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1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ  
ЗАКОН  

від 4 листопада 2015 р. № 745  
Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Марракеської угоди про 

заснування Світової організації торгівлі 
 

Верховна Рада України постановляє :  
Протокол* про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової 

організації торгівлі, учинений 27 листопада 2014 року у м.Женеві, який набирає чинності 
для України відповідно до пункту 3 станні Х зазначеної Угоди, ратифікувати. 

*Текст Протоколу дивіться на сайті відомства. 
http://zakon.rada.gov.ua 

 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ  

ЗАКОН  
від 4 листопада 2015 р. № 748  

Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України і  
Урядом Республіки Таджикистан про вилучення окремих товарів з режиму вільної 

торгівлі до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки 
Таджикистан про вільну торгівлію від 6 липня 2001 року 

 
Верховна Рада України постановляє :  
Протокол* між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан 

про вилучення окремих товарів  з режиму вільної торгівлі до Угоди між Кабінетом 
Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вільну торгівлію від 6 липня 
2001 року, вчинений 28 червня 2012 року у м.Києві, який набирає чинності з дати 
останнього повідомлення про виконання Сторонами необхідних для цього 
внутрішньодержавних процедур, ратифікувати. 

*Текст Протоколу дивіться на сайті відомства. 
http://zakon.rada.gov.ua 

 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
від 25 листопда 2015 р. № 821  

Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про внесення 
змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності 

сімейних фермерських господарств 
 

Верховна Рада України постановляє : 
Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств (реєстр. № 
1599), поданий народними депутатами України Кириленком І.Г., Юрчишиним П.В., 
Івченком В.Є., Давиденком В.М., Бакуменком О.Б., Заболотним Г.М., повернути 
Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин для 
доопрацювання та внесення на повторне друге читання. 

http://zakon.rada.gov.ua 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 від 11 листопада 2015 р. № 1187-р  
Про звільнення Орінічевої Ж.Ф. з посади голови правління Національної 

акціонерної компанії «Украгролізинг» 
 

Звільнити Орінічеву Жанну Феліксівну з посади голови правління Національної 
акціонерної компанії «Украгролізинг» згідно з поданою нею заявою. 

http://www.kmu.gov.ua/ 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 18 листопада 2015 р. № 1202-р  
Про звільнення Мельничука С.Д. з посади першого заступника Голови Державної 
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

 
Звільнити Мельничука Сергія Дмитровича з посади першого заступника Голови 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів за власним бажанням. 

http://www.kmu.gov.ua/ 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  
НАКАЗ 

від 4 листопада 2015  року № 410 
Про внесення зміни до пункту 4 Порядку підтвердження для ввезення в Україну 
насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і 

експонування 
Відповідно до статей 7 та 20 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» 

та з метою удосконалення процедури отримання підтвердження для ввезення в Україну 
насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і 
експонування НАКАЗУЮ: 

 
1. Внести зміну до пункту 4 Порядку підтвердження для ввезення в Україну 

насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і 
експонування, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 20 лютого 2013 року № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13 березня 2013 року за № 399/22931 (із змінами), виклавши його у такій редакції: 

«4. Обсяг зразків насіння та садивного матеріалу сорту рослин, що ввозяться для 
селекційних, дослідних робіт і експонування протягом одного календарного року, не 
повинен перевищувати тридцятикратної кількості посадкового матеріалу сорту, що 
надається для проведення одного року польових досліджень з кваліфікаційної експертизи 
сортів рослин на придатність до поширення в Україні. 

Для сортів рослин (родів і видів), по яких не проводиться кваліфікаційна 
експертиза на придатність до поширення в Україні, зразки насіння та садивного 
матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування протягом одного 
календарного року, ввозяться в обсязі, що не перевищує кількість насіння або садивного 
матеріалу, що подається разом із заявкою на сорт рослин.». 

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ в 
установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра Краснопольського Я.В. 
http://www.minagro.gov.ua 
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Закон України «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» 

Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження 
сільськогосподарських земель» 

Номер, дата реєстрації: 3404 від 05.22.2015 
Ініціатори: Народні депутати України Кутовий Т.В., Бакуменко О.Б., Бобов 

Г.Б., Бриченко І.В., Вадатурський А.О., Вітко А.Л., Головко М.Й., Давиденко В.М., 
Дерев’янко Ю.Б., Дмитренко О.М., Жолобецький О.О., Заболотний Г.М., Кузьменко 
А.І., Кулініч О.І., Лабазюк С.П., Люшняк М.В., Мірошніченко І.В., Мушак О.П., 
Негой Ф.Ф., Петьовка В.В., Хлань С.В., Юрчишин П.В., Лунченко В.В., Продан 
О.П., Кобцев М.В. 

 
Метою прийняття Закону України «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні 

положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження 
сільськогосподарських земель» є продовження на один рік строку дії мораторію на 
продаж чи іншим способом відчуження земель сільськогосподарського призначення, що 
дозволить з часом врегулювати за цей час на законодавчому рівні процедуру обігу земель 
сільськогосподарського призначення та розробити необхідні нормативно-правові акти. 

У пунктах 14 та 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України 
визначено, що до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського 
призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, забороняється: 

внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських 
товариств; 

купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; 

купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна 
цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності 
громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних 
часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних 
часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну 
ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних 
потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з 
метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення 
діяльності за такими угодами. 

Політичні спекуляції про те, що з 1 січня 2016 року буде знято мораторій та 
запроваджено вільний обіг земель сільськогосподарського призначення створюють 
напругу у суспільстві та не сприяють довірі громадського суспільства до реформ, які 
реалізовуються у державі.   

Відміна в умовах військового стану та економічної кризи мораторію на 
відчуження сільськогосподарських земель, без врегулювання на законодавчому рівні 
процедури обігу земель сільськогосподарського призначення, є загрозою як 
національній, так і продовольчій безпеці нашої держави, яка може втратити найцінніший 
ресурс – українські сільськогосподарські землі. 

Саме тому є необхідність продовжити мораторій на продаж чи іншим способом 
відчуження земель сільськогосподарського призначення та напрацювати обґрунтовану та 
зрозумілу для широкої громадськості покрокову дорожню карту дій держави стосовно 
процедури введення в економічний обіг земель сільськогосподарського призначення. 

Внаслідок неможливості іпотечного кредитування сільського господарства під 
заставу земельних ділянок сільськогосподарського призначення є низькою інвестиційна 
привабливість українського аграрного сектору. На сьогоднішній день комерційні банки 
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не можуть запропонувати сільськогосподарським товаровиробникам дешевого 
кредитування. Високі кредитні ставки обумовлені тим, що банки надають кредити 
обов’язково під заставу, а враховуючи те, що на купівлю-продаж сільськогосподарських 
земель діє заборона, предметом застави є майбутній врожай, що пов’язано з високими 
ризиками. 

Актуальною на сьогодні є проблема погіршення демографічного стану на селі. В 
Україні щорічно знімається з обліку в середньому 20 сільських поселень. А ще більше 
цих поселень нагромаджується у групі так званих малолюдних (неперспективних) – 
населених пунктів, де проживає до 50 осіб. Це приблизно 14 відсотків сіл в Україні. 

Розв’язання цих та інших проблем, спричинених діючим мораторієм на купівлю-
продаж сільськогосподарських земель, потребує врегулювання даного питання шляхом 
прийняття Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» та 
введення сільськогосподарських земель в економічний обіг. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України»  (щодо  

мораторію на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земель 
сільськогосподарського призначення) 

Номер, дата реєстрації: 3404-1 від 10.11.2015 
Ініціатори: Народні депутати України Ляшко О. В., Галасюк В. В., Вовк В. І., 

Чижмарь Ю. В., Ленський О.О., Купрієнко О. В., Лінько Д. В., Рибалка С. В., 
Кириченко О.М., Корчинська О. А., Амельченко В. В., Попов І. В., Кошелєва А. В. 
 

Метою прийняття проекту Закону є продовження мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення до 2021 року, а за це час  буде  законодавчо 
сформовані механізми щодо безперешкодної реалізації суб'єктами ринку землі прав 
власника земельної ділянки; буде вдосконалено розвиток інституту приватної власності 
на землю; забезпечення вільного обігу земельних ділянок та прав на них, окрім випадків, 
установлених законом тощо. 

У жовтні 2001 року Верховна Рада України прийняла Земельний кодекс України, 
яким, відповідно до Конституції України, були закріплені гарантії набуття та реалізації 
права власності на землю. Мораторій на заборону продажу земель 
сільськогосподарського призначення в Україні триває вже майже тринадцять  років, 
вперше він був запроваджений в 2002 році. Передбачалося, що це буде тимчасовий акт, 
який дозволить підготувати відповідну законодавчу базу для  формування повноцінного 
ринку земель. Натомість, Верховна Рада України кілька разів продовжувала термін дії 
мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Зокрема, таке 
рішення вона ухвалила й наприкінці 2012 року. Мораторію був продовжений до 1 січня 
2016 року, і відповідно термін дії його завершується за декілька місяців. У пунктах 14 та 
15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України визначено, що до 
набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не 
раніше 1 січня 2016 року, забороняється: 

внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських 
товариств; 

купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; 

купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна 
цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності 
громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних 
часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних 
часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну 
ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних 
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потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з 
метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення 
діяльності за такими угодами. 

Тому, основною причиною продовження мораторію є неналежне законодавче 
забезпечення запровадження і регулювання обігу землі, досі немає законодавчої бази,  
яка б  повноцінно врегулювала обіг земель, вимагається вдосконалення  відповідної 
законодавчої бази для ефективної реалізації права власності на землю – права володіти, 
користуватися та вільно розпоряджатися земельними ділянками тощо.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до 

Земельного кодексу України щодо надання земельних ділянок державної або 
комунальної власності у користування» 

Номер, дата реєстрації: 2411/П від 17.11.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.  
 
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
Проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України щодо 

надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування (реєстр. 
№ 2411), поданий народним депутатом України Ліньком Д.В., відхилити. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про 

внесення змін до статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» 
(щодо врегулювання підстав скасування державної реєстрації земельної ділянки за 
рішенням суду)» 

Номер, дата реєстрації: 2412/П від 17.11.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.  
 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: 
Проект Закону України про внесення змін до статті 24 Закону України «Про 

Державний земельний кадастр» (щодо врегулювання підстав скасування державної 
реєстрації земельної ділянки за рішенням суду) (реєстр. № 2412), поданий народним 
депутатом України  Голубовим Д.І., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 
доопрацювання. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про приватну 

ветеринарну практику» 
Номер, дата реєстрації: 2273а2/П від 24.11.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.  
 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
1. Прийняти за основу проект Закону України про приватну ветеринарну практику 

(реєстр. № 2273а), поданий народними депутатами України Бакуменком О.Б., Кучером 
М.І., Юрчишиним П.В., Лунченком В.В.   

2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних 
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій 
суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради 
України у другому читанні. 

http://zakon.rada.gov.ua 
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Постанова «Про відхилення проекту Закону України  про внесення змін до 
деяких законів України щодо відумерлої спадщини на землі сільськогосподарського 
призначення» 

Номер, дата реєстрації: 3006-1П від 24.11.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.  
 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є : 
Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

відумерлої спадщини на землі сільськогосподарського призначення (реєстр. № 3006-1), 
поданий народним депутатом України Вадатурським А.О., відхилити. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України  про внесення 

змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової 
долі земельних ділянок, власники яких померли» 

Номер, дата реєстрації: 3006/П від 24.11.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.  

 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є : 
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Земельного 

кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, 
власники яких померли (реєстр. № 3006), поданий народними депутатами України 
Кулінічем О.І., Кутовим Т.В., Мушаком О.П., Бакуменком О.Б., Івченком В.Є.,           
Кучером М.І. та іншими. 

2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних 
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій 
суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради 
України у другому читанні. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України  «Про внесення змін до Розділу II «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» щодо 
розмежування земель на територіях об’єднаних територіальних громад» 

Номер, дата реєстрації: 3510 від 24.11.2015 
Ініціатори: Народні депутати України Федорук М.Т., Бойко О.П. 
 
Метою проекту Закону про внесення змін до Розділу II «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розмежування земель державної та комунальної власності щодо розмежування 
земель на територіях об’єднаних територіальних громад» (далі – проект Закону) є 
підтримка добровільного об’єднання територіальних громад в країні з метою 
формування спроможних органів місцевого самоврядування до виконання наданих ним 
повноважень. Проектом Закону пропонується передати частину земель державної 
власності до комунальної в межах території об’єднаних територіальних громад.  

Проект Закону розроблено на виконання завдання, передбаченого абзацом 
четвертим пункту 1 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 року № 591-р. 

Станом на 2 листопада 2015 року відбулися перші вибори у 159 об’єднаних 
територіальних громадах. Ці громади набувають нової якості здійснення місцевого 
самоврядування, отримують нові повноваження та додаткові ресурси на їх виконання 
відповідно до норм Бюджетного кодексу, зокрема у сферах освіти, охорони здоров’я, 
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соціального захисту, житлово-комунального господарства. Однак, такі об’єднані 
територіальні громади повністю усунені від розпорядження земельними ділянками 
державної власності за межами населених пунктів та позбавлені будь-якого впливу на 
рішення щодо надання їх в оренду. 

Вищезазначене не узгоджується з Концепцією реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженою 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 591-р, де передбачено 
розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо розпорядження 
земельними ділянками, у тому числі за межами населених пунктів. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про відхилення проекту Закону  України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо скасування плати за оформлення 
документів на земельні ділянки для населення» 

Номер, дата реєстрації: 1051/П від 25.11.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.  
 
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 скасування плати за оформлення документів на земельні ділянки для 
населення) (реєстр.№ 1051), поданий народними  депутатами  України Міщенком С.Г., 
Развадовським В.Й. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про повернення на доопрацювання  проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реєстрації оренди 
(суборенди) та мінімального розміру річної орендної плати за користування 
земельними ділянками сільськогосподарського призначення» 

Номер, дата реєстрації: 1418/П від 25.11.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.  
 
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо реєстрації оренди (суборенди) та мінімального розміру річної орендної плати за 
користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення (реєстр. № 
1418), поданий народними депутатами України Лабазюком С.П., Мартиняком С.В., 
Москаленком Я.М., Бандуровим В.В., Развадовським В.Й., Поплавським М.М., Деркачем 
А.Л., Гіршфельдом А. М., Онищенко О.Р., Іваховим С.П., повернути на доопрацювання 
суб’єктам права законодавчої ініціативи. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про направлення на повторне друге читання проекту Закону 
України про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання 
створення та діяльності сімейних фермерських господарств» 

Номер, дата реєстрації: 1599/П1 від 25.11.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В. 
 
Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є : 
Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств (реєстр. № 
1599), поданий народними депутатами України Кириленком І.Г., Юрчишиним П.В., 
Івченком В.Є., Давиденком В.М., Бакуменком О.Б., Заболотним Г.М., повернути 



   
  Б

Ю
Л

Е
Т

Е
Н

Ь
   

  І
нс

ти
ту

ту
 Р

оз
ви

тк
у 
А

гр
ар

ни
х 
Р

ин
кі

в 
 

 - 9 - 

 
 
 

Випуск  
№ 109 

3 грудня  
2015 року 

Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин для 
доопрацювання та внесення на повторне друге читання.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про відхилення проекту Закону  України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов оформлення оренди 
земельних ділянок» 

Номер, дата реєстрації: 2137а/П від 25.11.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В. 
 
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 поліпшення умов оформлення оренди земельних ділянок (реєстр. № 
2137а), поданий народними депутатами України Довбенком М.В., Матвієнком А.С., 
Козаченком Л.П. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до 
Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для 
споживання людиною» щодо деяких питань поводження з продуктами тваринного 
походження» 

Номер, дата реєстрації: 2863/П від 25.11.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В. 

 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
Відхилити проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» 
щодо деяких питань поводження з продуктами тваринного походження (реєстр. № 2863), 
поданий народними депутатами України Левченком Ю.В.. Бубликом Ю.В.. Головком М. 
Й., Іллєнком А. Ю., Марченком О.О.,  Осуховським О.І.   

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України  про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо зняття штучних обмежень на реалізацію 
права на приватизацію» 

Номер, дата реєстрації: 2863/П від 25.11.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В. 

 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є : 
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо зняття штучних обмежень на реалізацію права на приватизацію 
(реєстр. № 3190), поданий народними депутатами України Сташуком В.Ф., Лунченком 
В.В., Кулінічем О.І., Козаченком Л.П., Лабазюком С.П., Івченком В.Є. 

2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних 
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій 
суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради 
України у другому читанні. 

http://zakon.rada.gov.ua 
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
 
02.11.2015  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у 
період з 1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2017 року" 

  
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання 

виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2017 
року" (далі – проект постанови) розроблений на виконання Закону України "Про 
державне регулювання виробництва і реалізації цукру". 

Основними положеннями зазначеного проекту постанови є: 
- установлення граничного розміру квоти з поставки цукру на внутрішній ринок 

(квота "А") у період з 1 вересня 2016 р. до 1 вересня 
2017 року у обсязі 1670 тис. тонн; 
- затвердження мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти його поставки 

на внутрішній ринок на період з 1 вересня 2016 року до 1 вересня 2017 року на рівні 
відповідно 616,99 та 9078,87 грн/т без урахування ПДВ. 

Вказаний обсяг граничного розміру квоти повинен забезпечити споживання цукру 
за наступними напрямами: 

- фонд споживання населенням, виходячи з середньодушового споживання (38 кг 
за рік) - 1620 тис. тонн; 

- інше споживання - 50 тис. тонн. 
Запропоновані рівні мінімальних цін на цукрові буряки та цукор визначені на 

підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН і 
Державної наукової установи "Український науково-дослідний інститут цукрової 
промисловості" (УкрНДІЦП), враховуючи стан внутрішнього ринку та забезпечуючи 
відтворення витрат на виробництво продукції. 

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на 
офіційному WEB-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України 
(www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів / 
Проекти постанов КМУ). 

Пропозиції та зауваження стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного 
впливу у письмовій та електронній формі можна надсилати протягом місяця з дня 
оприлюднення за адресами: 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент продовольства Міністерства 
аграрної політики та продовольства України, електронна адреса: 
tetyana.starodub@minagro.gov.ua (виконавець Стародуб Тетяна Василівна, тел. (044) 226-
27-72). 

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань 
регуляторної політики та розвитку підприємництва, електронна адреса: mail@dkrp.gov.ua 

 
Основною метою розроблення проекту постанови є забезпечення стабілізації 

виробництва цукросировини та цукру, задоволення внутрішньої потреби держави в 
цукрі, регулювання внутрішнього його ринку, створення реальних передумов для 
оптимального функціонування галузі. 

Визначення мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А" сприятиме 
подоланню інфляційних процесів, відходу від давальницької схеми переробки 
цукросировини, встановленню партнерських відносин на паритетних засадах між усіма 
учасниками бурякоцукрового комплексу. 

На виконання Закону України "Про державне регулювання виробництва і 
реалізації цукру" розроблено проект постанови, яким передбачено установлення 
граничного розміру квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") у період з 1 
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вересня 2016 року до 1 вересня 2017 року та мінімальних цін на цукрові буряки та цукор 
квоти його поставки на внутрішній ринок. 

З урахуванням прогнозної чисельності населення у 2016-2017 роках (без 
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. 
Севастополя), внутрішній обсяг споживання цукру у період з 

1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2017 р. оцінюється на рівні 1670 тис. тонн. 
Вказаний обсяг повинен забезпечити споживання цукру за наступними 

напрямами: 
- фонд споживання населенням, виходячи з середньодушового споживання (38 кг 

за рік), - 1620 тис. тонн; 
- інше споживання - 50 тис. тонн. 
Запропоновані рівні мінімальних цін на цукрові буряки (616,99 грн/т) та цукор 

(9078,87 грн/т) визначені на підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і 
цукрових буряків НААН та Державної наукової установи "Український науково-
дослідний інститут цукрової промисловості" (УкрНДІЦП), враховуючи стан 
внутрішнього ринку та забезпечуючи відтворення витрат на виробництво продукції. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
03.11.2015  
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про 

стимулювання розвитку агропромислового комплексу України" 
  
Проект Закону України "Про стимулювання розвитку агропромислового 

комплексу України" розроблено з урахуванням проекту Закону України "Про державну 
підтримку сільського господарства" (нова редакція), який було розроблено на виконання 
підпункту 1 пункту 220 розділу "Нова продовольча політика" Плану заходів з виконання 
Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна 
– 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 
березня 2015 р. № 213, та пункту 80 Плану заходів щодо дерегуляції господарської 
діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 
2015 р. № 357, який був схвалений 07.09.2015 на Урядовому комітеті з питань 
економічного розвитку та європейської інтеграції,  та за підсумками наради 19.10.2015 
під головуванням Прем’єр-міністра України А.П. Яценюка "Про нові підходи до 
державної підтримки агропромислового комплексу в умовах переходу на загальну 
систему оподаткування податком на додану вартість". 

Проект Закону України "Про стимулювання розвитку агропромислового 
комплексу України" (далі – проект Закону) визначає правові та організаційні засади 
реалізації державної політики стимулювання агропромислового комплексу України, 
забезпечення продовольчої безпеки України, зокрема фінансування програм, 
спрямованих на забезпечення здорового харчування дітей дошкільного та шкільного 
віку. У Законі України передбачаються інструменти фінансової підтримки для суб’єктів 
господарювання агропромислового комплексу, малих сільськогосподарських виробників 
та визначається державна підтримка у виключних випадках. 

Проект Закону дозволить ефективно реалізовувати та провадити цінову політику в 
аграрному секторі економіки у межах, визначених законодавством, формувати 
державний інтервенційний фонд об'єктів державних аграрних інтервенцій, виконувати 
програми, визначені законом про Державний бюджет України на відповідний рік, 
застосовувати ефективні інструменти стимулювання розвитку агропромислового 
комплексу. 

Проект Закону України розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики 
України (www.minagro.gov.ua). 

Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом місяця з дня оприлюднення 
за адресами: 
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Державна регуляторна служба України: 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 
inform@dkrp.gov.ua. 

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01011, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 24; тел. 278 43 89, ozavorotko@miagro.gov.ua. 

 
 Основною метою прийняття проекту Закону є стимулювання розвитку 

агропромислового комплексу України. 
Основними принципами є: 
- базування на національних інтересах та врахування необхідності інтеграції 

України до Європейського Союзу та світового економічного простору; 
- прозорість, адресність, цільове спрямування та ефективність державної 

підтримки; 
- застосування диференційованих підходів до державної підтримки суб’єктів 

господарювання агропромислового комплексу різних за розмірами та формами 
господарювання, пріоритетний доступ малих виробників сільськогосподарської 
продукції до державної підтримки; 

- мотивація до раціонального аграрного природокористування. 
Основними напрямами державної підтримки агропромислового комплексу 

визначено: здійснення державних аграрних інтервенцій; фінансову підтримку 
сільськогосподарського виробництва; створення сприятливих умов для розвитку малих 
сільськогосподарських товаровиробників. 

Проект Закону України "Про державну підтримку сільського господарства 
України" розроблено на виконання підпункту 1 пункту 220 розділу "Нова продовольча 
політика" Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та 
Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213, та пункту 80 Плану заходів 
щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 357. 

Після схвалення проекту Закону України "Про державну підтримку сільського 
господарства України" на Урядовому комітеті з питань економічного розвитку та 
європейської інтеграції від 07.09.2015 та проведення наради 19.10.2015 під головуванням 
Прем’єр-міністра України А. П. Яценюка "Про нові підходи до державної підтримки 
агропромислового комплексу в умовах переходу на загальну систему оподаткування 
податком на додану вартість" (доручення Кабінету Міністрів України від 20.10.2015 № 
42899/0/1-15) Мінагрополітики України на виконання абзацу другого пункту 5 протоколу 
зазначеної наради було доопрацьовано норми зазначеного законопроекту. 

Водночас, виходячи з того, що законопроект визначає правові та організаційні 
засади реалізації державної політики не тільки щодо підтримки сільського господарства 
України, розвитку агропромислового комплексу, забезпечення продовольчої безпеки, а і 
більш ширше коло питань, на нараді 27.10.2015 в Мінагрополітики України із 
заінтересованими центральними органами виконавчої влади було вирішено змінити 
назву законопроекту - "Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу 
України" (далі – проект Закону). 

Зокрема, у проекті Закону конкретизовано інструменти фінансової підтримки 
суб’єктів господарювання агропромислового комплексу (часткова компенсація 
відсоткової ставки за банківськими кредитами і часткова компенсація витрат 
капітального характеру) та для малих сільськогосподарських виробників (часткова 
компенсація капітальних витрат на формування та оновлення основних засобів, у тому 
числі на закупівлю великої рогатої худоби, надання фінансової допомоги на поворотній 
основі, часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції виробничих 
об’єктів). 

Відповідно до поточної ситуації включено нові статті, які визначають державну 
підтримку у виключних випадках, фінансування програм, спрямованих на забезпечення 
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здорового харчування дітей дошкільного та шкільного віку, підтримку соціальних 
програм споживання сільськогосподарської та харчової продукції. 

Проект Закону дозволить ефективно реалізовувати та провадити  цінову політику 
в аграрному секторі економіки у межах, визначених законодавством, формувати 
державний інтервенційний фонд об'єктів державних аграрних інтервенцій, виконувати 
програми, визначені законом про Державний бюджет України на відповідний рік, 
застосовувати ефективні інструменти стимулювання розвитку агропромислового 
комплексу. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
03.11.2015  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження Положення про Реєстр 
виробників органічної продукції (сировини)" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу "Про 

затвердження положення про Реєстр виробників органічної продукції (сировини)" 
Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України "Про затвердження положення про Реєстр виробників органічної 
продукції (сировини)" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 
Мінагрополітики України: (www.minagro.gov.ua / розділ "Регуляторна політика"). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту акта у письмовій та електронній 
формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за 
адресою: 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України. 

e-mail: bogdan.khmara@minagro.gov.ua Хмара Б.П. т. 279 85 01. 
01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-

mail: inform@dkrp.gov.ua. 
 
Метою прийняття проекту наказу є затвердження Положення про Реєстр 

виробників органічної продукції (сировини) що дасть змогу здійснювати ведення реєстру 
та здійснювати реєстрацію суб’єктів господарювання, які виробляють органічну 
продукцію (сировину). 

Проект наказу розроблений відповідно до частини другої статті 13 Закону України 
"Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини", 
пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 з метою 
затвердження Положення про Реєстр виробників органічної продукції (сировини). 

http://minagro.gov.ua/ 
 
04.11.2015  
Повідомлення про оприлюднення  проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження форм первинного обліку та 
інструкцій щодо їх заповнення" 

  
 З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм первинного обліку 
та інструкцій щодо їх заповнення"  Мінагрополітики України оголошує про його 
публікацію. 

 Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
затвердження форм первинного обліку та інструкцій щодо їх заповнення" (далі – проект 
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наказу) підготовлений на виконання вимог статті 48 Закону України "Про автомобільний 
транспорт", абзацу третього пункту 3, підпункту 7.131 підпункту 7 пункту 4, пункту 8 
Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, на виконання 
пункту 81 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357 "Про 
затвердження переліку заходів щодо дерегуляції підприємницької діяльності" та з метою 
спрощення умов провадження підприємницької діяльності у харчовій галузі. 

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 
України:www.minagro.gov.ua. 

 Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного 
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня 
опублікування цього оголошення за адресами: 

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), е-
mail: inform@dkrp.gov.ua. 

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. 
Київ, 01001), е-mail: oleksandr.monchak@minagro.gov.ua. 

Відповідальний виконавець: Мончак Олександр Петрович, 
тел. 278-56-67. 
 
Метою проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 

"Про затвердження форм первинного обліку та інструкцій щодо їх заповнення" (далі – 
проект наказу) є приведення у відповідність до законодавства України наказу 
Мінагрополітики України від 01.07.2002 року № 176 "Про затвердження форм 
первинного обліку інструкцій з урахуванням вимог ДСТУ 3662-97 "Молоко коров’яче 
незбиране. Вимоги при закупівлі". 

Дана мета досягається шляхом затвердження: 
Спеціалізованої товарної накладної на перевезення молочної сировини (форма 

№ 1-ТН (МС)) та Інструкції щодо її заповнення; 
Прийомної квитанції на закупівлю молочної сировини (форма № 3-ПК (МС)) та 

Інструкції щодо її заповнення; 
акта про розходження кількісних або якісних показників молока між даними 

суб’єкта господарювання і молокопереробного підприємства; 
прийомно-розрахункової відомості про закупівлю молока від суб’єкта 

господарювання; 
прийомно-розрахункової відомості про видачу грошей за закуплену молочну 

сировину від фізичних осіб; 
прийомно-розрахункової відомості про видачу грошей за закуплену молочну 

сировину від фізичних осіб (у разі неможливості визначення якісних показників молока); 
реєстру про закупівлю молочної сировини. 
Проект наказу підготовлений на виконання вимог статті 48 Закону України "Про 

автомобільний транспорт", абзацу третього пункту 3, підпункту 7.131 підпункту 7 пункту 
4, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, на виконання 
пункту 81 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357 "Про 
затвердження переліку заходів щодо дерегуляції підприємницької діяльності" та з метою 
спрощення умов провадження підприємницької діяльності у харчовій галузі. 

Наказ Міністерства аграрної політики України від 01.07.2002 року №176 був 
розроблений відповідно до пункту 2.5 Інструкції про порядок виготовлення, зберігання, 
застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів 
автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи, затвердженої наказом 
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Міністерства статистики та Міністерства транспорту України від 07.08.96 № 228/253, 
зареєстрованої в Мін’юсті 28.08.96 за № 483/1508. Згідно з Висновком Міністерства 
юстиції України від 15 травня 2006 року № 10/68 рішення про державну реєстрацію 
наказу Міністерства статистики України та Міністерства транспорту України від 7 
серпня 1996 року № 228/253 скасовано та 31 травня 2006 року зазначений наказ 
виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств та інших 
органів виконавчої влади. 

У зв’язку з цим, виникла необхідність у перегляді наказу Міністерства аграрної 
політики України від 01.07.2002 № 176. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
05.11.2015 
Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження вимог до продуктів з какао 
та шоколаду" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу "Про 

затвердження вимог до продуктів з какао та шоколаду" (далі – проект Наказу) 
Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію 
на офіційному сайті Мінагрополітики України. 

Метою прийняття проекту Наказу є стимулювання виробництва безпечних та 
якісних продуктів з какао та шоколаду. 

Прийняття проекту Наказу продиктовано необхідністю гармонізації законодавства 
України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до продуктів з какао та 
шоколаду для розширення експортних можливостей України. 

Проект наказу є регуляторним актом, який справлятиме позитивний вплив на 
ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян 
та держави. 

У разі прийняття проекту Наказу буде імплементовано в законодавство України 
Директиву № 200/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 червня 2000 року, яка 
стосується продукції, що містить какао та шоколад і призначена для споживання 
людиною, що позитивно вплине на покращення експортних позицій національної 
продукції на відповідному ринку. 

Проект Наказу та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет 
на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Наказу та аналізу регуляторного 
впливу в письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня 
опублікування цього оголошення за такими адресами: 

Державна регуляторна служба України: 
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. 
Міністерство аграрної політики та продовольства України: 
01011, м. Київ, вул. Хрещатик, 24; тел. 278 80 49; 
 
Метою прийняття наказу є удосконалення нормативно-правового регулювання 

питань, пов'язаних із виробництвом шоколаду, а також імплементація в національне 
законодавство Директиви № 2000/36/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 23 
червня 2000 року, яка стосується продукції, що містить какао та шоколад і призначена 
для споживання людиною (далі - Директива № 200/36/ЄС). 

16 вересня 2014 року Верховною Радою України було ратифіковано Угоду про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Закон 
України № 1678-VII), Додатком ХХХVIII якої передбачено імплементувати в 
законодавство України, серед іншого, Директиву № 2000/36/ЄС Відповідно до пункту 
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367 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 
847-р (далі – Розпорядження № 847), Мінагрополітики України визначено головним 
виконавцем, відповідальним за розробку Плану заходів з наближення законодавства 
України до права ЄС на основі зазначеного вище Додатку ХХХVIII. Так, в рамках 
виконання Розпорядження № 847 Мінагрополітики України 19 січня 2015 року було 
видано наказ № 15 "Про затвердження плану заходів з наближення законодавства 
України до права ЄС в агропромисловому секторі", яким, зокрема, передбачено заходи, 
спрямовані на імплементацію Директиви № 200/36/ЄС. 

Відтак розробка та в подальшому прийняття наказу "Про затвердження Вимог до 
продуктів з какао та шоколаду" сприятиме здійсненню процесу імплементації актів 
законодавства ЄС в законодавство України, а також покращенню експортних позицій 
національної продукції на відповідному ринку. 

http://minagro.gov.ua/ 
  
05.11.2015  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства 
аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 496" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства 
аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 496" Міністерство аграрної 
політики та продовольства України оголошує про його публікацію. 

Дата оприлюднення: ___ вересня 2015 року. 
Стислий зміст проекту наказу: 
усунення розбіжностей у визначенні понять, що використовуються у Законі 

України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та Положенні про ідентифікацію та 
реєстрацію коней, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України від 
31.12.2004 № 496 (далі – Положення з ідентифікації та реєстрації коней) (зокрема, 
поняття "ідентифікація", "реєстрація", "переміщення", "утримувач", "адміністратор 
Реєстру тварин"), та термінів реєстрації інформації щодо коней у Єдиному державному 
Реєстрі тварин, які відповідно до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію 
тварин" повинні становити 25 робочих днів; 

наближення паспорта коня до вимог Європейського Співтовариства щодо 
ідентифікаційних документів на коней; 

задоволення вимог власників коней в Україні щодо збільшення сторінок у 
розділах паспорта коня, які фіксують відмітки про вакцинації коня та проведені 
лабораторні дослідження. 

Повний пакет документів до наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики 
України від 31 грудня 2004 року № 496" та аналіз регуляторного впливу розміщено в 
мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та 
продовольства України: www.minagro.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі 
можна надавати протягом місяця за адресами: 

1. Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, е-
mail: inform@dkrp.gov.ua. 

2. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, вул. Б. Грінченка, 1, м. 
Київ, 01001, е-mail: vetdep@vet.gov.ua, office@agro-id.com.ua. 

 
Предметом регулювання наказу є: 
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приведення положень наказу Міністерства аграрної політики України від 
31.12.2004 № 496 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней" у відповідність 
до Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, 
затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 464, в частині 
покладених на неї завдань з проведення в установленому порядку ідентифікації та 
реєстрації тварин, здійснення оформлення та видачі ідентифікаційних документів; 

приведення відповідних понять, що вживаються в Положенні про ідентифікацію 
та реєстрацію коней, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України від 
31.12.2004 № 496 (далі – Положення з ідентифікації та реєстрації коней), у відповідність 
до визначень Закону України "Про ідентифікацію і реєстрацію тварин"; 

уточнення та введення нових понять, що вживаються в Положенні про 
ідентифікацію та реєстрацію коней, затвердженому наказом Міністерства аграрної 
політики України від 31.12.2004 № 496, зміна структури ідентифікаційного номера коня 
відповідно до вимог європейського законодавства з питань ідентифікації і реєстрації 
коней; 

запобігання отриманню кількох паспортів на одну тварину – реєстрація 
неімпортованих коней, на яких видано паспорти організацій, що ведуть централізований 
племінний облік, або федерацій кінного спорту; 

посилення ролі паспорта в установленні власності на коня; 
зміна форми бланка паспорта коня – доповнення його розділом "Застосування 

щодо коня ветеринарних лікарських препаратів", збільшення кількості сторінок паспорта 
на прохання власників тварин та зміна типу водяного знаку на захищеному папері бланку 
паспорта; 

удосконалення процесу ідентифікації і реєстрації коней – урізноманітнення й 
спрощення шляхів надходження інформації для реєстрації тварин, спрощення форми 
замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації коней, уточнення процедури 
електронного маркування коней та процедури видалення засобу електронного 
маркування після забою коня на м’ясо. 

Цей проект наказу розроблено на виконання Закону України від 25.07.2015 року 
№ 616-19 "Про внесення змін до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію 
тварин" в частині приведення у відповідність нормативно-правових актів з ідентифікації 
та реєстрації тварин до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", а 
також у зв’язку зі змінами у законодавстві ЄС стосовно ідентифікації коней, зміни вимог 
до друку паспортів коней, віслюків/мулів/лошаків та подальшим удосконаленням 
процесу ідентифікації і реєстрації коней в Україні. 

Наказ Міністерства аграрної політики України від 31.12.2004 № 496 "Про 
запровадження ідентифікації і реєстрації коней", зареєстрований в Мін’юсті України 6 
квітня 2005 року за № 362/10642 (зі змінами); був прийнятий на виконання Законів 
України "Про племінну справу у тваринництві", "Про ветеринарну медицину" та 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 111-р "Про заходи щодо 
реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу 
у 2004 році". 

06.06.2008 була прийнята Постанова Комісії (ЄЕС) № 504/2008 відносно методів 
ідентифікації коней, яку імплементовано в країнах Європейського Співтовариства. 

Ця постанова, серед іншого, передбачає таке: 
паспорт коня, що супроводжує коня на бойню, має бути складовою інформації 

про продукти харчування. Для цього паспорт коня повинен містити розділ, у якому 
зазначаються всі випадки застосування щодо коня ветеринарних лікарських препаратів. 
Наявність такого розділу дає змогу запобігти потраплянню в їжу непридатного для цього 
м’яса коней (якщо застосовувалися препарати, після яких м’ясо коня не може 
споживатися людиною, або не закінчився принаймні 6-місячний термін після останнього 
застосування речовин основного списку, зазначених у Постанові Комісії № 1950/2006 від 
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13 грудня 2006 року). Такі ж вимоги діють щодо коней, імпортованих до країн 
Співтовариства з метою забою на м’ясо; 

виключення, наскільки можливо, виготовлення на одну тварину кількох 
ідентифікаційних документів; 

для підтримання контролю за випуском ідентифікаційних документів мінімальний 
набір даних повинен міститися в базі даних. Бази даних у різних країнах-членах 
Спільноти повинні співпрацювати з питань ветеринарії і зоотехнії, щоб полегшити обмін 
даними; 

уведення системи Універсального пожиттєвого номера коня (UELN, Universal 
Equine Life Number). Ця система була розроблена за ініціативою Всесвітньої Федерації з 
розведення спортивних коней (WBFSH, World Breeding Federation for Sport Horses), 
Міжнародного комітету з племінних книг (ISBC, International Stud Book Committee), 
Міжнародної федерації кінного спорту (FEI, Fédération Equestre Internationale) та 
Європейського рисистого союзу (UET, Union Européenne du Trot); 

застосування паспорта коня як інструмента для іммобілізації коня в разі спалаху 
інфекційної хвороби в місці утримання коня. З цією метою лікар ветеринарної медицини 
вносить відповідний запис до VІІІ розділу паспорта коня. 

Для врегулювання вартості паспорта коня, віслюка/мула/лошака внаслідок 
окремих положень Постанови Комісії (ЄЕС) № 504/2008 передбачено внести зміни щодо 
вимог до його виготовлення та технічного опису паспорта з метою зменшення вартості 
бланку паспорта. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
06.11.2015  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів щодо страхування сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою" 

   
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів щодо страхування сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту наказу, 
Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: 
(www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2015). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування 
цього оголошення за такими адресами: 

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-
mail: inform@dkrp.gov.ua; 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, e-mail: olena.miroshnichenko@minagro.gov.ua. 

Відповідальний виконавець: Мірошниченко О.О. 
Телефон: (044) 278-34-84. 
 
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 

внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо страхування 
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (далі – проект наказу)  
спрямований на врегулювання питань щодо страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою та ефективного використання коштів державного 
бюджету. 
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Проект наказу передбачає: 
1) запровадження механізму індексації страхової вартості (страхової суми) 

шляхом застосування індексу цін виробників промислової продукції під час її 
визначення; 

2) встановлення страхових тарифів у відсотках до страхової суми (а не в грн./га). 
При цьому розмір страхових тарифів залишається незмінним; 

3) приведення страхових ризиків, визначених Умовами страхування та 
Стандартним договором, у відповідність до акта вищої юридичної сили; 

4) уточнення найменування державних органів, які страхувальник має повідомити 
про настання страхового випадку. 

Заходами, які необхідно здійснити для розв’язання проблеми, є внесення 
відповідних змін до Умов страхування, Стандартних страхових тарифів та Стандартного 
договору. 

 
Проект наказу розроблено Мінагрополітики України разом з Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою". 

http://minagro.gov.ua/ 
  
 09.11.2015  
Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження форми акта проведення 
державного аудиту щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно 
постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних 
факторів та контролю у критичних точках" 

  
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 

затвердження форми акта проведення державного аудиту щодо дотримання операторами 
ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах 
системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках" (далі – проект 
наказу) підготовлено на виконання пункту 2 доручення Прем’єр-міністра України від 3 
жовтня 2014 року № 35018/1/1-14, яким передбачено здійснення перегляду нормативно-
правових актів відповідно до Закону України "Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів". 

Основною метою проекту наказу є запровадження форми акта для здійснення 
планових заходів державного аудиту щодо дотримання операторами ринку 
законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи 
аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках. 

Реалізація проекту наказу дозволить державним інспекторам здійснювати планові 
заходи державного аудиту щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно 
постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних 
факторів та контролю у критичних точках, з використанням єдиної форми акта. 

Проект наказу є регуляторним актом, який відповідає принципам державної 
регуляторної політики та справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище, 
забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави. 

Розробником проекту наказу є Державна ветеринарна та фітосанітарна служба 
України. 

Проект наказу, а також аналіз регуляторного впливу оприлюднено шляхом 
розміщення на веб-сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України 
(www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів документів). 

Зауваження від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом місяця з дня 
оприлюднення проекту наказу на поштову та/або електронну адреси Державної 
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ветеринарної та фітосанітарної служби України (вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001; 
semenchuk@vet.gov.ua та san@vet.gov.ua) та Державної регуляторної служби України 
(вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011; inform@dkrp.gov.ua). 

 
Основною метою проекту наказу Міністерства аграрної політики та 

продовольства України "Про затвердження форми акта проведення державного аудиту 
щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, 
що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 
критичних точках" (далі – проект наказу) є затвердження форми акта проведення 
державного аудиту щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно 
постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних 
факторів та контролю у критичних точках. 

Проект наказу підготовлено на виконання частини п’ятої статті 12 Закону України 
"Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів". 

http://minagro.gov.ua/ 
 
10.11.2015  
 Повідомлення про оприлюднення  проекту Закону України" Про внесення 

змін до статті 209 Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму 
оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського та 
лісового господарства, а також рибальства)" 

  
З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту Закону України "Про 

внесення змін до статті 209 Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму 
оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського та лісового 
господарства, а також рибальства)", Міністерство аграрної політики та продовольства 
України оголошує про його публікацію. 

Проект Закону розроблено на виконання пункту 5 протоколу наради від 19 жовтня 
2015 року під головуванням Прем'єр-міністра України Яценюка А.П "Щодо нових 
підходів до державної підтримки агропромислового комплексу в умовах переходу на 
загальну систему оподаткування податком на додану вартість" (доручення Секретаріату 
Кабінету Міністрів України від 20.10.2015 № 42899/0/1-15). 

Метою розроблення проекту Закону є удосконалення системи оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників та підвищення її стимулюючої ролі. 

Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 
України:www.minagro.gov.ua у розділі «Регуляторна політика». 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону у письмовій та електронній 
формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими 
адресами: Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, 
м. Київ, 01001, е-mail: lav@minapk.kiev.ua. Відповідальний виконавець: Лавринович 
Наталія Вікторівна, тел. 278-44-53. 

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, е-
mail: inform@dkrp.gov.ua. 

 
Метою розроблення проекту Закону є удосконалення системи оподаткування 

сільськогосподарських товаровиробників та підвищення її стимулюючої ролі. 
Необхідність поступового поетапного переходу сільгосппідприємств на загальну 

систему оподаткування податком на додану вартість дозволить уникнути різкого 
вилучення їх обігових коштів, які використовуються ними на виробничі цілі. 

Ситуація у поточному році ускладнюється несприятливими погодними умовами, 
які призвели до значних втрат посівів озимих зернових культур, і, в першу чергу, 
пшениці - близько 45% посівів озимих (близько 2,8 млн га) не утворили сходів. 
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Одночасна дія зазначених несприятливих факторів може поставити під загрозу 
продовольчу безпеку країни. 

Враховуючи вищевикладене, пропонується запровадити норму щодо поетапного 
переходу сільгосппідприємств на загальну систему оподаткування податком на додану 
вартість, а саме - з 1 січня 2016 року частину коштів податку на додану вартість у розмірі 
10 % спрямувати до спеціального фонду Державного бюджету з подальшим 
використанням їх на державну підтримку галузей агропромислового комплексу України 
і, в першу чергу, на підтримку галузі тваринництва, малих та середніх 
сільськогосподарських товаровиробників. 

Реалізація зазначеної норми забезпечить щорічно додаткові надходження до 
спеціального фонду Державного бюджету в розмірі близько 2 млрд гривень. 

Проект Закону розроблено на виконання пункту 5 протоколу наради від 19 жовтня 
2015 року під головуванням Прем'єр-міністра України Яценюка А.П "Щодо нових 
підходів до державної підтримки агропромислового комплексу в умовах переходу на 
загальну систему оподаткування податком на додану вартість" (доручення Секретаріату 
Кабінету Міністрів України від 20.10.2015 № 42899/0/1-15). 

http://minagro.gov.ua/ 
  
11.11.2015 17:32 
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції 
(сировини) бджільництва"  

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови 

Мінагрополітики України оголошує про його публікацію. 
Проект постанови розроблено відповідно до частини другої статті 22 Закону 

України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 
сировини" та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення 
реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів 
України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61). 

Проект постанов, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до 
проекту постанови розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та 
продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ Регуляторна політика Проекти 
регуляторних актів). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного 
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня 
опублікування цього оголошення за такими адресами: 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. 
Київ, 01001, е-mail: andriy.kudrik@minagro.gov.ua (Кудрик Андрій Михайлович, тел. 
(044)226-29-97); 

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 Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) 
бджільництва" (далі – проект постанови) є врегулювання правових, технологічних, 
економічних та соціальних основ виробництва органічної продукції (сировини) 
бджільництва фізичними або юридичними особами, а також встановленням вимог щодо 
утримання, годівлі, лікування бджіл при виробництві органічної продукції (сировини) 
бджільництва. 

Проект постанови розроблено відповідно до частини другої статті 22 Закону 
України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 
сировини" та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення 
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реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів 
України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61). 

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання 
щодо вимог до виробників в процесі виробництва органічної продукції відповідно до 
діючого законодавства, а також забезпечить передумови ведення органічного 
бджільництва в Україні й розробку системи отримання екологічно безпечної органічної 
продукції бджільництва. 

http://minagro.gov.ua/ 
         
12.11.2015  
Повідомлення про оприлюднення проекту постави Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої 
органічної продукції (сировини) тваринного походження"  

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови 

Мінагрополітики України оголошує про його публікацію. 
Проект постанови розроблено відповідно до пункту 3 частини третьої статті 14 

Закону України ”Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 
сировини” та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення 
реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів 
України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61). 

Проект постанови, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до 
проекту постанови розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та 
продовольства України: www.minagro.gov.ua. (розділ Регуляторна політика Проекти 
регуляторних актів). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного 
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня 
опублікування цього оголошення за такими адресами: 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. 
Київ, 01001, е-mail: andriy.kudrik@minagro.gov.ua (Кудрик Андрій Михайлович, тел. (044) 
226-29-97). 

Державна регуляторна служба, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, е-
mail: inform@dkrp.gov.ua. 

 
Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про 

затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції 
(сировини) тваринного походження" (далі – проект постанови) є врегулювання правових, 
економічних, зоотехнічних та соціальних основ виробництва непереробленої органічної 
продукції (сировини) тваринного походження фізичними або юридичними особами, а 
також встановлення вимог щодо утримання, випасання, лікування, годівлі тварин та 
виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження. 

Проект постанови розроблено відповідно до статті 14 Закону України "Про 
виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" та Плану 
організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації 
вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 
від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61). 

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання 
вимог до виробників органічної продукції (сировини) в процесі виробництва 
непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження відповідно до 
чинного законодавства. 

http://minagro.gov.ua/ 
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18.11.2015  
Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження форми акта проведення 
державного аудиту щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно 
постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних 
факторів та контролю у критичних точках" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Порядку збору, звітності, аналізу та 
розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення 
державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів" (далі – 
проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує 
про його публікацію на офіційного сайті Мінагрополітики України та 
Держветфітослужби України. 

Розробником проекту постанови є Державна ветеринарна та фітосанітарна служба 
України. 

Проект постанови, а також аналіз регуляторного впливу оприлюднено на веб-
сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, 
розділ – Регуляторна політика) та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби 
України (www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів 
документів). 

Зауваження від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом місяця з дня 
оприлюднення проекту постанови на поштову та/або електронну адреси Міністерства 
аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 
01001, semenchuk@vet.gov.ua, sector@vet.gov.ua); Державної ветеринарної та 
фітосанітарної служби України (вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 
01001, semenchuk@vet.gov.ua, sector@vet.gov.ua); Державної регуляторної служби 
України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, inform@dkrp.gov.ua). 

  
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку збору, 

звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати 
здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів" 
(далі – проект постанови) розроблено з метою регламентування проведення центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових 
продуктів та окремих показників якості збору, звітності, аналізу та розповсюдження, 
зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та 
нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів із дотриманням принципів 
відкритості та доступності. 

Зазначена мета може бути досягнута лише шляхом прийняття відповідного 
проекту постанови. 

Проект постанови розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства 
України на виконання пункту 15 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 
червня 2012 року № 415-р "Про затвердження плану заходів щодо проведення 
інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів". 

http://minagro.gov.ua/ 
 
18.11.2015  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, 
наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 4 липня 2013 
року № 409" 

  
1. Розробник: 
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Міністерство аграрної політики та продовольства України. 
2. Стислий виклад змісту проекту: 
З метою приведення нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики 

та продовольства України у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу, 
наказ від 4 липня 2013 року № 409 "Про затвердження форми витягу з Державного 
реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок" необхідно визнати 
таким, що втратив чинність. 

Видання наказу передбачає визнання таким, що втратив чинність, наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 4 липня 2013 року № 409 
"Про затвердження форми витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної 
грошової оцінки земельних ділянок" 

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта: 
Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде 

розміщено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 
України. 

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань: 

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця. 
5. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу: 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, Департамент 

землеробства та технічної політики в АПК, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 226-
30-62, svitlana.rudenko@minagro.gov.ua. 

Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 
285 05 55, факс 254 43 93, inform@dkpp.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою. 
 
Видання наказу передбачає визнання таким, що втратив чинність, наказу 

Міністерства аграрної політики та продовольства України від 4 липня 2013 року № 409 
"Про затвердження форми витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної 
грошової оцінки земельних ділянок" з метою приведення нормативно-правових актів 
Міністерства у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу. 

Відповідно до статті 8 Закону України "Про оцінку земель" центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, веде 
Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які 
отримали кваліфікаційне свідоцтво. 

Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок, які отримали кваліфікаційне свідоцтво, встановлює Кабінет Міністрів 
України. 

Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 
2007 року № 941. 

У пункті 7 Порядку зазначено, що інформація з Державного реєстру оцінювачів з 
експертної грошової оцінки земельних ділянок надається за письмовою заявою фізичним 
і юридичним особам у формі витягу, зразок якого затверджується Мінагрополітики (в 
редакції, чинній до 19.06.2015). 

З метою реалізації положень пункту 7 Порядку та відповідно до підпункту 7.51 
підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства 
України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, 
Міністерством аграрної політики та продовольства України було затверджено наказ від 4 
липня 2013 року № 409 "Про затвердження форми витягу з Державного реєстру 
оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок", який зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року № 1225/23757. 
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Змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 
листопада 2014 року № 690 до Положення про Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, доповнено повноваження 
Мінрегіону, зокрема, в частині затвердження форми витягу з Державного реєстру 
оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 року № 379 "Про 
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" внесено зміни, зокрема, до 
пункту 7 Порядку, відповідно до яких форма витягу з Державного реєстру оцінювачів з 
експертної грошової оцінки земельних ділянок має затверджуватися Мінрегіоном. 

Враховуючи викладене, з метою приведення нормативно-правових актів 
Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність з актами, що 
мають вищу юридичну силу, наказ від 4 липня 2013 року № 409 "Про затвердження 
форми витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних 
ділянок" необхідно визнати таким, що втратив чинність. 

http://minagro.gov.ua/ 
 

19.11.2015  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про здійснення нарахування та виплати 
часткового відшкодування вартості тварин" 

  
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 

здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин" (далі – 
проект наказу) розроблено з метою удосконалення механізму надання 
сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки та виконання вимог 
Закону України "Про державний бюджет України на 2015 рік". 

Прийняття проекту наказу дасть можливість забезпечити ефективність та 
прозорість використання бюджетних коштів, а також розширити доступ до державної 
підтримки широкому колу суб’єктів господарювання. 

Це сприятиме стабілізації та нарощуванню поголів’я худоби, покращенню 
матеріально-технічної бази в галузі тваринництва, використанню в селекційному процесі 
кращих тварин з високими селекційними ознаками, підвищенню рівня селекційно-
племінної роботи та продуктивності тварин. 

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному 
веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства Україниwww.minagro.gov.ua. 

Пропозиції та зауваження стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного 
впливу у письмовій та електронній формі надсилати протягом місяця з дня 
оприлюднення цього повідомлення за такими адресами: 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 24, e-mail: dziubenko@minapk.gov.ua, відповідальний виконавець: Дзюбенко 
Наталія Володимирівна, тел. 288-01-01. 

Державна регуляторна служба України, 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-
mail:  inform@dkrp.gov.ua. 

Метою наказу є затвердження Положення про комісію з питань здійснення 
нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин та форм заявки, 
журналу обліку, реєстру суб’єктів господарювання, у відповідності до пункту 8 Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі 
тваринництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 
2015 року № 884. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин" 
підготовлений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 
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року № 884, якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
19.11.2015  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про здійснення нарахування та виплати 
часткового відшкодування вартості об’єктів" 

  
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 

здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості об’єктів" ( далі – 
проект наказу) розроблено з метою виконання пункту 15 Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 884 та пункту 16 
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших 
органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 
грудня 1992 року № 731. 

Проектом наказу передбачено затвердження Положення про комісію з питань 
здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості об’єктів, 
відповідних форм документів, а також приведення нормативно-правових актів у 
відповідність до чинного законодавства. 

Прийняття проекту наказу дасть можливість здійснювати нарахування та виплату 
суб’єктам господарювання часткового відшкодовано вартості будівництва та 
реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів та утворених на 
кооперативних засадах м'ясопереробних підприємств. 

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному 
веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua. 

Пропозиції та зауваження стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного 
впливу у письмовій та електронній формі надсилати протягом місяця з дня 
оприлюднення цього повідомлення за такими адресами: 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 24, e-mail: elena.alshanova@minagro.gov.ua, відповідальний виконавець: 
Сагановська Ірина Володимирівна. Тел. 288-01-01; 

Державна регуляторна служба України, 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-
mail: inform@dkrp.gov.ua. 

  
Метою наказу є затвердження Положення про комісію з питань здійснення 

нарахування та виплати часткового відшкодування вартості об’єктів, форм документів, 
визначених Порядком, а також приведення нормативно-правових актів у відповідність до 
чинного законодавства. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості об'єктів" 
підготовлений відповідно до пункту 15 Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 884 (далі - Порядок) та пункту 16 
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших 
органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 
грудня 1992 року № 731. 

http://minagro.gov.ua/ 
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23.11.2015  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Порядку видачі сертифіката про походження 
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі сертифіката про походження 
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів" та аналізу регуляторного впливу 
зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про 
затвердження Порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та 
виготовлених з них пиломатеріалів" розміщено в мережі Інтернет на офіційних веб-
порталах Міністерства аграрної політики та продовольства України: 
(www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів) та 
Державного агентства лісових ресурсів України (www.dklg.kmu.gov.ua/ розділ 
Регуляторна діяльність/ Проекти регуляторних актів). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування 
цього оголошення за адресою: 

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-
mail: mail@dkrp.gov.ua; 

01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9-А, Державне агентство лісових ресурсів 
України e-mail: admin@dklg.gov.ua; 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, e-mail: olga.bondarchuk@minagro.gov.ua. 

Тел. 226-22-12, відповідальний виконавець: Бондарчук Ольга Миколаївна. 
 
Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження 

Порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них 
пиломатеріалів" (далі – проект постанови) забезпечить виконання вимог статті 3 Закону 
України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької 
діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів", в частині впровадження 
нового Порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з 
них пиломатеріалів, який врегульовуватиме процес реалізації лісоматеріалів та 
виготовлених з них пиломатеріалів під час здійснення їх експорту, сприятиме його 
відкритості і прозорості, а також стане дієвим важелем регулювання експорту 
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. 

Законом України від 09 квітня 2015 року № 325-VIII "Про внесення змін до 
Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів 
підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо 
тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді», внесено ряд 
змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів 
підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів", у 
тому числі до статті 3 зазначеного Закону, новою редакцією якої встановлено, що 
реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб’єктами 
підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім 
передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про 
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Порядок видачі 
сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог 
зазначеного Закону розроблено відповідний проект постанови. 

http://minagro.gov.ua/ 
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26.11.2015 
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для 
виробництва органічної продукції та сировини" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для 
виробництва органічної продукції та сировини" Міністерство аграрної політики та 
продовольства України оголошує про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про 
затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної 
продукції та сировини" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 
Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.uaРозділ 
"Регуляторна політика/Проекти регуляторних актів"). 

Зауваження та пропозиції до проекту постанови можна надавати протягом місяця, 
з дня опублікування цього повідомлення за адресами: 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департаментом землеробства та технічної 
політики в АПК Мінагрополітики України, виконавець Рудюк Анатолій 
Миколайович,тел.: 279-82-89, e-mail: rudyuk@minapk.gov.ua; 

04112, м. Київ, вул. О. Теліги, 8, ДУ "Держгрунтоохорона", e-mail: 
zakon@gruntrod.gov.ua, виконавець Близнюк Павло Михайлович, телефон: 066-658-59-03; 

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-
mail: infarm@dkrp.gov.ua. 

 
Прийняття проекту постанови дасть можливість затвердити Порядок оцінки 

придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції та сировини, 
положення якого визначатимуть механізм формування першочергових правил для 
організації в законодавчому полі органічного виробництва, яке відповідає всім 
специфічним вимогам, що діють в цій сфері. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оцінки 
придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції та сировини" (далі – 
проект постанови) розроблено на виконання Плану організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської продукції та сировини" (далі – Закон), схваленого на 
засіданні Кабінету Міністрів України 30 жовтня 2013 р. (протокол № 61) та доручення 
Прем'єр-міністра України Яценюка А.П. від 16.04.2015 № 14164/1/1-15. 

До прийняття Закону цей напрямок сільськогосподарського виробництва 
розвивався повільно і безсистемно, головним чином через відсутність нормативно-
правової бази, недостатній рівень організаторської роботи, невизначеність щодо 
реального координатора проблеми. 

Як наслідок, створення сільгосппідприємств – виробників органічної продукції 
відбулося завдяки ентузіазму керівників підприємств та за підтримки іноземних 
компаній і організацій. 

З прийняттям Закону ситуація суттєво міняється як з точки зору правової 
захищеності сільгоспвиробників цієї категорії, так і нормативного забезпечення з боку 
держави. 

Подальший активний розвиток органічного руху в Україні може відбуватися лише 
за умови створення чіткої, ефективної системи його підтримки на національному рівні і 
прийняття пакета підзаконних актів, які забезпечать прозорий та простий механізм 
організації органічного виробництва в країні. До складу таких актів також входить даний 
проект постанови. 

http://minagro.gov.ua/ 
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30.11.2015  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про встановлення Порядку використання коштів, передбачених у 
Державному бюджеті України на відшкодування витрат на оплату послуг з 
ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам – власникам цих тварин" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проект постанови Кабінету 

Міністрів України "Про встановлення Порядку використання коштів, передбачених у 
Державному бюджеті України на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації 
та реєстрації тварин фізичним особам – власникам цих тварин" Міністерство аграрної 
політики та продовольства України оголошує про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про 
встановлення Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті 
України на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин 
фізичним особам – власникам цих тварин" та аналіз регуляторного впливу розміщено в 
мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та 
продовольства України: www.minagro.gov.ua, та Державної ветеринарної та 
фітосанітарної служби України: www.vet.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі 
можна надавати протягом місяця за адресами: 

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, е-
mail: inform@dkrp.gov.ua. 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, вул. Б. Грінченка, 1, м. 
Київ, 01001, е-mail: vetdep@vet.gov.ua та office@agro-id.com.ua. 

Міністерство аграрної політики та продовольства України вул. Хрещатик, 24, 
м.Київ, 01001, andriy.kudrik@minagro.gov.ua. 

 
Метою розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про 

затвердження Порядку відшкодування фізичним особам – власникам тварин витрат на 
оплату послуг з ідентифікації і реєстрації тварин" (далі – проект постанови) є отримання 
власниками сільськогосподарських тварин – фізичними особами відшкодування витрат 
на оплату послуг з ідентифікації і реєстрації тварин за рахунок коштів з Державного 
бюджету України шляхом встановлення механізму такого відшкодування постановою 
Кабінету Міністрів України. 

Проект постанови розроблено на виконання Закону України "Про ідентифікацію 
та реєстрацію тварин" та пункту 2 резолюції Прем’єр-міністра України від 20 серпня 
2015 року № 32922/1/1-15 щодо подання в установленому порядку Кабінету Міністрів 
України проектів актів Кабінету Міністрів, необхідних для реалізації Закону України 
"Про внесення змін до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин". 

Обов’язкове відшкодування державою витрат на оплату послуг з ідентифікації та 
реєстрації тварин фізичним особам - власникам цих тварин з коштів Державного 
бюджету України передбачає розробку та затвердження відповідного нормативно-
правового акта, який встановлює порядок виділення, розподілу та виплати такого 
відшкодування. 

http://minagro.gov.ua/ 
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
30.11.2015 USAID запустить в Україні новий проект підтримки агросектору 

на зміну «АгроІнвест» 
Американський уряд запустить в Україні новий проект з підтримки сільського 

господарства, який замінить завершується в 2016 р п'ятирічну програму Агентства США 
з міжнародного розвитку (USAID) «Агроінвест». Про це заявив директор місії USAID в 
Україні, Молдові та Білорусі Джед Бартон. 

«У проекта дуже чіпляють назва, співзвучна з Bread (англ. «хліб»-УНІАН). Я не 
скажу вам, що це означає, ви повинні дочекатися і побачити. Але в наступному місяці ми 
анонсуємо його», - зазначив він. 

Дж.Бартон зазначив, що американський уряд продовжить надавати підтримку 
малим і середнім сільськогосподарським виробникам в Україні, зокрема, у сфері 
забезпечення доступу до кредитування. Крім того, у фокусі роботи будуть також 
проблеми зрошення та земельної реформи. 

«Шкода, що так багато власників землі нічого не отримують від цього, тому що 
можуть тільки здавати землю в оренду і майже змушені це робити тому, хто обробляє 
всю землю в регіоні», - додав Дж.Бартон. 

Він підкреслив, що ключовим завданням земельної реформи є не тільки надання 
кожному можливості для реалізації прав володіння ділянками, а й захист таких прав. 

УНІАН 
 
27.11.2015 У ВР України зареєстровано урядовий законопроект про 

скасування імпортного збору з 1 січня 2016 року 
У Верховній Раді України 26 листопада зареєстровано законопроект, який 

передбачає скасування додаткового збору на більшість імпортованих товарів за ставками 
10 і 5% з 1 січня 2016 р. Проект закону № 3533 «Про заходи щодо стимулювання 
зовнішньоекономічної діяльності» опублікований на сайті парламенту. 

«Відповідно до зобов'язань, визначеними Меморандумом про економічну та 
фінансову політику України між Україною та МВФ і Меморандумом про 
взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським союзом як 
кредитором від 22 травня 2015 року, стягування додаткового імпортного збору має 
закінчитися до кінця 2015 р.», - йдеться в пояснювальній записці до документа. 

АПК-Інформ 
 
26.11.2015 Мінагропрод ініціює виділення 3 млрд. грн. з бюджету для 

підтримки аграріїв в 2016 році 
Мінагропрод продовжує вести переговори з Мінфіном про можливість прямих 

дотацій для галузі в сумі 3 млрд. грн., що передбачено умовами вступу України до 
Світової організації торгівлі. Про це на прес-конференції заявив перший заступник 
міністра аграрної політики і продовольства Ярослав Краснопольський. 

«Ми зараз, незважаючи ні на що, звертаємося в Мінфін і все-таки хочемо 
отримати пряму підтримку аграріям. З них 1,2 млрд. гривень хочемо спрямувати на 
компенсацію відсоткової ставки за кредитами, 1,8 млд. гривень -... на тваринництво, 0 8 
млрд. гривень - на повернення попередньої заборгованості. Треба також не забувати про 
підтримку виноградарства і садівництва», -. зазначив Ярослав Краснопольський. 

Також він розповів, що Міністерство аграрної політики та продовольства 
запропонує на розгляд Міжнародного валютного фонду (МВФ) нову схему 
перерозподілу спецрежиму з ПДВ, при якому 10% від ПДВ буде направлятися до 
спеціального фонду державного бюджету для підтримки окремих галузей АПК, а 90% - 
перераховуватися на спецрахунки сільгосппідприємств у казначействах. 

«Розуміючи, що має бути якийсь компроміс, він може бути запропонований в ході 
переговорів з МВФ: .. Зберігається для всіх спецрежим, а 10% (акумульованої суми) - це 



   
  Б

Ю
Л

Е
Т

Е
Н

Ь
   

  І
нс

ти
ту

ту
 Р

оз
ви

тк
у 
А

гр
ар

ни
х 
Р

ин
кі

в 
 

 - 31 - 

 
 
 

Випуск  
№ 109 

3 грудня  
2015 року 

приблизно 2 млрд. грн.. - перенаправляються до держбюджету і спрямовуються на 
підтримаю сільського господарства, на прямі програми підтримки. Є одна програма, яку 
ми не зуміли відновити - це пряма програма на садівництво та виноградарство», - 
зазначив Ярослав Краснопольський. 

ПроАгро 
 
26.11.2015 Кабмін України виділив додатково 17,2 млн. грн. на реорганізацію 

Держветфітослужби 
Кабінет Міністрів України схвалив виділення додатково 17,25 млн. грн. на 

здійснення реорганізації Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. 
Відповідне розпорядження уряду №1208 від 18.11.15 опубліковано на сайті КМУ. 

Бюджетні кошти виділені відповідно до програми секретаріату Кабміну щодо 
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості 
контролюючих органів. 

Нагадаємо, що в серпні Кабмін України виділив 33 млн. грн. для реорганізації 
Держветфітослужби та Держсільгоспінспекції. 

АПК-Інформ 
 
25.11.2015 Україна скасує додатковий імпортний збір з 1 січня 2016 року - 

Мінфін 
Додатковий імпортний збір в Україні буде скасовано з 1 січня 2016 року. Про це 

заявила заступник міністра фінансів України Олена Макеєва. 
«Додаткові імпортні мита скасовуються з 1 січня - це наше зобов'язання, яке було 

погоджено з МВФ. З нового року додатковий імпортний збір працювати не буде», - 
сказала вона. 

Нагадаємо, що у жовтні Кабінет Міністрів України схвалив проект закону про 
скасування додаткового імпортного збору з 1 січня 2016 року. 

Інтерфакс-Україна 
 
25.11.2015 ВР України відклала ухвалення закону щодо права сімейних 

фермерських господарств реєструватися як юросіб та ФОП 
Верховна Рада України відправила на повторне друге читання проект закону, що 

передбачає можливість реєстрації особистих селянських господарств, які бажають 
продавати свою продукцію, як сімейні фермерські господарства з набуттям статусу 
юридичної особи або фізичної особи-підприємця. «За» ухвалення відповідного рішення 
щодо законопроекту №1599 «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств» 25 листопада 
проголосували 239 депутатів. 

Представляючи законопроект, голова комітету ВР з питань аграрної політики та 
земельних відносин Тарас Кутовий заявив, що даний закон дозволить фермерським 
господарствам отримувати підтримку з бюджету в разі, якщо така допомога буде 
передбачена. У той же час, депутат зазначив, що для повноцінного запуску даного 
механізму будуть потрібні численні зміни у податкових нормах. 

АПК-інформ 
 
24.11.2015 ВР ухвалила законопроект, який зменшує кількість дозвільних 

процедур в АПК 
Верховна Рада 24 листопада прийняла законопроект № 2558а «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції у агропромисловому комплексі». 
За його прийняття проголосував 261 народний депутат. 

Згідно з повідомленням, документом пропонується скасувати або обмежити дію 
22 дозвільних процедур і вимог до здійснення господарської діяльності 
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сільськогосподарських підприємств, а також обмежити повноваження окремих 
державних органів щодо функцій державного контролю. 

Зокрема, автори законопроекту пропонують скасувати обов'язкову реєстрацію для 
типових поширених добрив, державну атестацію у тваринництві, ряду дозвільних 
документів у сфері рибного господарства, а також отримання дозволу на використання 
водозаборів підземних вод до 300 кубічних метрів на добу. 

Також пропонується зробити добровільною сертифікацію племінних ресурсів та 
отримання низки документів для кормів і кормової сировини рослинного походження. 

Як пояснюють автори законопроекту, в результаті обговорень, які тривали 
протягом першої половини 2015 року, були проаналізовані 110 дозвільних та інших 
обов'язкових процедур в АПК. З них 72 були визначені такими, що не варто скасовувати 
або обмежувати, 16 - такими, що регулюються іншими законами та законопроектами. 
Решта доцільно скасувати. 

ПроАгро 
 
24.11.2015 ВР України прийняла в першому читанні законопроект про 

оптимізацію проведення земельних торгів 
Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект №2279 «Про 

внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів». «За» 
зазначений документ проголосували 266 депутатів. 

Згідно з пояснювальною запискою до документа, пропонується скасувати дозвіл 
передавати у користування земельні ділянки державної та комунальної власності без 
проведення земельних торгів (аукціонів). Передбачається скасувати передачу земділянки 
в оренду державним та комунальним підприємствам, в статутному капіталі яких 
державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 60%. 

Також пропонується скасувати можливість передавати в оренду без проведення 
аукціонів земельні ділянки державної та комунальної власності громадянам для ведення 
фермерського господарства, ведення особистого господарства, ведення садівництва, 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних 
гаражів, для сінокосіння та випасання худоби, для городництва. 

«Це пропозиція обумовлена тим, що такі земділянки можуть передаватися 
громадянам безоплатно у власність відповідно до ст. 121 Земельного кодексу України. 
Можливість надання ділянок зазначеного призначення ще й в оренду без проведення 
аукціонів призводить до втрат місцевих бюджетів і стимулює корупцію», - йдеться в 
пояснювальній записці до документа. 

Законопроект пропонує конкретизувати і зробити більш зрозумілою процедуру 
підготовки лотів до земельних торгів за рахунок коштів виконавців торгів. 

АПК-Інформ 
 
23.11.2015 Мінагропрод пропонує поетапне скасування пільг для аграріїв 
Міністерство аграрної політики та продовольства пропонує поетапне скасування 

спеціального режиму справляння податку на додану вартість для сільгоспвиробників, а 
саме сплату 10% ПДВ протягом 2016-2017 років в бюджетний фонд для підтримки 
аграріїв, після чого піде перехід на загальну систему оподаткування. 

Така пропозиція міститься в опублікованому на сайті Мінагропроду для 
публічного обговорення проекту закону «Про внесення змін до статті 209 Податкового 
кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість 
діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства)». 

Як відомо, спецрежим ПДВ повинен був діяти для аграрних підприємств до 1 
січня 2018 року, проте Україна взяла на себе зобов'язання перед МВФ скасувати ПДВ-
пільги вже з 1 січня 2016 року. Таким чином, як наголошується, реалізація пропозиції 
про поетапне скасування пільг для аграріїв дозволить уникнути різкого вилучення коштів 
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з обороту сільгосппідприємств і забезпечить додаткові надходження в спецфонд 
держбюджету в обсязі близько 2 млрд. грн. на рік протягом 2016-2017 років. 

«Поступовий перехід сільгосппідприємств на загальну систему оподаткування 
податком на додану вартість планується здійснити поетапно, ввівши з 1 січня 2016 року 
норму, згідно якої частина коштів податку на додану вартість у розмірі 10% направити 
до спеціального фонду Державного бюджету з подальшим використанням їх на державну 
підтримку галузей агропромислового комплексу України і, в першу чергу, на підтримку 
галузі тваринництва, малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників», - 
йдеться в пояснювальній записці до проекту. 

УНІАН 
 
20.11.2015 Кабмін передав координацію роботи Держпродспоживслужби 

міністру агрополітики 
Кабінет Міністрів передав функції з координації діяльності Державної служби 

України з питань безпеки харчових продуктів і Захисту споживачів 
(Держпродспоживслужба) міністру аграрної політики і продовольства. 

Про це йдеться в постанові уряду № 942 від 18 листопада, яке опубліковане на 
офіційному сайті відомства. 

Відзначимо, що раніше діяльність Держпродспоживслужби координував сам 
Кабінет Міністрів. 

ПроАгро 
 
19.11.2015 Мінагрополітики підписало меморандум з учасниками зернового 

ринку 
Сьогодні під час брифінгу, присвяченого підведенню підсумків осінньо-польових 

робіт, в Кабінеті Міністрів України відбулося підписання «Меморандуму про 
взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та 
суб'єктами господарювання - експортерами зерна в 2015/16 маркетинговому році». 

«Мета підписання меморандуму - забезпечити прогнозованість зернового ринку, 
насамперед, з погляду експорту та забезпечення продовольчої безпеки», - зазначив глава 
аграрного відомства Олексій Павленко. 

Він підкреслив, що з учасниками ринку відпрацьовано щоквартальний графік 
експортних відвантажень продовольчої пшениці та обсяги експорту інших культур. 

«Очікуємо, що в 2015/16 маркетинговому році ми експортуємо 36 млн. т зерна. 
Сьогоднішні темпи експорту дозволяють забезпечити такі обсяги. Я вдячний учасникам 
ринку за розуміння щодо розрахунків щоквартальних обсягів експорту продовольчої 
пшениці. Прогноз на 4-й квартал 2015 року  становить 1,5 млн. т, 1-й квартал 2016 г. – 1,5 
млн. т, 2-й квартал 2016 г. – 1,4 млн. т.  Ці показники забезпечать належний рівень 
продовольчої безпеки і зростаючі експортні амбіції», - зазначив О. Павленко. 

Перехідні запаси продовольчої пшениці на кінець сезону визначені на рівні 2,5 
млн. т, що відповідає шестимісячній потребі внутрішнього її споживання на продовольчі 
цілі. 

За даними Мінагрополітики, на 19 листопада п. р. зернові та зернобобові культури 
в Україні зібрані з площі 14,3 млн. га (98% від прогнозу), намолочено майже 59 млн. т 
зерна. Триває збирання пізніх культур, зокрема кукурудзи на зерно, сої, соняшнику та 
цукрових буряків. Загальний очікуваний урожай зернових становитиме близько 60 млн.т. 

ПроАгро 
 
17.11.2015 Мінекономрозвитку скасує обов'язкову сертифікацію 

сільгосптехніки 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має намір з 1 січня 2016 

року скасувати обов'язкову сертифікацію сільськогосподарської техніки у зв'язку з 
набранням чинності європейських технічних регламентів. 
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Про це повідомляється в проекті наказу, який опублікований на сайті відомства. 
Згідно з пояснювальною запискою до документа, його прийняття дозволить 

спростити імпорт необхідної техніки та усуне подвійну бюрократичну процедуру 
сертифікації. 

ПроАгро 
 
17.11.2015 Уряд спростив процес переміщення фуражних культур в 

морпортах 
Кабінет Міністрів України вніс зміни до чинного порядку видачі ветеринарних 

документів, якими скасував обов'язкове оформлення ветеринарного свідоцтва Ф-2 для 
транспортування фуражних культур за межі території України через пункти пропуску на 
державному кордоні, відкриті на території морських портів. 

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, це закріплено постановою уряду       
№ 916 від 13 жовтня 2015 року. 

«Відтепер оформлення свідоцтва буде добровільним. Оригінали міжнародних 
ветеринарних сертифікатів будуть видаватися на підставі звернень вантажовласника або 
уповноваженої ним особи», - говориться в повідомленні. 

Відзначається, що після прибуття фуражного зерна з зернового складу до 
морського порту при відсутності у супровідних документах ветеринарного свідоцтва 
такий зерновий склад зобов'язаний надати регіональній службі державного ветконтролю 
та нагляду на державному кордоні та транспорті відповідні товаротранспортні та/або 
залізничні накладні, в яких вказується місце походження фуражного зерна. У разі 
функціонування в морському порту ІСПС (інформаційної системи портового 
співтовариства) зазначені документи будуть передаватися в електронному вигляді. 

«Скасування обов'язкового оформлення ветеринарного сертифіката Ф-2 - це один 
з анонсованих Мінінфраструктури та Мінагрополітики спільних заходів другого етапу 
дерегуляції в морських портах», - повідомляє прес-служба Мінінфраструктури. 

ПроАгро 
 
16.11.2015 Мінагропрод України має намір запустити 2 пілотних проекти з 

розвитку фермерських господарств 
Міністерство аграрної політики та продовольства України планує в 2016 році 

запустити два пілотних проекти щодо розвитку сімейних фермерських господарств. Про 
це заявив заступник глави Мінагропроду Володимир Лапа. За його словами, на базі 
зазначених проектів планується створити кооперативи для збільшення обсягів 
виробництва молока і поліпшення його якості. 

«В Україні молоко вищого, першого і другого класу дозволено приймати на 
харчову переробку. У той час, як в Європі це повинно бути тільки молоко екстра класу», 
- відзначив В.Лапа. 

У свою чергу, директор департаменту продовольства Мінагропроду Дмитро 
Шульмейстер повідомив, що міністерство розробляє новий закон для стимулювання 
аграріїв збільшувати виробництво якісного молока. 

АПК-Інформ 
 
13.11.2015 Кабмін України врегулював порядок використання коштів 

підтримки тваринницької галузі 
Кабінет Міністрів України врегулював порядок використання коштів, 

передбачених у бюджеті країни для підтримки галузі тваринництва. Про це йдеться в 
постанові КМУ №884 від 28.10.15, опублікованому на сайті уряду. 

Згідно з документом, кошти спрямовуються суб'єктам господарювання для 
виплати часткового відшкодування, в т.ч. відсоткової ставки за кредитами в національній 
валюті, а також для покриття витрат, пов'язаних із закупівлею молодняку тварин, 
обладнання для тваринницьких ферм і комплексів. 
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Наголошується, що головним розпорядником бюджетних коштів та 
відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, а розпорядниками коштів нижчого рівня є структурні підрозділи 
агропромислового розвитку облдержадміністрацій. 

«Для отримання часткового відшкодування, суб'єкти господарювання повинні 
звертатися у відповідні комісії облдержадміністрацій за місцем їх реєстрації», - йдеться в 
постанові. При цьому уточнюється, що для отримання часткового відшкодування 
вартості об'єктів, суб'єкти господарювання повинні подати комісії 9 документів до 5 
грудня. 

АПК-Інформ 
 
12.11.2015 В Україні незначно знизилося виробництво зерна, виросло - 

соняшнику - Держстат 
Виробництво зерна і зернобобових культур в Україні до 1 листопада 2015 склало 

56,059 млн.тонн у початково оприбуткованій вазі. 
У повідомленні говориться, що вказаний обсяг на 2,1% нижче показника до 

аналогічної дати роком раніше. 
Також наголошується, що обсяг виробництва насіння соняшнику до 1 листопада 

склав 11,087 млн. тонн (+10,9%), цукрових буряків – 7,023 млн. тонн (-37,3%). 
Державна служба статистики України 

 
11.11.2015 ВР продовжила мораторій на купівлю-продаж землі 
Верховна Рада продовжила мораторій на купівлю-продаж земель 

сільськогосподарського призначення до 1 січня 2017 року. Законопроект  № 3404 в 
цілому підтримали 309 народних депутатів. 

Відповідно до закону, Кабінет Міністрів зобов'язаний «до 1 березня 2016 року 
розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України про обіг 
земель сільськогосподарського призначення». 

ПроАгро 
 
10.11.2015 У ВР України зареєстровано доопрацьований законопроект про 

внутрішній водний транспорт 
У Верховній Раді України зареєстровано доопрацьований проект закону № 2475а 

«Про внутрішній водний транспорт». 
Представлена на розгляд парламентаріїв версія документа враховує всі 

зауваження учасників ринку річкових перевезень та інших зацікавлених сторін. 
Головною метою законопроекту, за даними міністерства, є забезпечення розвитку 

перевезень шляхом належного утримання річкової інфраструктури та рівного доступу до 
неї всіх операторів. Документ також оптимізує і зробить більш ефективними процедури 
контролю суден на внутрішніх водних шляхах та приведе українське законодавство у 
відповідність з європейськими нормами. 

Нагадаємо, що раніше на розгляді у ВР перебували три варіанти законопроекту 
про внутрішній водний транспорт, але всі вони були відкликані, і готувався новий 
варіант. 

АПК-Інформ 
 


