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1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ  
ЗАКОН 

від 6 жовтня 2016 року № 1669-VIII 
Про внесення зміни до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу 

України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель 
 

Верховна Рада України постановляє :  
I. У пунктах 14 та 15 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу 

України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) цифри "2017" замінити 
цифрами "2018". 

II. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 
2. Кабінету Міністрів України до 1 липня 2017 року розробити і внести на розгляд 

Верховної Ради України проект Закону України про обіг земель сільськогосподарського 
призначення. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА 

від 6 жовтня 2016 року № 1668-VIII 
Про зняття з розгляду проекту Закону України про внесення змін до Земельного 

кодексу України щодо мораторію на купівлю-продаж або іншим способом 
відчуження земель сільськогосподарського призначення 

 
Відповідно до частини другої статті 95 Регламенту Верховної Ради України 

Верховна Рада України постановляє : 
Зняти з розгляду проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу 

України щодо мораторію на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земель 
сільськогосподарського призначення (реєстр. № 4727), поданий народним депутатом 
України Ляшком О.В. та іншими народними депутатами України. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА  

від 5 жовтня 2016 р. № 683  
Про внесення змін до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок 

акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів 
 

Кабінет Міністрів України постановляє : 
Внести до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного 

податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251 (Офіційний вісник 
України, 2011 р., № 1, ст. 35; 2013 р., № 3, ст. 66, № 24, ст. 808, № 89, ст. 3265; 2014 р., № 
81, ст. 2287, № 95, ст. 2726; 2016 р., № 26, ст. 1024), такі зміни: 

в абзаці четвертому пункту 3 після слова “подають” доповнити словами “в 
електронній формі”, а слова “платіжний документ” замінити словами “копію платіжного 
документа”; 

у пункті 10: 
абзац перший після слів “на підставі” доповнити словами “поданих в електронній 

формі”; 
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в абзаці четвертому слова “у двох примірниках, один з яких залишається у 
продавця марок, другий (з відміткою продавця) - у виробника” виключити. 

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА  

від 5 жовтня 2016 р. № 691  
Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі 

дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з 
України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин 
Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних 

робіт і експонування 
 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Закону України “Про насіння і садивний 
матеріал” Кабінет Міністрів України постановляє :  

 
Затвердити такі, що додаються: 
Порядок видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 

анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і 
садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного 
співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування; 

форму заяви про підтвердження ввезення в Україну та вивезення з України зразків 
насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації 
економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і 
експонування. 

 
ПОРЯДОК  

видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання 
підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і 

садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин 

Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, 
дослідних робіт і експонування 

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, 
видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з 
України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів 
рослин, придатних для поширення в Україні (далі - Реєстр сортів рослин України), та/або 
до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку (далі - 
Перелік сортів рослин ОЕСР), для селекційних, дослідних робіт і експонування. 

2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах 
України “Про насіння і садивний матеріал” та “Про охорону прав на сорти рослин”. 

3. Зразки насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру 
сортів рослин України та/або до Переліку сортів рослин ОЕСР, ввозяться в Україну та 
вивозяться з України для селекційних, дослідних робіт і експонування фізичними особами 
- підприємцями або юридичними особами, які здійснюють виробництво насіння та/або 
садивного матеріалу (далі - суб’єкти насінництва та розсадництва), діяльність яких згідно 
з установчими документами пов’язана з селекційними, дослідними роботами, на підставі 
підтвердження. 

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

Для сортів рослин (родів і видів), рішення щодо придатності яких для поширення в 
Україні приймається за даними заявника, зразки насіння та садивного матеріалу для 
селекційних, дослідних робіт і експонування ввозяться в кількості, що подається разом із 
заявкою на сорт рослин. 

5. Для отримання підтвердження суб’єкт насінництва та розсадництва звертається 
до Держпродспоживслужби або до центру надання адміністративних послуг із заявою за 
встановленою формою. 

Інформація про прийняття заяви Держпродспоживслужбою або центром надання 
адміністративних послуг у встановленому порядку надсилається органові у сфері митної 
справи. 

Суб’єкт насінництва та розсадництва є відповідальним за достовірність даних, 
наведених у заяві. 

6. Держпродспоживслужба або центр адміністративних послуг розглядає подану 
суб’єктом насінництва та розсадництва заяву та протягом п’яти робочих днів з дати її 
отримання приймає рішення про видачу підтвердження або про обґрунтовану відмову в 
його видачі. 

Підтвердження за формою згідно з додатком 1* або обґрунтована відмова в його 
видачі за формою згідно з додатком 2* оформлюється на бланку Держпродспоживслужби 
та надсилається (вручається) суб’єктові насінництва та розсадництва, а також органові у 
сфері митної справи не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного 
рішення. 

Підтвердження діє з дня його видачі до дати фактичного ввезення в Україну або 
вивезення з України погодженого обсягу насіння або садивного матеріалу, але не довше 
одного року. 

7. Відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката та анулювання 
підтвердження здійснюється відповідно до вимог статті 20 Закону України “Про насіння і 
садивний матеріал” тастатті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності”. 

8. Суб’єкт насінництва та розсадництва забезпечує використання зразків насіння і 
садивного матеріалу, що ввозяться на територію України для селекційних, дослідних робіт 
і експонування, відповідно до призначення. 

Суб’єкт насінництва та розсадництва, який отримав підтвердження, не пізніше 1 
лютого року, наступного за роком, в якому здійснене ввезення, письмово інформує 
Держпродспоживслужбу про фактичний обсяг ввезених зразків насіння та/або садивного 
матеріалу, місце вирощування, обсяги одержаного врожаю, оцінку стійкості проти хвороб 
та дії стресових факторів, його подальше використання, крім розмноження та реалізації 
насіння і садивного матеріалу на території України. 

9. Вивезення насіння та/або садивного матеріалу за межі території України для 
селекційних, дослідних робіт і експонування здійснюється на підставі дозволу власника 
сорту та супровідних міжнародних сертифікатів, наявність яких перевіряється під час 
здійснення фітосанітарного контролю. 
_____________________________________ 
* Додатки 1, 2 дивіться на саті відомства  

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА  

від 5 жовтня 2016 р. № 684  
Про внесення зміни до пункту 3 Порядку видачі дозволу на спеціальне 

використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх 
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частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та 
анулювання зазначеного дозволу 

Кабінет Міністрів України постановляє : 
Внести зміну до пункту 3 Порядку видачі дозволу на спеціальне використання 

водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або відмови в його 
видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 801 
(Офіційний вісник України, 2013 р., № 87, ст. 3214; 2016 р., № 4, ст. 239), виклавши абзац 
другий у такій редакції: 

“заяву про одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у 
рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах);”. 

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 жовтня 2016 р. № 712-р  
Про погодження тимчасового покладення виконання обов’язків голови 

правління публічного акціонерного товариства “Державна продовольчо-зернова 
корпорація України” на Григоровича О.І. 

 
Погодитися з пропозицією Міністра аграрної політики та продовольства щодо 

тимчасового покладення виконання обов’язків голови правління публічного акціонерного 
товариства “Державна продовольчо-зернова корпорація України” на заступника голови 
правління зазначеного товариства Григоровича Олександра Івановича. 

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

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

від 6 жовтня 2016 р. № 361  
Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 27 лютого 2012 року № 86 
 

Відповідно до статей 10, 18 Закону України «Про центральні органи виконавчої 
влади»,підпункту 3 пункту 15 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про державну службу», пункту 3 розділу III Схеми спрямування і координації 
діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через 
відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442, Н А К А З У Ю :  

 
1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 

27 лютого 2012 року № 86 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства аграрної 
політики та продовольства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність 
яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 
аграрної політики та продовольства України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 16 березня 2012 року за № 415/20728 (із змінами), такі зміни: 

1) пункт 2 після слів «Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів» доповнити словами «, Державної служби України з 
питань геодезії, картографії та кадастру»; 

2) пункт 4 викласти в такій редакції: 
«4. Департаменту електронного документообігу та контролю апарату завчасно 

надавати інформацію першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, Державному 
секретарю про невиконання або порушення термінів виконання документів, зазначених в 
пункті 3 цього наказу.». 
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2. У розділі І Порядку взаємодії Міністерства аграрної політики та продовольства 
України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та 
продовольства України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 27 лютого 2012 року № 86, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 16 березня 2012 року за № 415/20728 (із змінами): 

1) абзац другий пункту 1.1 після слів «Державною службою України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» доповнити словами «, Державною 
службою України з питань геодезії, картографії та кадастру»; 

2) підпункт 2 пункту 1.3 доповнити словами «, Державною службою України з 
питань геодезії, картографії та кадастру». 

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

М. Мартинюка 
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового 
регулювання користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 
(емфітевзис)» 

Номер, дата реєстрації: 4010а/П від 04.10.2016 
Ініціатори: Народний депутат України Бакуменко О.Б. 
 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є : 
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання користування 
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) (реєстр. № 4010а), 
поданий народними депутатами України Кучером М.І.,Мірошніченком І.В., Кулінічем О.І. 
та іншими. 

2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних 
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій та поправок 
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 Земельного кодексу України щодо 
недопущення тіньового відчуження земель сільськогосподарського призначення» 

Номер, дата реєстрації: 5223 від 04.10.2016 
Ініціатори: Народний депутат України Тимошенко Ю.В. 

 
Законопроект має за мету і завдання обмежити правове регулювання відносин, 

пов’язаних із правом емфітевзису, задля запобігання прихованому продажу земель 
сільськогосподарського призначення у період дії мораторію на їх відчуження. 

Поняття емфітевзису як права користування чужою земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб з’явилося у чинному законодавстві України з 2004 року. 
Дана правова конструкція  відома ще у Римському праві і вважалася вічним правом, 
оскільки не обмежується жодними строками. Інститут емфітевзису застосовувався 
Римською державою з метою заселення і освоєння імператорських некультивованих 
земель, насамперед в Африці. Те ж саме згодом мало місце в колоніальних країнах 
Латинської Америки. У наш час ринок емфітевзису майже відсутній, оскільки з ростом 
населення та  зменшенням світових сільськогосподарських угідь неосвоєних земель майже 
немає. Навпаки, у країнах ЄС, США й інших за державного фінансування деградовані 
землі тимчасово виводяться з обробітку з метою відновлення їхньої родючості.  

В Україні емфітевзис, у першу чергу, застосовується у сфері обігу земель 
сільськогосподарського призначення, щодо яких діє мораторій на їх відчуження. Об’єктом 
договору емфітевзису є землі сільськогосподарського призначення,  до яких згідно із ч.2 
ст.22 Земельного кодексу України (далі – ЗК України) належать сільськогосподарські 
угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 
несільськогосподарські угіддя; за певних умов предметом договору також можуть бути 
землі лісогосподарського призначення та водного фонду.  

За сьогоднішніх умов інститут емфатичного права представляє собою 
напівлегальний механізм купівлі-продажу сільськогосподарських угідь, такий же як і 
викуп корпоративних прав підприємства, яке раніше уклало довгострокові договори 
оренди на землю. 

Практика укладання відповідних договорів в Україні свідчить, що договори 
емфітевзису частіше укладаються на тих землях, які перебувають в оренді, тобто майже 
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одночасно припиняється право оренди і оформлюється договір емфітевзису. Як правило, з 
договором емфітевзису при сплаті за весь строк користування додатково підписується 
першочергове право на викуп землі після зняття мораторію, оформлюється заповіт, 
боргові розписки або договори займу, оскільки законодавством, на відміну від договору 
оренди, не встановлено форму типового договору емфітевзису, а селяни, зазвичай, не 
мають спеціальної юридичної освіти. Про зростаючу популярність використання 
договорів емфітевзису як інструменту прихованого відчуження земель 
сільгосппризначення свідчить й динаміка укладання відповідних договорів. Так, якщо за 
2011-2012 рр. було зареєстровано лише 2 327 договорів емфітевзису, то з 2013 року до 
початку 2016 року було зареєстровано ще 19 907 прав емфітевзису. 

Набуття довгостроково права емфітевзису за змістом  близьке до набуття права 
власності на сільськогосподарські угіддя. На сьогодні вже існують договори емфітевзису, 
укладені на 100 і навіть 200 років, адже строк дії договору для земель 
сільськогосподарського призначення приватної форми власності нормативно не 
визначений і тому встановлюється за домовленістю сторін. Як наслідок, значна частина 
відповідальності за виконання такого договору перекладається з власника земельної 
ділянки на його спадкоємців, поширюючи тривалість вказаних відносин на декілька 
поколінь. Такий стан справ по суті позбавляє власників земельних ділянок користуватись 
земельними ділянками протягом тривалого часу, а отже, - провокує подальші конфлікти 
між сторонами договору, і, взагалі, є процесом з важко прогнозованими наслідками. 

Законодавством не передбачено обов’язкову оплату за таким договором. Частиною 
2 ст. 409 ЦК України передбачено, що власник земельної ділянки має право на одержання 
плати за користування нею. Розмір плати, її форма, умови, порядок та строки її виплати 
встановлюються договором. Це означає, що договір емфітевзису може бути як оплатним 
(грошова або товарна форма), так і безоплатним, що в свою чергу надає потужний 
інструмент для поширеної сьогодні в Україні практики рейдерства фермерських 
господарств.  

Законодавство також не містить положень щодо залежності такої плати від 
нормативної грошової оцінки землі або інших кількісних показників. Тому сторони 
договору емфітевзису визначають розмір та порядок визначення такої плати на свій 
розсуд. Це означає, що плата за користування земельною ділянкою може бути здійснена 
одноразово за весь строк дії договору емфітевзису або вноситись періодично (місяць, 
квартал, рік). Слід зазначити, що за умови отримання коштів за весь період або за значний 
термін користування, така плата, як правило, є меншою від орендної. 

Крім цього,  відповідно до Податкового кодексу  України, плата за землю 
справляється у формі земельного податку та орендної плати. Платниками земельного 
податку є власники земельних ділянок та постійні землекористувачі. Емфітевт не є ні 
власником, ні постійним землекористувачем, ні орендарем земельної ділянки, а тому у 
нього відсутній обов’язок сплачувати до бюджету плату за землю та інші обов’язкові 
платежі. Ці норми діють і у випадку, коли об’єктом договору емфітевзису є земельна 
ділянка державної чи комунальної власності. З огляду на закріплення у ПК України 
положень щодо самостійного виконання платником податків свого податкового обов’язку 
(п.36.4 ст.36) та заборони будь-якої уступки грошового зобов’язання або податкового 
боргу платниками податків третім особам (п.87.7 ст.87), емфітевт в жодному разі не вправі 
сплачувати плату за землю замість власника земельної ділянки (в тому числі і у випадку, 
коли таке положення закріплено в договорі емфітевзису).  Відтак, емфітевт за таким 
договором сплачує лише плату за користування земельною ділянкою, яка не є платою за 
землю в розумінні ПК України. Плата за договором емфітевзису сплачується власнику 
земельної ділянки і саме він нестиме обов’язок нараховувати та сплачувати до бюджету 
плату за землю. Відповідно, тягар зі сплати зазначених податкових платежів покладається 
лише на власника землі або його спадкоємця. 

Сьогодні право емфітевта є вільним в обігу: воно може бути внесене  до  статутного 
капіталу, передано у заставу, відчужено. Все це  - на розсуд землекористувача та без 
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узгодження з приватним власником земельної ділянки, що  в такий спосіб  перетворює її  
на звичайний товар.  

Варто також наголосити тому, що оскільки інститут емфітевзису стосується земель 
сільськогосподарського призначення, його застосування за діючого мораторію на  
відчуження зазначених земель є неприпустимим. Для широкого запровадження 
емфітевзису, як і самого обігу земель сільськогосподарського призначення, 
законодавством остаточно не врегульовано відносин власності щодо земельних ділянок - 
не здійснено законодавче забезпечення проведення земельної реформи, не сформовано 
правових, організаційних або економічних передумов для обігу земель, що, в свою чергу, 
не сприяє розвитку виробництва сільськогосподарської продукції,  а саме: 

1) не сформовано базу Державного земельного кадастру; 
2) не проведено інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення; 
3) законодавчо не врегульоване питання передачі органам місцевого 

самоврядування повноважень з розпорядження землями державної власності; 
4) не розроблено нової Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення по областям з урахуванням різних природно-
кліматичних умов; 

5) не запроваджено ефективних регуляторних механізмів для розвитку ринку 
оренди земель сільськогосподарського призначення, тощо. 

Ситуацію також ускладнює той факт, що законодавством не передбачено обмежень 
щодо площі земель, які можуть перебувати у користуванні однієї юридичної особи. Таким 
чином, великі латифундисти використовують договори емфітевзису для поповнення 
власних земельних банків, відчужуючи землі  у селян за мізерною ціною.  

Отже, інститут емфітевзису відкриває значні можливості для концентрації 
сільськогосподарських угідь в руках як вітчизняних, так і - через різні схеми, – іноземних 
корпорацій, веде до обезземелювання малих виробників сільськогосподарської продукції – 
власників земельних паїв, унеможливлення розвитку фермерства – основи організаційного 
устрою європейських й інших країн, розорення традиційних підприємств з усіма 
негативними наслідками для селянства та продовольчої незалежності України. Також 
інститут емфітевзису не сприяє забезпеченню земельних умов для формування і розвитку 
господарств, власники яких працюють безпосередньо на виробництві і формують середній 
клас на селі – тобто, тих суб'єктів господарювання, які виступають системоутворюючою 
соціальною групою збереження сільських поселень і облаштування сільських територій, 
як це має місце в країнах ЄС, до яких прагне приєднатися Україна. 

Свою негативну думку щодо інституту емфітевзису в Україні як права, яке в 
майбутньому може позбавити українців землі, вже висловили науковці Національної 
академії аграрних наук України, Асоціація фермерів та приватних землевласників 
України, Всеукраїнський комітет захисту прав рідної землі, аграрії Хмельниччини, 
фермери Рівненщини та інших областей України, які направили відповідні звернення до 
Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, голів 
парламентських фракцій. 

За таких умов є вкрай необхідним обмежити застосування договорів емфітевзису як 
інструменту, що використовується з метою прихованого відчуження земель 
сільськогосподарського призначення під час дії відповідного мораторію, на період до 
запровадження цивілізованого ринку купівлі-продажу або іншим способом відчуження 
земельних ділянок та земельних часток (паїв), що й пропонується даним законопроектом.   

http://zakon.rada.gov.ua 
 

 Закон України «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» 
Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження 
сільськогосподарських земель» 

Номер, дата реєстрації: 5123-1 від 06.10.2016 
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Ініціатори: Народні депутати України Ляшко О.В., Бурбак М.Ю., Гринів І.О., 
Москаленко Я.М., Березюк О.Р. 

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

положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження 
сільськогосподарських земель» є продовження мораторію на продаж чи іншим способом 
відчуження земель сільськогосподарського призначення до врегулювання на 
законодавчому рівні процедури обігу земель сільськогосподарського призначення та 
розроблення необхідних нормативно-правових актів, але не раніше 1 січня 2018 року. 

На сьогоднішній день залишається законодавчо не врегульованим питання 
формування та розвитку обігу земель сільськогосподарського призначення.  

Безумовно, формування ринку земель – необхідна складова для подальшого 
розвитку ринкової економіки, і Україні доведеться пройти цей шлях. Проте, цей ринок має 
бути прозорим і справедливим, конкурентним і ефективним, він має унеможливлювати 
будь-які тіньові оборудки із землею.  

Саме тому є необхідність продовжити мораторій на продаж чи іншим способом 
відчуження земель сільськогосподарського призначення до належного законодавчого 
забезпечення запровадження і регулювання обігу земель, але не раніше 1 січня 2018 року 
шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні 
положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження 
сільськогосподарських земель». 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

 Закон України  «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо 
заборони купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення» 

 Номер, дата реєстрації: 5141 від 06.10.2016 
Ініціатори: Народні депутати України Вілкул О.Ю., Колєсніков Д.В.,           

Шпенов Д.Ю., Шуфрич Н.І.  Павлов К.Ю., Гальченко А.В.  
 
Метою прийняття законопроекту є захист прав громадян України на найцінніший 

ресурс – на землю.  
Відповідно до статті 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, 

водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні 
ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами 
права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника 
здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, 
визначених цією Конституцією. 

Введений як тимчасовий захід у 2001 році, мораторій продовжувався вже 7 разів (у 
2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 і 2015 роках).  

На разі існує велика небезпека відкриття ринку землі, коли 80% ВВП країни є 
борговими зобов’язаннями, то існує ризик того, що продаж землі буде здійснюватися в 
інтересах великих зарубіжних корпорацій, що дозволить залучити кошти, але назавжди 
втратити найцінніший ресурс – землю.  

Даний законопроект дозволить з однієї сторони захистити права наших громадян – 
власників земель сільськогосподарського призначення та зберегти в цілому галузь 
сільського господарства від рейдерських захоплень, а з іншої сторони дозволить 
напрацювати та розробити закон про ринок землі, який би сприяв прозорому та 
відкритому аукціону з продажу землі та власники сільськогосподарських земель змогли би 
продати землю не по номінальній вартості, а за найвищою ціною. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення» 
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Номер, дата реєстрації: 5246 від 07.10.2016 
Ініціатори: Народні депутати України Німченко В.І., Мартовицький А.В., 

Матвієнков С.А., Нечаєв О.І., Сажко С.М., Шурма І.М. 
  
Метою проекту Закону є збереження земель сільськогосподарського призначення у 

власності Українського народу. 
Конституція України встановила, що земля, її надра, атмосферне повітря, всі 

природні ресурси, які знаходяться в межах території України, є об’єктами права власності 
Українського народу. Від імені українського народу функцію реалізації права власності на 
землю Основний Закон покладає на органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування в межах, визначених Конституцією України. 

Незважаючи на конституційне визначення землі як основного національного 
багатства, невідчужуваного об’єкта права власності Українського народу, основи 
незалежності та суверенітету,  сьогодні землю, що належить народу, намагаються 
перетворити в товар. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, 
передбачений пунктом 15 Розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України, 
− це лише тимчасовий захід, відстрочка, яка не вирішує проблему загальнонаціонального 
масштабу. 

З метою захисту права власності Українського народу на землі 
сільськогосподарського призначення та приведення норм Земельного кодексу України у 
відповідність статтям 13 і 14 Конституції України розроблено проект Закону України  
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони продажу земель 
сільськогосподарського призначення». 

Необхідно в правовому аспекті розрізняти поняття «мораторій на продаж земель 
сільськогосподарського призначення» і «заборона відчуження земель 
сільськогосподарського призначення», виходячи з того, що мораторій на продаж земель 
сільськогосподарського призначення за своєю сутністю є латентною формою приватизації, 
розрахованої на довготривалий термін, в той час як заборона відчуження земель 
сільськогосподарського призначення є гарантією збереження права власності 
Українського народу на землі, як основне національне багатство (стаття 14 Конституції 
України) для сьогоденних, нинішніх і прийдешніх поколінь. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

 Постанова «Про проведення парламентських слухань на тему: «Регулювання 
обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі» (21 
грудня 2016 року) 

Номер, дата реєстрації: 5266 від 11.10.2016 
Ініціатори: Народні депутати України Бакуменко О.Б., Кулініч О.В., Кучер 

М.І., Лабазюк С.П., Юрчишин П.В., Мірошніченко І.В., Лунченко В.В., Бриченко 
І.В., Бобов Г.Б., Вітко А.Л., Дідич В.В., Дмитренко О.М., Люшняк М.В., Кіт А.Б., 
Кузьменко А.І., Мушак О.П., Мартиняк С.В., Давиденко В.М., Негой Ф.Ф., 
Заболотний Г.М., Івченко В.Є., Нестеренко В.Г., Вадатурський А.О. 
 
 Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

1. Провести 21 грудня 2016 року в залі пленарних засідань Верховної Ради України 
парламентські слухання на тему: «Регулювання обігу земель сільськогосподарського 
призначення: пошук української моделі». 

2. Кабінету Міністрів України до 01 грудня 2016 року підготувати і подати до 
Верховної Ради України тиражовані для народних депутатів  України інформаційно-
аналітичні матеріали щодо питання парламентських слухань та відповідні пропозиції до 
рекомендацій парламентських слухань, визначити доповідача із зазначеного питання. 
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3. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних 
відносин забезпечити підготовку і проведення парламентських слухань та внести 
пропозиції щодо їх рекомендацій. 

4. Запросити для участі в парламентських слуханнях представників центральних і 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських 
організацій, профільних міжнародних організацій, науковців та експертів. 

5. Національній телекомпанії України та Національній радіокомпанії України за 
участю Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України забезпечити в 
установленому порядку пряму трансляцію парламентських слухань на Першому 
загальнонаціональному каналі Національної телекомпанії України та Першому 
загальнонаціональному каналі Національної радіокомпанії України. 

6. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України здійснити матеріально-
технічне забезпечення проведення парламентських слухань та фінансування видання 
матеріалів парламентських слухань Парламентським видавництвом. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про захист  землевласників (землекористувачів) від  рейдерського 
захоплення та позбавлення  їх землі  сільськогосподарського призначення  та заходи 
протидії рейдерству» 

Номер, дата реєстрації: 5286 від 19.10.2016  
Ініціатори: Народні депутати України Ляшко О.В., Галасюк В.В., Вовк В.І., 

Амельченко В.В., Скуратовський С.І., Ленський О.О., Мосійчук І.В., Лінько Д.В., 
Силантьєв Д.О., Купрієнко О.В., Артеменко А.В., Кошелєва А.В., Шухевич Ю.Р., 
Юзькова Т.Л., Попов І.В., Рибалка С.В., Кириченко О.М. 

 
У зв’язку із нагальністю вирішення питання про унеможливлення рейдерських 

посягань на землі  сільськогосподарського призначення  та інших земельних конфліктів в 
Україні, які із правової площини переходять у сферу силового протиборства сторін, у 
зв’язку зі значними масштабами корупції у правоохоронній, судовій системах та 
недосконалості норм законодавства, масово поширюються факти рейдерства, 
інструментом якого виступає зловживання правами,  де правий той у кого більше владних, 
грошових та інших не правових переваг, що не дає можливості власникам земельних 
ділянок та земельних часток (паїв)  захистити  свої права власника або орендаря земельної 
ділянки,  беручи до уваги той факт, що зазначені чинники послаблюють систему 
державного регулювання земельних відносин, сприяють поширенню корупції, 
хабарництва, рейдерства, що вимагає невідкладного реагування з боку суспільства та 
держави та з нагоди святкування Дня працівника сільського господарства,  

 
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити невідкладних заходів з метою 

вирішення проблеми рейдерського захоплення земель сільськогосподарського 
призначення та захисту прав землевласників (землекористувачів). 

2. Генеральній прокуратурі України спільно з  Міністерством внутрішніх справ 
України, Національним антикорупційним бюро України здійснити заходи щодо виявлення 
та запобігання випадків рейдерського захоплення земель сільськогосподарського 
призначення, виявлення  корупційних діянь  при укладанні фіктивних договорів на 
купівлю-продаж або інший спосіб відчуження земельних ділянок та земельних часток 
(паїв),  що стало підставами незаконної скупки або в інший спосіб заволодіння землями 
сільськогосподарського призначення або  інших зловживань у цій сфері з боку осіб, 
причетних до зазначеної діяльності, притягнути їх до кримінальної відповідальності 
відповідно до закону. 

3.   Кабінету Міністрів України до 15 грудня 2016 року проінформувати Верховну 
Раду України про стан реалізації цієї Постанови. 
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4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.  
http://zakon.rada.gov.ua 

 
 Постанова «Про проведення парламентських слухань на тему: «Захист  
землевласників (землекористувачів) від  рейдерського захоплення та позбавлення  їх 
землі  сільськогосподарського призначення  та про заходи протидії рейдерству» (18 
січня 2017 року) 

Номер, дата реєстрації: 5288 від 19.10.2016  
Ініціатори: Народні депутати України Ляшко О.В., Галасюк В.В., Хлань С.В., 

Бакуменко О.Б., Кіт А.Б., Козаченко Л.П., Негой Ф.Ф., Івченко В.Є., Мацола Р.М., 
Лінько Д.В., Юзькова Т.Л., Кобцев М.В., Шинькович А.В.  

 
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
1. Провести 16 листопада 2016 року у залі пленарних засідань Верховної Ради 

України парламентські слухання на тему: “Захист  землевласників (землекористувачів) від 
рейдерського захоплення та позбавлення  їх землі  сільськогосподарського призначення  
та про заходи протидії рейдерству”. 

2. Кабінету Міністрів України до 15 листопада 2016 року підготувати і подати до 
Верховної Ради України тиражовані для народних депутатів  України інформаційно-
аналітичні матеріали щодо питання парламентських слухань та відповідні пропозиції до 
рекомендацій парламентських слухань, визначити доповідача із зазначеного питання. 

3. Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності 
Верховної Ради України, Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин та 
Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією внести пропозиції 
щодо рекомендацій парламентських слухань, здійснити необхідні заходи з організації та 
методичного забезпечення зазначених слухань. 

4. Запросити для участі у парламентських слуханнях представників органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, провідних наукових установ, 
неурядових організацій, представників територіальних громад, земельні ділянки яких 
зазнали рейдерських захоплень. 

5. Національній телекомпанії України та Національній радіокомпанії України за 
участю Інформаційного управління Апарату Верховної Ради  України забезпечити в 
установленому порядку пряму трансляцію парламентських слухань на Першому 
загальнонаціональному каналі    Національної телекомпанії України та Першому 
загальнонаціональному каналі Національної радіокомпанії України. 

6. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України здійснити відповідне 
матеріально-технічне забезпечення, стенографування та висвітлення проведення 
парламентських слухань видавництвом Верховної Ради України. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури 
землевідведення для будівництва об’єктів з виробництва теплової та/або електричної 
енергії з використанням відновлюваних джерел енергії та/або біологічних видів 
палива»  

Номер, дата реєстрації: 2529а/П від 26.10.2016  
Ініціатор: Народний депутат України Бакуменко О.Б. 
 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є : 
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення процедури землевідведення для будівництва 
об’єктів з виробництва теплової та/або електричної енергії з використанням 
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відновлюваних джерел енергії та/або біологічних видів палива (реєстр. № 2529а), поданий 
народними депутатами України Домбровським О.Г., Лівіком О.П., Єфімовим М.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 
 

Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до 
розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України щодо встановлення 
мораторію (заборони) на зміну цільового призначення земельних ділянок 
рекреаційного призначення» 

Номер, дата реєстрації: 4740/П від 26.10.2016  
Ініціатор: Народний депутат України Бакуменко О.Б. 
 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є : 
Відхилити проект Закону України про внесення змін до розділу Х Перехідних 

положень Земельного кодексу України щодо встановлення мораторію (заборони) на зміну 
цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення (№ 4740), поданий 
народними депутатами України Мельничуком І.І., Сольваром Р.М., Розенблатом Б.С. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
 
17.10.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Порядку здійснення контролю Міністерством аграрної 
політики та продовольства за діяльністю органів з оцінки відповідності щодо 
виконання функцій, на які їх уповноважено у сфері насінництва та розсадництва" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю Міністерством 
аграрної політики та продовольства за діяльністю органів з оцінки відповідності щодо 
виконання функцій, на які їх уповноважено у сфері насінництва та розсадництва" (далі – 
проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує 
про його публікацію. 

Проект постанови розроблено на виконання статті 181 Закону України "Про насіння 
і садивний матеріал". 

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному 
веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України 
(www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика"). 

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

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011, 
е-mail: oleksandr.viktoruk@minagro.gov.ua, Вікторук Олександр Михайлович, 

тел./факс: 279-27-04. 
Державна регуляторна служба України, 
м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011,  
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е-mail: inform@dkrp.gov.ua 
 
Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про 

затвердження Порядку здійснення контролю Міністерством аграрної політики та 
продовольства за діяльністю органів з оцінки відповідності щодо виконання функцій, на 
які їх уповноважено у сфері насінництва та розсадництва" є визначення процедури 
здійснення контролю за діяльністю органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та 
розсадництва щодо виконання функцій, на які їх уповноважено Мінагрополітики. 

Проект постанови розроблено на виконання статті 181 Закону України "Про насіння 
і садивний матеріал". 

http://minagro.gov.ua/ 
 
21.10.2016  
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 25 вересня 2012 
року № 579" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, 
наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 вересня 2012 року 
№ 579" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України 
робить оголошення про публікацію. 

З набранням чинності Закону України від 18 лютого 2016 року № 1012-VIIІ "Про 
внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів" 
потребує визнання таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 25 вересня 2012 року № 579 "Про затвердження Порядку 
закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця 
земельних торгів на конкурентних засадах", зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 26 вересня 2012 за № 1655/21967. 

Проекту наказу підготовлено з метою приведення нормативно-правових актів 
Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність з актами, що 
мають вищу юридичну силу. 

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному 
веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, 
розділ "Регуляторна політика"). 

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

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, 
E-mail: mykhailo.makashyn@minagro.gov.ua, Макашин Михайло Володимирович, 
тел.: 226-30-62. 
Державна регуляторна служба України, 
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01001, 
E-mail: inform@dkpp.gov.ua. 
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Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 25 вересня 2012 року № 579" (далі – проект наказу) 
розроблений з метою приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики у 
відповідність до вимог чинного законодавства. 

З набранням чинності Закону України від 18 лютого 2016 року № 1012-VIIІ "Про 
внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів" (далі – 
Закон), яким, зокрема, було внесено зміни до частини шостої статті 136 Земельного 
кодексу України, а саме виключено з неї слова "а у разі, якщо законодавство про 
здійснення державних закупівель не застосовується, – на конкурентних засадах у порядку, 
що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері земельних відносин", потребує визнання таким, що втратив 
чинність наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 вересня 
2012 року № 579 "Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із 
землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних 
засадах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 
1655/21967. 

Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, у разі внесення змін, 
доповнень або визнання таким, що втратив чинність, акта законодавства, відповідно до 
якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, 
зобов’язаний у місячний термін внести до нього відповідні зміни, доповнення або визнати 
його таким, що втратив чинність. 

Враховуючи викладене, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 25 вересня 2012 року № 579 "Про затвердження Порядку закупівлі послуг з 
виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів 
на конкурентних засадах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 
року за № 1655/21967, необхідно визнати таким, що втратив чинність. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
24.10.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин" 
  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин" 
(далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України 
оголошує про його публікацію. 

Проект постанови розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015 
року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення 
законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з 
європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким внесено зміни в Закон 
України "Про охорону прав на сорти рослин" (далі – Закон), що забезпечить виконання 
вимог Закону в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на 
сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної 
власності на сорт рослин. 
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Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному 
веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України 
(http://www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика"). 

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

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, 
E-mail: nataliia.nikolenko@minagro.gov.ua, Ніколенко Н.Г 
тел./факс 279 27 04 
Державна регуляторна служба України, 
м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011, 
Е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 
 
Метою прийняття проекту постанови є приведення нормативно-правових актів у 

сфері охорони прав на сорти рослин у відповідність з вимогами чинного законодавства 
України в частині удосконалення процедури набуття прав на сорти рослин, посилення 
гарантій щодо відкритості, прозорості й системності реєстрації сортів рослин, дотримання 
принципів неупередженості та доступності у відносинах, які виникають між юридичними і 
фізичними особами та Мінагрополітики при подачі заявки на сорт рослин та внесенні 
офіційних відомостей до Реєстру заявок. 

 
Актуальність та доцільність розробки проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин" (далі – 
проект постанови) базуються на необхідності вирішення комплексних задач, направлених 
на забезпечення: продовольчої безпеки України, безпечного ринкового обігу насіння, 
правого регулювання формування та функціонування Реєстру заявок на сорт рослин. 

У процесі своєї виробничої діяльності людина постійно удосконалює культури, що 
виражається у створенні нових, кращих сортів. Зараз у світі вирощується більше 41 тисячі 
сортів різних видів рослин. 

За різними оцінками, вклад селекції у ріст урожайності вирощуваних культур 
складає від 30 до 70 % з перспективою збільшення до 60-90% залежно від культури. 
Виникає потреба у нових видах рослинної сировини, все більш гострою стає необхідність 
селекції на зниження енерговитрат у рослинництві та забезпечення природоохоронних 
технологій, зростає вплив ринкової кон’юктури на селекцію рослин. Все це зумовлює 
необхідність реєстрації прав на сорти рослин. 

Досягнення високих результатів базується на експертній оцінці сортів, яка має 
статус науково-технічної експертизи. Процедура державної реєстрації прав на сорт рослин 
є ключовим етапом поширення сорту на території України. Внесення інформації про сорт 
до реєстру заявок на сорт рослин (далі – Реєстр заявок) – початковий етап реєстрації 
сорту. Реєстр заявок – сукупність офіційних відомостей про заявки на сорти рослин, 
поданих з метою державної реєстрації прав на сорт рослин, які зберігаються в паперовому 
та електронному вигляді. 

Правове регулювання формування Реєстру заявок до останнього часу 
здійснювалось відповідно до Положення про Державний реєстр заявок на сорти рослин, 
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2003 року 
№ 42, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2003 року за № 



   
  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 
 

 - 18 - 

 
 
 

Випуск  
№ 120 

8 листопада 
2016 року 

220/7541. Проте, як показала практика, існуюче регулювання не може належним чином 
розв’язати проблемні питання, що виникають у процесі його формування та ведення. 

Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких 
законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та 
розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" 
внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" та встановлено, що 
Кабінет Міністрів України визначає порядок ведення Реєстру заявок. Зокрема, статтею 8 
зазначеного Закону передбачено, що до повноважень центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на 
сорти рослин, належить забезпечити ведення Реєстру заявок, а статтею 6 передбачено, що 
саме Кабінет Міністрів України визначає порядок ведення Реєстру заявок. 

http://minagro.gov.ua/ 
 

24.10.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Положення про реєстр патентів на сорти рослин" 
  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Положення про реєстр патентів на сорти рослин" 
(далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України 
оголошує про його публікацію. 

Проект постанови розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015 
року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення 
законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з 
європейськими та міжнародними нормами і стандартами" яким, зокрема, внесено зміни до 
Закону України "Про охорону прав на сорти рослин". Реалізація проекту постанови 
забезпечить виконання вимог законодавства України в частині проведення державної 
науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами 
господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин. 

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному 
веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України 
(http://www.minagro.gov.ua у розділі "Регуляторна політика"). 

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

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, 
E-mail: nataliia.nikolenko@minagro.gov.ua, Ніколенко Наталія Григорівна, 
тел./факс 226 26 51. 
Державна регуляторна служба України, 
м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011, 
Е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 
 
Метою прийняття проекту постанови є приведення нормативно-правових актів у 

відповідність з вимогами чинного законодавства України, дотримання цих вимог 
юридичними і фізичними особами, які звертаються до Мінагрополітики щодо державної 
реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин. 
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Процес виведення нового сорту рослини потребує значних інтелектуальних та 
матеріальних зусиль, висококваліфікованих кадрів і може тривати не один рік. На відміну 
від винахідництва, селекційна діяльність спрямована на зміну розвитку природних систем 
є за своїм характером, як правило, більш складною, потребуючи залучення значної 
кількості фахівців. Часто над виведенням нового сорту тривалий час працюють трудові 
колективи спеціалізованих установ чи їх підрозділів. Держава повинна забезпечити 
надійну охорону результатів такої діяльності, поєднуючи інтереси суспільства в отриманні 
доступу до нового сорту рослин та інтереси селекціонерів у захисті їх особистих та 
майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослини. 

Актуальність та доцільність розробки проекту постанови Кабінету Міністрів 
України "Про затвердження Положення про реєстр патентів на сорти рослин" (далі – 
проект постанови) базуються на необхідності забезпечення безпечного ринкового обігу 
насіння, правового регулювання формування та функціонування Реєстру патентів на сорти 
рослин. 

В Україні з часу набуття незалежності невід’ємною частиною економічного 
розвитку та позитивного іміджу країни став захист прав інтелектуальної власності. 
Наближення законодавчої бази у даній сфері до вимог, прийнятих у світовому товаристві, 
є невід’ємною умовою членства України в Європейському Союзі, Світовій організації 
торгівлі, Міжнародному союзі по охороні нових сортів рослин. Питання охорони та 
використання інтелектуальної власності в сучасних умовах переходу до ринкових 
відносин починають відігравати все важливішу роль у підприємницькій і виробничій 
діяльності підприємств та установ України усіх форм власності. 

Нормативно-правова база у сфері інтелектуальної власності постійно 
вдосконалюється і поповнюється новими документами з метою створення таких правових 
механізмів, які б дозволили максимально захистити національного виробника та 
іноземного інвестора від правопорушень та зловживань у цій сфері. 

Аналіз свідчить, що дотримання положень законів України у сфері інтелектуальної 
власності залишається на недостатньому рівні. Це призводить до звинувачень України в 
порушенні на її території прав інтелектуальної власності на сорти рослин, низькому рівні 
їх захисту. Майже 10 % розсадників щорічно ввозять садивний матеріал із-за кордону, 
більша частина якого це сорти, не зареєстровані в Україні як об’єкти інтелектуальної 
власності. 

Відповідно до Закону України "Про приєднання України до Міжнародної конвенції 
з охорони нових сортів рослин" Україна є членом впливової міжнародної організації – 
Міжнародний союз з охорони нових сортів рослин (УПОВ), стаття 30 якого вимагає 
наявності у державах – членах Союзу спеціального компетентного органу. 

Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких 
законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та 
розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" 
внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (далі – Закон) та, 
зокрема, введено поняття Компетентного органу. Згідно статей 6 та 33 Закону Кабінет 
Міністрів України визначає порядок ведення Реєстру патентів та вносить відомості 
відповідно до Положення про Реєстр патентів, у зв’язку з чим виникає потреба у  розробці  
Положення про реєстр патентів на сорти рослин. 

http://minagro.gov.ua/ 
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24.10.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної 
політики та продовольства України оголошує про його публікацію. 

Проект постанови розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015 
року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення 
законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з 
європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким, зокрема, внесено зміни 
до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", що забезпечить виконання вимог 
Закону в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на сорт 
рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної 
власності на сорт рослин. 

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному 
веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України 
(http://www.minagro.gov.ua у розділі "Регуляторна політика"). 

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

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, 
E-mail: nataliia.nikolenko@minagro.gov.ua, Ніколенко Наталія Григорівна, 
тел./факс 279 27 04. 
Державна регуляторна служба України, 
м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011, 
Е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 
 
Метою проекту постанови є приведення нормативно-правових актів у сфері 

охорони прав на сорти рослин у відповідність з вимогами Закону України від 08 грудня 
2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення 
законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з 
європейськими та міжнародними нормами і стандартами" (далі – Закон), з метою 
забезпечення відкритості, прозорості й системності державної реєстрації прав на сорти 
рослин, дотримання принципів неупередженості та доступності у відносинах, які 
виникають між юридичними і фізичними особами та Мінагрополітики при подачі заявки, 
її науково-технічної експертизи та реєстрації майнового права інтелектуальної власності 
на поширення сорту. 

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження 
Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" 
(далі − проект постанови) обумовлено необхідністю приведення процедури ведення 
Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, у відповідність із 
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Законом що забезпечить формування національних сортових рослинних ресурсів, які 
становлять основу продовольчої безпеки держави. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
25.10.2016 
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у 
сфері агропромислового комплексу" 

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

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних 
послуг у сфері агропромислового комплексу" (далі – проект Закону) Мінагрополітики 
робить оголошення про його оприлюднення. 

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

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

Департамент стратегії та економічного розвитку 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, 
E-mail: nadiya.illenko@minagro.gov.ua; 
тел. (факс) 80-40-90 
Державна регуляторна служба України, 
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, 
E-mail: inform@dkrp.gov.ua 
тел.254-56-73 
 
Проект Закону розроблено з метою внесення змін до законів України "Про 

виноград та виноградне вино", "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність", "Про 
племінну справу у тваринництві" щодо приведення у відповідність з положеннями статті 5 
Закону України "Про адміністративні послуги". 

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу" (далі – 
проект Закону) розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України 
відповідно до пункту 1 § 32 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, на виконання 
доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і 
торгівлі України С. Кубіва від 26.05.2016 № 17816/1/1-16 з метою приведення положень 
Законів України "Про виноград та виноградне вино", "Про сільськогосподарську дорадчу 
діяльність", "Про племінну справу у тваринництві" у відповідність з положеннями статті 5 
Закону України "Про адміністративні послуги". 

http://minagro.gov.ua/ 
 
26.10.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про розсадництво 

багаторічних рослин" 
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про 

розсадництво багаторічних рослин"(далі – проект Закону), спрямованого на врегулювання 
діяльності галузі розсадництва багаторічних рослин Мінагрополітики оголошує про його 
публікацію на офіційному веб-сайті. 

Метою проекту Закону є гармонізація українського законодавства до законодавства 
Європейського Союзу, сприяння ефективному веденню розсадництва багаторічних 
рослин, виходу вітчизняних товаровиробників на сучасний рівень виробництва за 
показниками якості і фітосанітарної чистоти та спрощення ведення підприємництва у 
садівництві, виноградарстві, хмелярстві та декоративному садівництві за рахунок 
вдосконалення існуючих правових норм, які регулюють правовідносини в галузі 
розсадництва багаторічних рослин. 

Проект Закону є регуляторним актом, який сприятиме спрощенню ведення 
підприємництва у садівництві, виноградарстві, хмелярстві та декоративному садівництві і 
відповідає принципам державної регуляторної політики. 

Проект Закону та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-
сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua). 

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

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 24, Мінагрополітики України, відповідальний виконавець: Юрченко Василь 
Григорович, тел. (044) 279-40-30, е-mail: vasyl.yurchenko@minagro.gov.ua. 

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

 
Метою проекту Закону є гармонізація українського законодавства до законодавства 

Європейського Союзу, зокрема врахування вимог директив ЄС 
(CouncilDirective 2008/90/EC of 29 September 2008 on the marketing of fruit plant propagating 
material and fruit plants intended for fruit production /Директива Ради ЄС 2008/90/EC від 29 
вересня 2008 року стосовно маркетингу садивного матеріалу плодових рослин та 
плодових рослин для отримання плодової 
продукції/, CouncilDirective 68/193/EEC of 9 April 1968 on the marketing of material for the v
egetative propagation of the vine /Директива Ради ЄС 68/193/EEC від 9 квітня 1968 року 
стосовно маркетингу матеріалу для вегетативного розмноження 
винограду/, Council Directive 2002/11/EC of 14 February 2002 amending Directive 68/193/EE
C on themarketing of material for the vegetative propagation of the vine and repealing Directive 
74/649/EEC /Директива Ради ЄС 2002/11/EC від 14 лютого 2002 року, що змінює 
Директиву 68/193/EEC стосовно маркетингу матеріалу для вегетативного розмноження 
винограду та визнає недійсною Директиву 74/649/EEC/, сприяння ефективному веденню 
розсадництва багаторічних рослин, виходу вітчизняних товаровиробників на сучасний 
рівень виробництва за показниками якості і фітосанітарної чистоти, спрощення ведення 
підприємництва у садівництві, виноградарстві та хмелярстві за рахунок вдосконалення 
існуючих правових норм, які регулюють правовідносини в галузі розсадництва 
багаторічних рослин. 

Проект Закону України "Про розсадництво багаторічних рослин"(далі – проект 
Закону), спрямований на врегулювання діяльності галузі розсадництва багаторічних 
рослин, яка на сьогодні функціонує у відповідності із Законом України "Про насіння і 
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садивний матеріал". Діючі норми зазначеного Закону не відповідають у повній мірі 
вимогам галузі, яка займається розмноженням сільськогосподарських рослин 
вегетативним способом. 

Крім того, положення діючого Закону не повністю відповідають європейським 
критеріям ведення галузі розсадництва та містять низку суперечливих положень і 
трактувань, що в значній мірі заважає ефективному веденню виробництва садивного 
матеріалу плодових, ягідних, декоративних культур, винограду та хмелю і не дозволяє 
вітчизняному садивному матеріалу багаторічних культур вийти на сучасний рівень за 
показниками якості та фітосанітарної чистоти і бути конкурентоспроможним на зовнішніх 
ринках. 

Проектом Закону, зокрема, визначено правові та організаційні засади 
функціонування ринку садивного матеріалу багаторічних рослин, вимоги щодо його 
вирощування, обігу, сортових і фітосанітарних характеристик, а також повноваження 
державних органів, права і обов'язки юридичних та фізичних осіб у сфері обігу садивного 
матеріалу, здійснення державного контролю. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
27.10.2016  
Повідомлення про оприлюднення Проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Положення про єдину державну систему електронного 
обліку деревини" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Положення про єдину державну систему 
електронного обліку деревини" (далі – проект постанови) Мінагрополітики оголошує про 
його публікацію. 

Проект постанови разом з Аналізом регуляторного впливу розміщено на 
офіційному веб-портабі Міністерства аграрної політики та продовольства України 
(www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика"). 

Зауваження та пропозиції до 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 
E-mail: olga.bondarchuk@minagro.gov.ua 
тел./факс: 226 22 12 
Державне агентство лісових ресурсів України: 
вул. Шота Руставелі, 9-А, м.Київ, 01601 
E-mail: sprava@dklg.gov.ua 
тел./факс: 235 55 06 
Державна регуляторна служба України: 
вул. Арсенальна, 9/11, м.Київ, 01011 
E-mail: inform@dkrp.gov.ua 
 
Прийняття проекту постанови забезпечить нормативно-правове врегулювання 

функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини, встановить 
обов’язковість ведення електронного обліку деревини всіма постійними 
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лісокористувачами, сприятиме відкритості і прозорості ринку лісоматеріалів, сприятиме 
зменшенню обігу незаконно заготовленої деревини. 

Єдина державна система електронного обліку деревини (далі – Система ЕОД) 
створена та функціонує у відповідності до Концепції створення єдиної державної системи 
електронного обліку деревини, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
16.09.2009 № 1090-р. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про 
єдину державну систему електронного обліку деревини" (далі – проект постанови) 
розроблено з метою нормативно-правового врегулювання функціонування єдиної 
державної системи електронного обліку деревини, встановлення обов’язковості ведення 
електронного обліку деревини всіма постійними лісокористувачами, забезпечення 
ефективного моніторингу за використанням деревини, врегулювання обліку заготовлених 
лісоматеріалів, недопущення їх тіньового обігу та наближення лісогосподарської 
діяльності вітчизняних постійних лісокористувачів до європейських стандартів у сфері 
раціонального використання та збереження лісів. 

http://minagro.gov.ua/ 
 

28.10.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України" 

  
1. Розробник: 
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 
2. Стислий виклад змісту проекту: 
Метою проекту постанови є приведення постанов Кабінету Міністрів України 

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до постанови 
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 482 "Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України". 

Зокрема, пропонується внести зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України, а також визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів 
України від 01 листопада 2000 р. № 1619 "Про затвердження Порядку виконання 
земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами 
земельних ресурсів" (із змінами). 

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

розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 
України і на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру. 

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

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця. 
5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій: 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, м. Київ, 01001, м. Київ, 

вул. Хрещатик, 24, тел. 278-81-71, факс 278-76-02, info@minagro.gov.ua. 
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03680, МСП, 

м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 2499683, факс 2499683,land_oz@land.gov.ua 
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Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 
2864711, inform@dkrp.gov.ua 

  
Метою прийняття проекту постанови є приведення нормативно-правових актів 

Кабінету Міністрів України у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 
22 липня 2016 року № 482 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України" шляхом внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України: 

від 19 квітня 1993 р. № 284 "Про Порядок визначення та відшкодування збитків 
власникам землі та землекористувачам"; 

від 17 листопада 1997 р. № 1279 "Про розміри та Порядок визначення втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають 
відшкодуванню"; 

від 13 липня 1998 р. № 1075 "Про Порядок використання апаратури супутникових 
радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, 
аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових 
зйомок"; 

від 13 вересня 2002 р. № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої 
влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"; 

від 22 вересня 2004 року № 1259 "Деякі питання застосування геодезичної системи 
координат"; 

від 5 жовтня 2004 р. № 1303 "Про затвердження Порядку визнання Державною 
службою з питань геодезії, картографії та кадастру статусу саморегулівної організації 
оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок"; 

від 1 серпня 2006 р. № 1066 "Про затвердження Порядку взаємодії органів 
виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння 
плати за землю"; 

від 18 липня 2007 р. № 941 "Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок"; 

від 28 лютого 2011 р. № 218 "Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-
геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного 
кордону"; 

від 9 березня 2011 р. № 219 "Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної 
реформи, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання 
земельних ресурсів"; 

від 25 травня 2011 р. № 556 "Про Порядок обміну інформацією між містобудівним 
та державним земельним кадастрами"; 

від 22 лютого 2012 р. № 118 "Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює 
ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав"; 

від 17 жовтня 2012 р. № 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного 
земельного кадастру"; 

від 17 грудня 2012 р. № 1207 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з проведенням робіт 
із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів, і визначається періодичність 
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з 
питань геодезії, картографії та кадастру"; 
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від 6 березня 2013 р. № 191 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність 
здійснення Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного 
нагляду (контролю)"; 

від 3 червня 2013 р. № 483 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії 
між кадастрами та інформаційними системами"; 

від 5 червня 2013 р. № 398 "Про затвердження Порядку визнання статусу 
саморегулівної організації у сфері землеустрою"; 

від 7 серпня 2013 р. № 646 "Деякі питання реалізації частини першої статті 12 
Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"; 

від 4 вересня 2013 р. № 661 "Про затвердження Порядку загальнодержавного 
топографічного і тематичного картографування"; 

від 14 січня 2015 року № 15 "Про Державну службу України з питань геодезії, 
картографії та кадастру"; 

Також проектом постанови передбачається визнати такою, що втратила чинність, 
постанову Кабінету Міністрів України від 01 листопада 2000 р. № 1619 "Про 
затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на 
платній основі державними органами земельних ресурсів" (із змінами). 

Кабінетом Міністрів України 22 липня 2016 року прийнято постанову № 482 "Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", якою внесено зміни до 
Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 квітня 2014 р. № 197, Положення про Державну службу України з питань 
геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 січня 2015 р. № 15, Положення про Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 листопада 2015 р. № 1119, та інших нормативно-правових актів. 

Відповідно до вказаних змін Державна служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної 
політики та продовольства України та до повноважень Держгеокадастру віднесено 
здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині 
дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і 
форм власності, родючості ґрунтів. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" розроблено з 
метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до постанови Кабінету 
Міністрів України від 22 липня 2016 року № 482 "Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України". 

http://minagro.gov.ua/ 
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
31.10.2016 Президент України наклав вето на законопроект про оцінку впливу 

підприємств на навколишнє середовище 
Президент України Петро Порошенко наклав вето і відправив на доопрацювання 

прийнятий парламентом законопроект №2009 а-д «Про оцінку впливу підприємство на 
навколишнє середовище», оскільки його підписання могло призвести до колізії 
законодавчих норм і негативно відбитися на діяльності підприємств українського АПК. 

У повідомленні говориться, що зазначений законопроект міг змусить більшість 
українських підприємств галузі птахівництва і тваринництва зупинити роботу на час 
отримання ними висновку про вплив їх діяльності на навколишнє середовище, механізм 
надання якого несе корупційні ризики. 

Нагадаємо, що в середині жовтня Всеукраїнська аграрна рада закликала президента 
ветувати закон про оцінку впливу підприємств на навколишнє середовище. 

Прес-служба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) 
 
31.10.2016 Петро Порошенко підписав «антирейдерський» закон 
Президент України Петро Порошенко підписав закон №1666-VIII «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав 
на нерухоме майно та захисту прав власності», який дозволить знизити кількість 
рейдерських атак на українські підприємства і нерухомість.  

«Законом вносяться зміни до низки нормативних актів, якими передбачається 
забезпечення захисту прав власності, економічних інтересів громадян та інвесторів, а 
також зменшення ризиків незаконного заволодіння майном», - йдеться в повідомленні. 

Крім того, законом передбачено нотаріальне засвідчення справжності підписів 
учасників в установчому документі, передавальному акті і розподільчому балансі 
компанії, які подаються для державної реєстрації змін про юридичну особу. 

Також закон посилює відповідальність нотаріусів за незаконні дії при 
перереєстрації майна або бізнесу - передбачено позбавлення волі на строк до 8 років. Крім 
того, для замовників, виконавців і організаторів рейдерського захоплення передбачено 
кримінальне покарання з ув'язненням терміном до 10 років. 

Нагадаємо, що на початку жовтня ВР України прийняла «антирейдерський» 
законопроект. 

АПК-інформ 
 
31.10.2016 Президент України підписав закон про продовження мораторію на 

продаж сільгоспземель 
Президент України Петро Порошенко підписав закон №1669-VIII «Про внесення 

змін до розділу X« Перехідні положення »Земельного кодексу України щодо продовження 
заборони відчуження сільськогосподарських земель».  

Закон продовжує на один рік термін дії мораторію на продаж або відчуження 
іншим способом земель сільгосппризначення, що дозволить за цей час врегулювати на 
законодавчому рівні процедуру обороту земель сільськогосподарського призначення. 

«Реалізація закону дозволить забезпечити формування належного нормативно-
правового забезпечення та встановлення чіткого правового механізму функціонування 
ринку земель сільськогосподарського призначення», - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що на початку жовтня ВР України продовжила мораторій на продаж 
сільгоспземель до 2018 року. 

ПроАгро 
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21.10.2016 ВР України прийняла в першому читанні проект держбюджету на 
2017 рік з поправками профільного комітету 

Верховна Рада України прийняла підготовлені профільним парламентським 
комітетом поправки до розробленого Кабінетом Міністрів проекту державного бюджету 
України на 2017 рік. Відповідний проект постанови №5000-П «Про висновки і пропозиції 
до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 р.» 20 жовтня 
підтримали 230 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів. Таким чином, 
законопроект про держбюджет №5000 прийнятий в першому читанні. 

Відзначимо, що прийняття в цілому висновків і пропозицій парламенту до проекту 
держбюджету є його схваленням в першому читанні, після чого парламент передає 
висновок уряду для підготовки проекту держбюджету до другого читання і його внесення 
до ВР в двотижневий термін (до 3 листопада). 

За словами представника бюджетного комітету ВР Олександра Горбунова, для 
реалістичності держбюджету важливо попередньо прийняти урядові законопроекти 
№5044 і №5132 щодо змін до Податкового кодексу, №5131 - про зміни до Бюджетного 
кодексу, №5130 - про зміну деяких законодавчих актів і №5142 - про спецконфіскаціі. 

У тексті постанови №5000-П є ряд коригувань, що збільшують витрати 
держбюджету, при цьому підвищуються відрахування прибутку Національного банку 
України в казну на 4 млрд. грн. - до 45 млрд. грн. 

Міністр фінансів України Олександр Данилюк під час першого читання проекту 
закликав депутатів підтримати рішення комітету, зазначивши, що Кабінет Міністрів 
підтримує запропоновані рекомендації і після їх схвалення допрацює проект держбюджету 
на 2017 року в установлені терміни. 

АПК-інформ 
 

20.10.2016 USAID фінансуватиме українських аграріїв через кредитні спілки 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) запустило проект кредитування 

українських малих і середніх фермерів і сільськогосподарських підприємств в сільській 
місцевості через кредитні спілки (КС), який розрахований на 2016-2200 рр. Про це заявила 
директор проекту Єва Сержінська.  

«Ми сподіваємося, що за чотири роки ми зможемо залучити до 24 тис. нових 
позичальників в сільському господарстві. Ми хочемо це зробити за рахунок співпраці, 
щонайменше, з 68 кредитними спілками», - зазначила вона, додавши, що проект буде 
працювати в тісній співпраці з Нацбанком України в сфері удосконалення нормативно-
правової бази, з асоціаціями КС і з самими спілками. 

У свою чергу, керівник проектів і програм департаменту стратегії та реформування 
НБУ Олена Оніщук повідомила, що першим кроком з реформування українського ринку 
КС має стати внесення змін до законодавчої бази, розробкою яких займається Нацбанк. 

У повідомленні говориться, що USAID фінансуватиме проект, а реалізує його 
Всесвітня рада кредитних спілок (WOCCU). 

Нагадаємо, що загальний бюджет проекту становить $ 20,6 млн. 
Інтерфакс-Україна 

 
18.10.2016 Валовий збір зернових в Україні перевищив 48,5 млн. тонн - 

Мінагропрод 
За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в Україні до 18-жовтня 

валовий збір зернових становив 48,73 млн. тонн з площі 11,741 млн. га (82% до прогнозу) 
при врожайності 41,5 ц/га. Урожай поступається показнику до аналогічної дати роком 
раніше на 1,93 млн.тонн. 

Зокрема, кукурудза зібрана з площі 1,75 млн. га (41%), намолочено 9,854 млн. тонн 
зернової при середній врожайності 56,3 ц/га. 
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Гречка обмолочено на 144 тис. га (96%), зібрано 183 тис. тонн при врожайності 
12,7 ц/га. Просо зібрано на 101 тис. га (97%), намолочено 183 тис. тонн зернової при 
врожайності 18,2 ц/га. 

Соняшник до звітної дати обмолочено на 4,82 млн. га (81%), зібрано 10,568 млн. 
тонн при врожайності 21,9 ц/га. Соя прибрана з площі 1,345 млн. га (73%), при 
урожайності 21,7 ц/га зібрано 2,918 млн. тонн олійної. 

Цукрові буряки викопано на площі 150 тис. га (51%), накопано 6,958 тис. тонн при 
врожайності 465 ц/га. 

Аграрії продовжують сівбу озимих культур. До звітної дати озимими зерновими 
було засіяно 5,422 млн. га (74% від плану), що поступається показнику до аналогічної дати 
роком раніше на 322 тис. га. Зокрема, озимою пшеницею і тритикале засіяно 4,894 млн. га 
(79%), житом - 142 тис. га (97%), ячменем - 386 тис. га (38%). Крім того, сівбу озимого 
ріпаку виконано на 769 тис. га (106%). Підготовку ґрунту під посів озимих виконано на 
7,877 млн. тонн (97%). 

ПроАгро 
 
18.10.2016 Аграрний комітет ВР підтримав законопроект про збереження 

спецрежиму ПДВ для тваринництва 
Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин 

підтримав законопроект № 5225 «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо удосконалення системи оподаткування в сфері земельних відносин та сільського 
господарства». 

Як пояснив заступник голови комітету Олександр Бакуменко, зазначений 
законопроект передбачає введення мінімального соціального зобов'язання з 1 га, а також 
збереження спецрежиму оподаткування для тваринництва, овочівництва, виноградарства, 
садівництва, а також виробництва цукрових буряків. 

Він зазначив, що за підсумками 8 місяців 2016 року в Україні спостерігається 
істотне скорочення обсягів виробництва в тваринництві - на 2,6%, в птахівництві - на 6,2% 
(виробництво яєць). 

Крім того, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов 
запевнив, що такий законопроект спрямований на підтримку саме виробників продукції, і 
не торкнеться переробників продукції на давальницькій основі. 

Прес-служба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) 
 
14.10.2016 Президент України підписав закон про продовження мінімального 

терміну оренди меліорованих сільгоспземель 
Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімального терміну оренди 
земельних ділянок сільгосппризначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація». 
Відповідний указ розміщений на сайті глави держави 13 жовтня. 

Згідно з підписаним законом мінімальний термін оренди зазначених сільгоспземель 
продовжено з 7 до 10 років. Зазначений строк оренди включає в себе мінімальний термін 
оренди земель сільгосппризначення в Україні (7 років) і 3 додаткових роки на 
спорудження і введення в експлуатацію об'єктів інженерної інфраструктури 
меліоративних систем. 

Зазначений закон був прийнятий Верховною Радою України 20 вересня цього року. 
АПК-інформ 

 
13.10.2016 З початку 2016/17 МР експорт зернових з України становив 11,7 

млн. тонн - Мінагропрод 
Україна з початку 2016/17 МР експортувала 11,765 млн. тонн зернових.  
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Зокрема, на зовнішні ринки поставлено 7,521 млн. тонн пшениці, 3,304 млн. тонн 
ячменю і 894 тис. тонн кукурудзи. Також було експортовано 96,7 тис. тонн пшеничного 
борошна і 0,3 тис. тонн іншої муки. 

Крім того, до звітної дати на судна завантажено 577 тис. тонн зерна при плані 1,02 
млн. тонн. 

Таким чином, обсяг експортованих і підготовлених до експорту зернових становить 
12,471 млн. тонн. 

ПроАгро 
 
13.10.2016 Президент України підписав закон про побічні продукти 

тваринництва 
Президент України 13 жовтня підписав Закон №1531-VIII «Про внесення змін до 

Закону «Про побічних продуктах тваринного походження, не призначених для 
споживання людиною»», який передбачає гармонізацію законодавства в сфері поводження 
з відходами тваринного походження ІІ категорії до вимог Євросоюзу. 

Згідно з пояснювальною запискою до документа, документ передбачає скасування 
обов'язкової стерилізації та утилізації окремих продуктів тваринного походження. 
Частину з них дозволяється використовувати в якості добрив або для виробництва 
біопалива згідно з нормами ЄС. 

Нагадаємо, що відповідний законопроект №2150а був прийнятий ВР України 20 
вересня. 

Верховна Рада України 
 
11.10.2016 Кабмін України виключив з переліку платних адмінпослуг видачу 

дозволів на виробництво та імпорт ветпрепаратів 
Кабінет Міністрів України вніс зміни до деяких постанов КМУ, якими 

регулюються питання видачі експлуатаційних дозволів, ветеринарних документів, 
карантинних та фітосанітарних сертифікатів та надання платних послуг в сферах 
карантину та захисту рослин і галузі ветеринарної медицини. Відповідну постанову №694 
опубліковано на сайті уряду. 

Документом передбачено виключення з переліку платних адміністративних послуг 
центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в даних сферах 
(Держпродспоживслужба), видачі карантинного дозволу на імпорт (транзит) та видачі 
ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних 
медикаментів і препаратів, а також торгівлі ними . 

«Постанова приводить у відповідність нормативні акти в зв'язку зі створенням 
Держпродспоживслужби і вступом в силу законів України, спрямованих на дерегуляцію в 
агропромисловому комплексі», - йдеться в пояснювальній записці до документа. 

АПК-інформ 
 
06.10.2016 За підсумками 2015/16 МР ринок соняшникової олії в Україні досяг 

нових рекордів 
За підсумками 2015/16 МР обсяг переробки соняшнику в Україні склав рекордні 

11,7 млн. тонн, що на 11% перевищило показник попереднього сезону. 
З урахуванням того, що сумарні базові потужності переробки в минулому сезоні 

оцінювалися в 16 млн. тонн на рік, середній показник завантаження переробних 
підприємств в 2015/16 МР склав 73% проти 69% в 2014/15 МР. Прогнозується подальше 
збільшення базових потужностей в сезоні 2016/17 до 18,5 млн. тонн на рік. 

За результатами 2015/16 МР виробництво соняшникової олії склало рекордні 4,93 
млн. тонн, що на 13% більше показника сезону 2014/15. Крім того, в звітному сезоні було 
експортовано рекордний обсяг соняшникової олії - 4,5 млн. тонн (+ 16%). Майже 
половину всього обсягу закупили Індія та Китай - понад 2 млн. тонн, збільшивши імпорт 
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на 3%. Значно зріс імпорт української соняшникової олії в країни ЄС - до 1,4 млн. тонн (в 
2,3 рази). 

Щодо прогнозів на 2016/17 МР, у вересні була підвищена оцінка валового збору 
соняшнику до 13,9 млн. тонн. Таким чином, новий урожай може перевищити торішній 
майже на 2 млн. тонн. Також були підвищені прогнози переробки соняшнику в 2016/17 
МР до 13,6 млн. тонн, виробництва і експорту соняшникової олії - відповідно до 5,7 і 5,2 
млн. тонн, що свідчить про потенціал нових рекордів в сегменті. 

ПроАгро 
 
05.10.2016 У ВР України зареєстрований законопроект щодо удосконалення 

оподаткування АПК 
У Верховній Раді України зареєстрований законопроект №5225 «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо удосконалення системи оподаткування в сфері 
земельних відносин та сільського господарства». 

Згідно із запропонованими змінами до Податкового кодексу, передбачається 
введення мінімального податкового соціального зобов'язання (МПСО), об'єктом 
оподаткування якого стануть сільськогосподарські угіддя, зі ставкою 1% від нормативної 
грошової оцінки (НГО) гектара сільськогосподарських угідь. 

«Разом з тим, проектом пропонується встановлення мінімальних ставок земельного 
податку на рівні 0,6% НГО, при цьому дозволивши юридичним особам, які є платниками 
податку на прибуток підприємств на загальних підставах, зменшувати свої зобов'язання по 
сплаті податку на прибуток підприємств на суму сплаченого земельного податку, а 
фізичним особам - зменшувати свої зобов'язання по сплаті ПДФО з доходів від продажу 
сільськогосподарської продукції на суму сплаченого земельного податку», - йдеться в 
пояснювальній записці до документа. 

Також пропонується зберегти спеціальний режим оподаткування для тваринництва, 
овочівництва, виноградарства, садівництва, а також виробництва цукрових буряків. 

АПК-інформ 
 
04.10.2016 Кабмін України скасував обов'язкову держреєстрацію інвестицій 
Кабінет Міністрів України скасував існуючий з 2013 р. порядок обов'язкової 

державної реєстрації або перереєстрації інвестицій. Про це йдеться в постанові Уряду 
№661. 

Згідно з документом, скасування порядку реєстрації істотно спростить механізм 
залучення коштів. 

Нагадаємо, що в кінці серпня ц.р. за пропозицією Президента України Петра 
Порошенка була створена Національна інвестиційна рада. Також прем'єр-міністр України 
Володимир Гройсман заявляв, що вже на початку жовтня при КМУ почне працювати Офіс 
просування і супроводу інвестицій. 

АПК-інформ 
 


