dkrp.gov.ua.
Проект постанови розроблено з метою наближення законодавства України до
законодавства європейського співтовариства в частині вимог до маркування харчових
продуктів, які складаються з генетично модифікованих організмів або містять генетично
модифіковані організми.
В рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами (далі – Угода про асоціацію), ратифікованої Законом України від 16
вересня 2014 року № 1678-VII, на виконання Плану імплементації Регламенту (ЄС) №
1830/2003 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження
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і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та
кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до
Директиви 2001/18/ЄС, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26
листопада 2014 року № 1144 та 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 18 лютого 2016 року № 217, розроблено
проект постанови.
http://minagro.gov.ua/
16.09.2016 15:44
Повідомлення про оприлюднення проектів постанов Кабінету Міністрів
України "Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання з
визначенням періодів такого регулювання у 2016 – 2017 роках" та "Про
затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017
маркетинговому періоді"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проектів постанов Кабінету
Міністрів України "Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання
з визначенням періодів такого регулювання у 2016 – 2017 роках" та "Про затвердження
обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому
періоді" (далі – проекти постанов) Міністерство аграрної політики та продовольства
України оголошує про його публікацію.
Проектами постанов пропонується визначити перелік об’єктів державного
цінового регулювання на 2016-2017 маркетинговий період та затвердити обсяги
формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді.
Проекти постанов розроблено на виконання вимог Закону України "Про
державну підтримку сільського господарства України".
Повний пакет документів до проектів постанов розміщено в мережі Інтернет на
офіційному
веб-сайті
Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України:www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проектів постанов та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такими адресами:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент стратегії та економічного
розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України, е-mail:
volodymyr.blinov@minagro.gov.ua (виконавець Блінов Володимир Володимирович, тел.
(044)279-68-11).
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, еmail: inform@dkrp.gov.ua.
Основною метою прийняття проекту постанови є визначення обсягів формування
державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді об’єктами
державного цінового регулювання.
Відповідно до частини третьої підпункту 9.3.1 пункту 9.3 статті 9 Закону України
"Про державну підтримку сільського господарства України" Кабінет Міністрів України
встановлює обсяги формування інтервенційного фонду з урахуванням ситуації, що
склалася на аграрному ринку, та прогнозного балансу попиту і пропозиції на наступний
маркетинговий період за окремими об'єктами державного цінового регулювання.

03 жовтня
2016 року
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При цьому інтервенційний фонд стосовно кожного об'єкта державного цінового
регулювання не може бути меншим ніж 20 відсотків обсягів їх річного внутрішнього
споживання за попередній маркетинговий період.
В Мінагрополітики 2 червня 2016 року відбулося засідання робочої групи з
питань державного регулювання аграрного ринку, утвореної наказом Мінагрополітики від
11 квітня 2016 року № 142, на якому було рекомендовано Мінагрополітики визначити
обсяги формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому
періоді для гречки, жита та цукру-піску (бурякового) виходячи із наявних фінансових
ресурсів.
Відповідно до балансів попиту та пропозиції на жито, гречку та цукор їх річне
споживання відповідно складає 387,0 тис. тонн, 158,0 тис. тонн та 1550,0 тис. тонн. Тобто
обсяг формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому році
повинен складати відповідно 77,4 тис. тонн, 31,6 тис. тонн та 310,0 тис. тонн.
Водночас Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"
Мінагрополітики передбачені асигнування на умовах кредитування за програмою КПКВК
2801560 "Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також
закупівлі
матеріально-технічних
ресурсів
для
потреб
сільськогосподарських
товаровиробників" на рівні 1,4 млрд гривень.
Враховуючи наявні фінансові ресурси, проектом постанови "Про затвердження
обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому
періоді" (далі – проект постанови) пропонується затвердити обсяги формування
державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді на рівні: жито –
77,4 тис. тонн, гречка – 31,6 тис. тонн, цукор-пісок (буряковий) – 57,4 тис. тонн.
Формування державного інтервенційного фонду об’єктами державного цінового
регулювання буде здійснюватись шляхом здійснення Аграрним фондом державних
інтервенцій.
http://minagro.gov.ua/
16.09.2016
Повідомлення про оприлюднення проектів постанов Кабінету Міністрів
України "Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання з
визначенням періодів такого регулювання у 2016 – 2017 роках" та "Про
затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017
маркетинговому періоді"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проектів постанов Кабінету
Міністрів України "Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання
з визначенням періодів такого регулювання у 2016 – 2017 роках" та "Про затвердження
обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому
періоді" (далі – проекти постанов) Міністерство аграрної політики та продовольства
України оголошує про його публікацію.
Проектами постанов пропонується визначити перелік об’єктів державного
цінового регулювання на 2016-2017 маркетинговий період та затвердити обсяги
формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді.
Проекти постанов розроблено на виконання вимог Закону України "Про
державну підтримку сільського господарства України" (далі – Закон).
Повний пакет документів до проектів постанов розміщено в мережі Інтернет на
офіційному
веб-сайті
Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України:www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проектів постанов та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такими адресами:
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01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент стратегії та економічного
розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України, е-mail:
volodymyr.blinov@minagro.gov.ua (виконавець Блінов Володимир Володимирович, тел.
(044)279-68-11).
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, еmail: inform@dkrp.gov.ua.
Основною метою прийняття проекту постанови є визначення переліку об’єктів
державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2016 –
2017 роках.
Відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства
України" Кабінет Міністрів України запроваджує державне цінове регулювання окремих
видів сільськогосподарської продукції (товарів), визначених підпунктом 3.3.1 пункту 3.3
статті 3 цього Закону, враховуючи ринкову кон’юнктуру.
Періоди державного цінового регулювання встановлюються у строки та за
процедурою, що передбачені підпунктом 3.3.3 пункту 3 статті 3 Закону, для визначення
переліку об’єктів державного цінового регулювання.
При визначенні переліку об’єктів державного цінового регулювання взято до
уваги результати моніторингу ринку аграрної продукції, наявність запасів в державному
інтервенційному фонді, обсяги фінансування, передбачені на формування державного
інтервенційного фонду Аграрним фондом відповідно до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2016 рік".
Проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку
об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у
2016 – 2017 роках" пропонується визначити об’єктами державного цінового регулювання
на 2016-2017 маркетинговий період: пшеницю м’яку, жито озиме, гречку, кукурудзу та
цукор-пісок (буряковий).
Цінове регулювання на ринках зазначених видів сільськогосподарської продукції
здійснюватиметься шляхом проведення Аграрним фондом фінансових та товарних
інтервенцій.
http://minagro.gov.ua/
28.09.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо порядку
оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного
кадастру»
1. Розробник:
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.
2. Стислий виклад змісту проекту:
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний
земельний кадастр» щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері
ведення Державного земельного кадастру» розроблено Державною службою України з
питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до пункту 34 Плану дій щодо
імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених
Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу” на 2016 рік,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1406р, з метою встановлення спеціального механізму розгляду скарг щодо порядку отримання
інформації, яка міститься у Державному земельному кадастрі.
3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:
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Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде
розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України і на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру.
4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та
юридичних осіб, їх об’єднань:
Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.
5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, м. Київ, 01001, м.
Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 278-81-71, факс 278-76-02, info@minagro.gov.ua.
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03680, МСП,
м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 2499683, факс 2499683, kadastr@land.gov.ua
Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел.
2864711, inform@dkrp.gov.ua
Проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
Державний земельний кадастр» щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у
сфері ведення Державного земельного кадастру» (далі – проект закону) передбачено
внести зміни до Закону України «Про Державний земельний кадастр».
Метою проекту закону є запровадження механізму оскарження рішень, дій або
бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру, спрощення процедури
врегулювання спорів та розгляду скарг, пов’язаних з веденням Державного земельного
кадастру, врегулювання питання щодо забезпечення контролю за прийняттям відповідних
рішень у сфері ведення Державного земельного кадастру адміністраторами центрів
надання адміністративних послуг, уповноваженими посадовими особами виконавчих
органів місцевого самоврядування.
Проект Закону розроблено Державною службою України з питань геодезії,
картографії та кадастру відповідно до пункту 34 Плану дій щодо імплементації кращих
практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у
методології рейтингу “Ведення бізнесу” на 2016 рік, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1406-р, з метою встановлення
спеціального механізму розгляду скарг щодо інформації, яка міститься у Державному
земельному кадастрі.
Законом України від 10 грудня 2015 р. № 888-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого
самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» внесено зміни до Закону
України «Про Державний земельний кадастр» та розширено перелік суб’єктів, яким
надано повноваження щодо видачі відомостей Державного земельного кадастру.
Відомості Державного земельного кадастру, крім державних кадастрових реєстраторів,
надаються також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг та
уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування.
Враховуючи зазначене, внесення змін до Закону України «Про державний
земельний кадастр» обумовлено необхідністю запровадження відповідних важелів
контролю за прийняттям відповідних рішень у сфері ведення Державного земельного
кадастру з боку Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її
територіальних органів.
Так, вперше в сфері ведення Державного земельного кадастру пропонується
запровадити можливість оскарження рішень, дій та бездіяльності Державного
кадастрового реєстратора, адміністратора центру надання адміністративних послуг та
уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування, які
надають відомості з Державного земельного кадастру, в адміністративному порядку.
Особа, яка вважає, що її права порушено зможе оскаржити відповідні дії чи рішення до
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територіального органу Державної служби України з питань геодезії, картографії та
кадастру. У разі незгоди з рішенням вказаного органу за результатом розгляду скарги,
його можна буде оскаржити до Державної служби України з питань геодезії, картографії
та кадастру. Виключення складають рішення про скасування рішення про відмову в
державній реєстрації земельної ділянки та проведення державної реєстрації земельної
ділянки, які можна буде оскаржити виключно до Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру або до суду.
http://minagro.gov.ua/
28.09.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку формування вартості послуг із проведення
сертифікації у сфері насінництва та розсадництва»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку формування вартості послуг із проведення
сертифікації у сфері насінництва та розсадництва» (далі – проект постанови) Міністерство
аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.
Проект постанови розроблено на виконання статей 17, 18 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 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:
taisa.shutenko@minagro.gov.ua,
Шутенко
Таїса
Олександрівна,
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 Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку формування вартості послуг із проведення сертифікації у сфері
насінництва та розсадництва» (далі – проект постанови) є затвердження механізму
(процедури) визначення вартості послуг із проведення сертифікації у сфері насінництва та
розсадництва, що здійснюється органами з оцінки відповідності державної форми
власності та аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), які провадять свою
діяльність як посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну аграрну політику, чи державного підприємства,
установи, організації, що входить до сфери його управління.
Проект постанови розроблено на виконання статей 17, 18 Закону України «Про
насіння і садивний матеріал».
http://minagro.gov.ua/
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28.09.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості
насіння і садивного матеріалу та оформлення відповідних заяв на його проведення»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення
якості насіння і садивного матеріалу та оформлення відповідних заяв на його проведення»
(далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України
робить оголошення про його публікацію.
Проект постанови розроблено відповідно до статті 23 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
(http://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, 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 є забезпечення прав споживачів та суб’єктів
насінництва та розсадництва на якісне насіння і садивний матеріал та визначення
офіційної процедури проведення арбітражного (експертного) визначення посівних якостей
насіння і товарних якостей садивного матеріалу на вимогу споживачів та суб’єктів
насінництва та розсадництва у разі їх невпевненості у відповідності посівних якостей
насіння або товарних якостей садивного матеріалу.
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та
оформлення відповідних заяв на його проведення» (далі – проект постанови) розроблено
відповідно статті 23 Закону України «Про насіння і садивний матеріал».
http://minagro.gov.ua/
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30.09.2016 Мінагрополітики підвищило прогноз з експорту зерна з України до
більш, ніж 40 млн. тонн
Міністерство агрополітики підвищило прогноз з експорту зернових з України в
2016/2017 маркетинговому році до більш, ніж 40 млн. тонн з 39,8 млн. тонн, озвучених
раніше.
Про це на нараді в міністерстві повідомив глава Мінагропроду Тарас Кутовий.
"Ніяких загроз щодо продовольчої безпеки країни не існує. Запланований
загальний обсяг експорту на 2016-2017 МР складе більш, ніж 40 млн. тонн", - сказав
Кутовий.
Міністр зазначив, що це буде рекордний показник за історію незалежності України.
Він також повідомив, що з початку поточного МР зернотрейдери відправили на
зовнішні ринки 10 млн. тонн зерна, що на 0,5 млн. тонн перевищує показник за
аналогічний період минулого року.
ПроАгро
30.09.2016 Мінагропрод України підписав з експортерами зерна меморандум
на 2016/17 МР - документ
Міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий 30 вересня
підписав Додаток №1 до Меморандуму про взаєморозуміння між Мінагропродом і
учасниками ринку - експортерами зерна на 2016/17 МР. Підписання відбулося в ході
засідання робочої групи з питань функціонування ринку зерна.
Нагадаємо, що зазначений документ закріплює добровільне узгодження можливих
обсягів експорту зернових з України на 2016/17 МР з метою забезпечення продовольчої
безпеки держави і прогнозованості зернового ринку.
Згідно з додатком до документа (редакція від 30 вересня), прогнозований обсяг
експорту пшениці і меслину в поточному сезоні становить 16,5 млн. тонн, в т.ч. 10,1 млн.
тонн продовольчого зерна (1-5 клас) і 6,4 млн. тонн - непродовольчого (6 клас і
позакласове). Орієнтовний обсяг експорту жита становить 1 тис. тонн, ячменю - 5,6 млн.
тонн.
З боку представників експортерів документ підписали Андрій Гундер від
Американської торгової палати, Володимир Клименко від Української зернової асоціації,
Леонід Козаченко від Української аграрної конфедерації, Анна Дерев'янко від
Європейської Бізнес Асоціації, Алекс Ліссітса від Українського клубу аграрного бізнесу,
Анна Голодова від Міжнародної асоціації торгівлі зерном і кормами (GAFTA), Іван Томич
від Асоціації фермерів і приватних землевласників України, Геннадій Новіков від
Аграрного союзу України, Родіон Рибчинський від асоціації «Борошномели України».
АПК-інформ
28.09.2016 Кабмін України спростив умови ведення бізнесу в сфері карантину
рослин
Кабінет Міністрів України затвердив оновлені критерії, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів,
а також визнав низку постанов КМУ такими, що втратили силу. Відповідна постанова
Кабміну №651 від 22.09.16 опублікована на сайті Уряду.
Згідно з документом, частота проведення перевірок суб'єктів господарювання
суттєво зменшується. Так, тепер підприємства з високим ступенем ризику перевірятимуть
не частіше, ніж один раз на рік (було два рази на рік), із середнім ступенем ризику - не
частіше, ніж один раз на 3 роки (було один раз в 2 роки), а суб'єкти господарювання з
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незначним ступенем ризику підлягають плановим перевіркам не частіше, ніж один раз на
5 років.
При цьому для сумлінних суб'єктів господарювання у сфері карантину рослин
передбачений гнучкий механізм стимулювання. Наприклад, якщо за результатами
здійснення двох останніх планових перевірок суб'єкта господарювання з високим
ступенем ризику порушень не виявлено, то наступні перевірки будуть проводитися не
частіше одного разу на 2 роки.
АПК-інформ
28.09.2016 Мінагропрод України пропонує в 2017 році виділяти дотації малим
виробникам гречки, жита і зелених кормів
Міністерство аграрної політики і продовольства України запропонувало
Громадській раді при відомстві узгодити надання дотацій у 2017 році малим виробникам
(до 1 тис. га) гречки та жита в сумі 5-6 тис. грн. на 1 га, а виробникам зелених кормів - 1012 тис. грн. на 1 га.
Дотації виробникам зелених кормів пропонується впровадити для підтримки
розвитку галузі тваринництва.
Асоціація «Аграрний союз України»
27.09.2016 Мінагропрод України веде з Єврокомісією переговори про
виділення квот на ввезення органічної продукції в ЄС
Міністерство аграрної політики і продовольства України веде переговори з
Європейською комісією про виділення окремих квот на безмитне ввезення органічної
продукції в Євросоюз, щоб виробники звичайної і біопродукції не претендували на одну і
ту ж квоту. Про це заявила заступник міністра аграрної політики і продовольства України
з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.
Також вона зазначила, що переговори ведуться і в напрямку зниження
регуляторних бар'єрів для експорту української органічної продукції в ЄС. Зокрема, темою
дискусій є необхідність подвійної перевірки біопродукції на відповідність стандартам при
експорті - перед перетином кордону і в країні призначення.
УНІАН
23.09.2016 ВР України має намір скасувати реєстрацію виробників рідкого
біопалива та біогазу
Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект, яким
відміняється необхідність ведення державного реєстру виробників рідкого біологічного
палива та біогазу. «За» відповідний законопроект №4618 «Про внесення змін до ст. 8
Закону України «Про альтернативні види палива» 22 вересня проголосував 231 депутат.
«Цей законопроект прибере бюрократичні зволікання і дасть можливість
виробникам біопалива спокійно і впевнено працювати», - сказав в.о. голови
парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр
Домбровський.
Згідно з пояснювальною запискою, законопроект був розроблений в рамках
політики дерегуляції, яка була затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів від 18
березня 2015 року.
АПК-інформ
23.09.2016 Мінагропрод України запустив сайт для боротьби з корупцією в
агросекторі
Міністерство аграрної політики і продовольства України ініціює системну
боротьбу з корупцією у відомстві і запускає платформу #CrushCorruption для швидкого
реагування на факти хабарництва в агросекторі.
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«Кожен фермер або працівник агросектора, зіткнувшись з фактом хабарництва в
профільних держорганах, може залишити повідомлення на сайті crushcorruption.org. Для
збору цивільних звернень на сайті створена зручна коротка форма, де слід вказати, хто,
коли і за яких обставин вимагав хабара. Сектор запобігання та виявлення корупції
Мінагропроду ретельно розгляне кожне звернення і передасть його до відповідних
правоохоронних органів», - говориться в повідомленні.
«Ми будемо обробляти всі запити і щомісячно обіцяю звітувати за результатами
роботи», - зазначив глава Мінагропроду Тарас Кутовий.
Прес-служба Мінагропроду
22.09.2016 Кабмін України затвердив пілотний проект скасування
держрегулювання цін на продукти харчування
Кабінет Міністрів України на засіданні 22 вересня затвердив пілотний проект
скасування державного регулювання цін на продукти харчування, який почнеться 1
жовтня 2016 року і закінчиться 1 січня 2017 року.
«Проект постанови розроблено з метою практичного дослідження дієвості цінового
регулювання, що регламентується постановою Уряду від 1996 р. №1548, і подальшого
прийняття рішення про доцільність такого регулювання», - зазначив перший віце-прем'єрміністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.
УНІАН
22.09.2016 У бюджеті-2017 передбачені кошти на підтримку вирощування
гречки та жита - Мінагропрод України
Згідно з проектом Державного бюджету України на 2017 рік, частину коштів
планується виділити на підтримку ринків гречки та жита для стимулювання виробництва
даних культур в Україні. Про це в своєму виступі на другій міжнародній конференції
«Форум зернопереробників: ринок і технології - 2016» 22 вересня повідомив директор
департаменту продовольства Міністерства аграрної політики і продовольства України
Микола Мороз.
«За оцінками Мінагропроду, ринок гречаної крупи в цьому році збалансований:
гречаної крупи досить для внутрішнього споживання. Однак внутрішній ринок в даному
сегменті, швидше за все, рости не буде, оскільки чисельність населення країни є
стабільною і збільшення виробництва не намічається », - поінформував він.
Крім того, М.Морозов підкреслив, що сприяння експорту продуктів переробки
зернових є одним з пріоритетних напрямків для Мінагропроду України.
АПК-Інформ
21.09.2016 Верховна Рада України продовжила мінімальний термін оренди
зрошуваних земель
Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект №2920 «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімального
терміну оренди земельних ділянок сільгосппризначення, на яких проводиться
гідротехнічна меліорація», згідно з яким мінімальний термін оренди зрошуваних земель
сільськогосподарського призначення продовжено з 7 до 10 років. «За» зазначений
документ 20 вересня проголосували 245 депутатів.
За словами заступника голови Комітету ВР з питань аграрної політики та
земельних відносин Григорія Заболотного, прийняття законопроекту сприятиме
довгостроковому плануванню інвестиційної діяльності та залучення інвестицій в аграрний
сектор України.
Разом з тим, депутати ВР відхилили прийняття в першому читанні законопроекту
№4573 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання
меліоративних земель і меліоративних систем», який передбачає встановлення
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спеціального режиму використання для смуг відведення навколо меліоративних мереж
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21.09.2016 ВР України прийняла законопроект про використання побічних
продуктів тваринництва в якості добрив і палива
Верховна Рада України 20 вересня прийняла в другому читанні і в цілому
законопроект №2150а «Про внесення змін до Закону України «Про побічні продукти
тваринного походження, не призначених для споживання людиною»», який передбачає
гармонізацію законодавства в сфері поводження з відходами тваринного походження ІІ
категорії з вимогами Євросоюзу. Таке рішення підтримали 230 депутатів.
Заступник голови Комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин
Григорій Заболотний зазначив, що виконання норм зазначеного документа буде
підвищувати рівень харчової, екологічної та санітарної безпеки в Україні та сприяти
інтеграції в ЄС.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроект передбачає
скасування обов'язкової стерилізації та утилізації окремих продуктів тваринного
походження. Частина з них дозволяється використовувати в якості добрив або для
виробництва біопалива згідно з нормами ЄС.
Нагадаємо, що даний законопроект №2150а був прийнятий в першому читанні 8
грудня 2015 року.
АПК-Інформ
21.09.2016 ВР України спростила передачу територіальним громадам земель,
що входять у спадок при відсутності спадкоємців
Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект, що спрощує
передачу на баланс територіальних громад земель, що входять в спадок, якщо спадкоємці
відсутні. «За» ухвалення законопроекту №3006 «Про внесення змін до Земельного кодексу
України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, власники
яких померли» у другому читанні 20 вересня проголосував 231 депутат ВР.
За словами члена парламентського Комітету з питань аграрної політики та
земельних відносин Олега Кулініча, в Україні часто відбувається реєстрація смерті
людини без занесення інформації про ідентифікаційний код померлого.
«Тобто провести автоматизовану ідентифікацію померлого практично неможливо»,
- сказав О.Кулініч. У зв'язку з цим він запропонував видалити з тексту документа
положення про створення в складі реєстру спадщини системи автоматизованого пошуку
спадщини, за яким немає спадкоємців. Законопроект був підтриманий з даної правкою.
АПК-Інформ
21.09.2016 ВР України ратифікувала угоду з ЄІБ про надання 400 млн. євро
кредиту для АПК
Верховна Рада України 20 вересня ратифікувала угоду між Україною та
Європейським інвестиційним банком про надання 400 млн. євро кредиту в рамках проекту
«Основний кредит для аграрної галузі - Україна». «За» відповідний законопроект №0106
проголосували 269 депутатів ВР.
Згідно з документом, позичальником ресурсів виступатиме Україна в особі
Мінфіну, який за участю Мінагропроду і у взаємодії з ПАТ «Укрексімбанк» надасть
фінансові ресурси комерційним банкам. Вибрані банки, в свою чергу, будуть здійснювати
відбір проектів, їх фінансування та моніторинг практичної реалізації.
Термін надання кредитів - до 12 років з чотирирічним пільговим періодом. Проект
планується реалізувати в 2016-2020 рр.
Відзначимо, що за рахунок наданих кредитних коштів може бути покрито до 50%
вартості проектів. Джерелом фінансування решти 50% вартості будуть власні кошти
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банків-учасників або засоби кінцевих бенефіціарів. Таким чином, реалізація даного
проекту сприятиме акумулюванню фінансових ресурсів в обсязі близько 800 млн. євро.
За словами глави Мінагропроду Тараса Кутового, зазначені ресурси будуть
спрямовані на розвиток інфраструктурних проектів, логістику, поліпшення умов сушки та
переробки сільгосппродукції. Зокрема, кошти будуть надаватися на первинне виробництво
зернових і олійних культур; розвиток, модернізацію та сертифікацію потужностей для
сушіння, очищення, сортування, тестування і зберігання зернових і олійних. Також буде
фінансуватися реконструкція виробничих потужностей аквакультури і рибного
господарства, інфраструктура для рибопереробки, системи контролю і моніторингу
рибного господарства.
АПК-Інформ
16.09.2016 Кабмін України затвердив проект держбюджету на 2017 рік
Кабінет Міністрів України затвердив і вніс до Верховної Ради проект державного
бюджету на 2017 рік. У документі передбачено зростання доходів на 16,7% - до 876,9
млрд. грн., зростання ВВП на 3%. Про це 15 вересня, представляючи відповідний
законопроект №5000, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Бюджет 2016 року - 749 млрд. грн., бюджет 2017 року - 876,9 млрд. грн. Структура
доходів залишається стандартною», - сказав він.
За словами В.Гройсмана, дефіцит держбюджету в 2017 році не повинен
перевищувати 3% ВВП (у порівнянні з 3,7% в ц.р.) або 77,5 млрд. грн. При цьому Прем'єрміністр підкреслив, що скорочення дефіциту не означає скорочення доходів і фінансових
можливостей країни.
ПроАгро
15.09.2016 Кабмін України розглядає 4 варіанти оподаткування аграрної галузі
- Мінагропрод
Кабінет Міністрів України розглядає кілька варіантів оподаткування АПК країни в
2017 році. Перший варіант - повне скасування спецрежиму для всіх аграріїв, другий повернення до 100% акумуляції ПДВ для аграріїв, третій - залишити спецрежим ПДВ для
тваринників, садівників і городників, четвертий - знизити ставку ПДВ для всіх
агровиробників. Про це 14 вересня заявив директор департаменту фінансово-кредитної
політики Міністерства аграрної політики та продовольства України Баграт Ахіджанов.
За його словами, скасування спеціального режиму справляння ПДВ, який,
відповідно до Податкового кодексу України, повинен відбутися в 2017 раці, найбільш
значно погіршить становище тваринників.
У свою чергу, депутат ВР України Микола Кучер повідомив, що в парламенті
розглядаються два варіанти змін: повне повернення до спецрежиму ПДВ і другий варіант залишити спецрежим тільки для внутрішнього ринку.
АПК-Інформ
15.09.2016 Відновлювати зрошення в Україні необхідно шляхом реалізації
інвестиційних проектів - Мінагропрод
Відновлення і розвиток зрошення необхідно проводити на основі інвестиційних
проектів шляхом залучення довгострокових кредитних ресурсів під державні гарантії. Про
це 14 вересня заявила заступник міністра аграрної політики і продовольства України з
питань євроінтеграції Ольга Трофімцева під час зустрічі з експертами Світового банку, які
беруть участь в розробці Стратегії відновлення і модернізації систем зрошення в Україні.
За її словами, повернення кредитних ресурсів повинно здійснюватися за рахунок
підвищення ефективності виробництва сільгосппродукції на зрошуваних землях.
«Ставимо за мету до 2020 року відновити полив на площі 500-550 тис. га. Це
дозволить довести загальні площі зрошення (без Криму) до 1 млн. га. За експертними
оцінками, має бути залучено $ 1,5-2 млрд. інвестицій», - уточнила заступник міністра,
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додавши, що початок фінансування проекту зрошення від Світового банку очікується вже
в цьому році.
Також О.Трофімцева повідомила, що відновлення і розвиток зрошувальних систем
є одним з пріоритетів Стратегії розвитку аграрного сектора на 2016 рік в Україні.
Прес-служба Мінагропроду
09.09.2016 Кабмін України визначив перелік бірж для контролю цін при
трансферному ціноутворенні
Кабінет Міністрів України визначив перелік товарів, що котируються на біржі, а
також перелік бірж, інформація яких може використовуватися для контролю
трансфертного ціноутворення на принципах «витягнутої руки» при операціях експортуімпорту. Відповідне рішення було прийнято 8 вересня під час засідання Уряду.
Представляючи рішення КМУ, перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів
повідомив, що в перелік бірж увійшли Міжконтинентальна біржа, Нью-Йоркська біржа,
Чиказька товарна біржа і Лондонська біржа металів. Детальний перелік товарів С.Кубів не
привів.
«Прийняття проекту постанови дасть можливість отримати платникам податків і
контролюючим органам об'єктивну, своєчасну і регулярну інформацію щодо біржових
котирувань з метою державного контролю за рівнем оподаткування», - зазначив віцепрем'єр-міністр.
Нагадаємо, що в січні 2015 року набули чинності зміни до Податкового кодексу в
частині удосконалення процедури контролю трансфертного ціноутворення та
запровадження принципу «витягнутої руки».
УНІАН
08.09.2016 Мінфін України пропонує ввести податкові канікули на 5 років для
новостворених підприємств
Міністерство фінансів України пропонує встановити податкові канікули для
новостворених підприємств терміном на 5 років. Про це йдеться в робочій версії пакету
змін до Податкового кодексу, опублікованого на сайті міністерства.
Згідно з повідомленням, новостворені підприємства отримають вибір, в якій
системі краще працювати - в загальній в умовах канікул або на спрощеній зі сплатою
єдиного податку.
Крім того, міністерство ініціює можливість прискореної амортизації (можливість
повністю окупити нові основні засоби за 4 роки), звільнення від оподаткування податком
на прибуток суб'єктів малого підприємництва, які відповідають певним критеріям.
Відзначається, що цілями змін в застосуванні податку на прибуток є розвиток
суб'єктів малого бізнесу за допомогою реінвестування коштів, звільнених від
оподаткування, надання можливості створення власного бізнесу, залучення інвестицій,
забезпечення повної окупності нових основних засобів.
АПК-інформ
01.09.2016 Кабмін України прийняв постанову щодо вдосконалення процедури
погодження проектів землеустрою
Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства аграрної політики та
продовольства щодо вдосконалення процедури затвердження землевпорядної
документації. Відповідну постанову «Деякі питання реалізації пілотного проекту по
впровадженню екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення
земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії,
картографії та кадастру» було прийнято на засіданні КМУ 31 серпня.
За словами глави міністерства Тараса Кутового, дане рішення є важливим
антикорупційним кроком. «Територіальний орган Держгеокадастра, який здійснює
узгодження проекту землеустрою буде визначатися автоматично програмою електронного
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документообігу Держгеокадастра, що дозволить уникнути особистого контакту між
розробником проекту землеустрою та органом, який здійснює його узгодження», пояснив міністр.
При цьому в разі, якщо технічна документація подана в одному районі, то її
теоретичний розгляд, згідно з вибором електронної системи, може бути здійснено в
іншому районі України. При подачі документів їм присвоюється реєстраційний номер, що
дозволяє в онлайн-режимі побачити, на якій стадії знаходиться розгляд.
Прес-служба Мінагропроду
01.09.2016 Кабмін України затвердив правила виробництва органічної
продукції рослинного походження
Кабінет Міністрів України затвердив детальні правила виробництва органічної
продукції рослинного походження, що дозволить встановити загальні вимоги до її
вирощування та сертифікації на експорт. Відповідне рішення було прийнято на засіданні
уряду 31 серпня.
«Це дасть можливість встановити загальні вимоги до виробництва органічної
продукції, в т.ч. вимоги щодо сівозміни, обробітку грунту, насіннєвого матеріалу, добрива
сільськогосподарських культур, використання засобів захисту рослин», - зазначив міністр
аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий.
«Ми цю постанову підтримуємо і приймаємо, але сподіваємося на прискорену
роботу по внесенню законопроекту, який би регулював ці питання комплексно. У нас на
комітеті були запевнення від Мінагропроду, що ми такий законопроект «Про внесення
змін до Закону «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції»
скоро отримаємо», - сказала в ході засідання Уряду віце-прем'єр-міністр з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Прес-служба КМУ
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