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1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА 

від 1 листопада 2016 року № 1718-VIII 
Про проведення парламентських слухань на тему: "Регулювання обігу земель 

сільськогосподарського призначення: пошук української моделі" 
 

Верховна Рада України постановляє : 
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 1 грудня 2016 року підготувати і подати до 
Верховної Ради України тиражовані для народних депутатів України інформаційно-
аналітичні матеріали з питання парламентських слухань та відповідні пропозиції до 
рекомендацій парламентських слухань, визначити доповідача із зазначеного питання. 

3. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних 
відносин здійснити необхідні заходи щодо організаційного та методичного забезпечення 
проведення парламентських слухань та внести проект 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. Апарату Верховної Ради України забезпечити фінансування витрат, необхідних 
для організації і проведення зазначених парламентських слухань, стенографування та 
видання матеріалів парламентських слухань Видавництвом Верховної Ради України. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА  

від 9 листопада 2016 р. № 794  
Про реорганізацію територіальних органів Державної служби з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів 
 

Кабінет Міністрів України постановляє : 
1. Реорганізувати територіальні органи Державної служби з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів шляхом їх приєднання до відповідних 
територіальних органів зазначеної Служби за переліком* згідно з додатком. 

2. Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з реорганізацією 
територіальних органів. 

3. Міністерству аграрної політики та продовольства привести власні нормативно-
правові акти у відповідність з цією постановою. 

___________________________________ 
* Повний перелік згідно з додатком див.на сайті відомства 

 http://www.kmu.gov.ua/ 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА  

від 16 листопада 2016 р. № 831  
Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення 
Відповідно до статті 12 Закону України “Про оцінку земель” Кабінет Міністрів 

Українипостановляє : 
1. Затвердити Методику нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення, що додається. 
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 

213 “Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення та населених пунктів” (ЗП України, 1995 р., № 6, ст. 151; Офіційний вісник 
України, 2001 р., № 32, ст. 1475; 2004 p., № 27, ст. 1782; 2011 p., № 90, ст. 3271; 2012 р., № 
42, ст. 1625; 2015 р., № 38, ст. 1142) зміни, що додаються. 

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у 
шестимісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією 
постановою. 

4. Ця постанова набирає чинності через три місяці з дня опублікування. 
 

МЕТОДИКА  
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення 

1. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення 
проводиться окремо за сільськогосподарськими угіддями (ріллею, багаторічними 
насадженнями, сіножатями, пасовищами, перелогами) та несільськогосподарськими 
угіддями на землях сільськогосподарського призначення. 

2. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення, у тому числі земель під господарськими будівлями і 
дворами, є відомості Державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика 
земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель), документація із землеустрою. 

3. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення 
визначається відповідно до нормативу капіталізованого рентного доходу на землях 
сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів 
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя згідно з додатком та 
показників бонітування ґрунтів шляхом складання шкал нормативної грошової оцінки 
агровиробничих груп ґрунтів природно-сільськогосподарських районів (для 
сільськогосподарських угідь). 

4. За результатами проведення нормативної грошової оцінки окремої земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення територіальний орган Держгеокадастру 
через центр надання адміністративних послуг за місцезнаходженням земельної ділянки 
видає витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель у строк, що 
не перевищує трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви. 

5. Складення шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів 
сільськогосподарських угідь природно-сільськогосподарського району (ріллі, 
багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ, перелогів) здійснюється за формулою: 

Гагр = Гу × Багр : Б, 
де Гагр - нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного 

сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за 
гектар; 

Гу - норматив капіталізованого рентного доходу відповідного 
сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району Автономної 
Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя, гривень за гектар; 

Багр - бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного 
сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району; 
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Б - середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя 
природно-сільськогосподарського району Автономної Республіки Крим, області, мм. 
Києва та Севастополя. 

6. Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення здійснюється за формулою: 

Гзд = Σ (Пагр × Гагр) + Пнсг × Гнсг, 
де Гзд - нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення, гривень; 
Пагр - площа агровиробничої групи ґрунтів сільськогосподарського угіддя, 

гектарів; 
Пнсг - площа несільськогосподарських угідь (земель під господарськими шляхами 

і прогонами, полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, крім 
тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, земель під господарськими 
будівлями і дворами, земель під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської 
продукції, земель тимчасової консервації тощо), гектарів; 

Гнсг - норматив капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь 
на землях сільськогосподарського призначення, гривень за гектар. 

7. У разі коли агровиробничі групи ґрунтів сільськогосподарських угідь на 
земельній ділянці сільськогосподарського призначення не визначено, застосовується 
норматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя 
природно-сільськогосподарського району Автономної Республіки Крим, області, мм. 
Києва та Севастополя згідно з додатком*. 
_____________________________________ 
* Додаток дивіться на саті відомства  

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 листопада 2016 р. № 810-р   
Деякі питання забезпечення діяльності Державної інспекції сільського господарства 

у 2016 році 
 

1. Відповідно до статті 21 Закону України “Про Державний бюджет України на 
2016 рік” передати частину бюджетних призначень, передбачених Господарсько-
фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у загальному фонді 
державного бюджету (загальнодержавні витрати) за програмою 0421010 “Заходи щодо 
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості 
контролюючих органів”, у сумі 9731,6 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата 
праці - 8997,5 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 734,1 тис. 
гривень) Державній інспекції сільського господарства за програмою 2807010 “Здійснення 
державного контролю у галузі сільського господарства” у сумі 9731,6 тис. гривень 
(видатки споживання, з них оплата праці - 7375 тис. гривень, оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв - 734,1 тис. гривень) для здійснення заходів, пов’язаних з її ліквідацією. 

2. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 
в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної 
політики та продовольства на 2016 рік у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків у сумі 1448,4 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків 
споживання за програмою 2807010 “Здійснення державного контролю у галузі сільського 
господарства” та встановлення обсягу видатків розвитку за зазначеною програмою. 

3. Забезпечити: 
Міністерству аграрної політики та продовольства - погодження передачі видатків 

державного бюджету, передбаченої пунктом 1 цього розпорядження, та перерозподілу 
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видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 2 цього розпорядження, з 
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету; 

Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін 
до розписудержавного бюджету; 

Державній казначейській службі - перерахування бюджетних коштів відповідно до 
переданих бюджетних призначень. 

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про призначення Жука А.О. першим заступником Голови Державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

від 16 листопада 2016 р. № 832-р  
 

Призначити Жука Андрія Олександровича першим заступником Голови Державної 
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з дати 
початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з 
оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три 
місяці. 

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 листопада 2016 р. № 836-р 
Про оголошення повторного конкурсу на зайняття вакантної посади  

державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України 
 
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України “Про державну 

службу” оголосити повторний конкурс на зайняття вакантної посади державного 
секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України з визначенням умов 
проведення конкурсу згідно здодатком. 

 УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття вакантної посади державного 

секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України 
Загальні умови 

1. Посадові обов’язки державного секретаря Мінагрополітики: 
1) організовує роботу апарату Мінагрополітики; 
2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінагрополітики та 

подає їх на розгляд; 
3) організовує та контролює виконання апаратом Мінагрополітики Конституції та 

законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів 
Мінагрополітики та доручень Міністра аграрної політики та продовольства, його першого 
заступника та заступників, звітує про їх виконання; 

4) готує та подає Міністрові аграрної політики та продовольства для затвердження 
плани роботи Мінагрополітики, звітує про їх виконання; 

5) за погодженням із Мінфіном затверджує штатний розпис та кошторис 
Мінагрополітики; 

6) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому 
законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінагрополітики, 
присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та 
притягнення до дисциплінарної відповідальності; 
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7) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому 
законодавством про працю, працівників апарату Мінагрополітики, приймає рішення щодо 
їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

8) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, 
організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики, притягує їх до 
дисциплінарної відповідальності; 

9) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінагрополітики; 

10) представляє Мінагрополітики як юридичну особу в цивільно-правових 
відносинах; 

11) видає з питань, що належать до його повноважень, накази організаційно-
розпорядчого характеру та контролює їх виконання; 

12) здійснює інші повноваження, визначені законом. 
2. Умови оплати праці: 
1) посадовий оклад - 12061 гривня; 
2) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 “Деякі питання оплати праці державних 
службовців у 2016 році” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 31, ст. 1243); 

3) інші надбавки, доплати та премії - відповідно до законодавства. 
3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду - 

призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з 
правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за 
пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або 
нижчу посаду до іншого державного органу. 

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання: 
1) копія паспорта громадянина України; 
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо 

зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, 
ст. 1116), до якої додається резюме у довільній формі; 

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за 
формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 
2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність); 

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються 
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про 
очищення влади”, та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей 
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про 
результати такої перевірки; 

5) копія (копії) документа (документів) про освіту; 
6) заповнена особова картка встановленого зразка; 
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за 2015 рік; 
8) документи приймаються до 18 години 9 грудня 2016 року. 
5. Дата, час і місце проведення конкурсу - 20 грудня 2016 р., 10 година, м. Київ, 

вул. Прорізна, 15. 
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, - Велієва Олеся 
Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua). 

_______________________________________ 
Вимоги до професійної компетентності див.на сайті відомства 

http://www.kmu.gov.ua/ 
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 Постанова «Про Концепцію конституційно-правових засад та механізму 

реалізації Українським народом права власності на землю» 
Номер, дата реєстрації: 5330 від 01.11.2016 
Ініціатори: Народні депутати України Німченко В.І., Балицький Є.В., 

Мартовицький А.В., Шурмою І.М.,  Сажко С.М., Колєсніков Д.В.  
 
 Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є : 
 І. Схвалити Концепцію конституційно-правових засад та механізму реалізації 
Українським народом права власності на землю (додається). 
 II. Рекомендувати Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим 
центральним органам виконавчої влади, які наділені повноваженнями у галузі земельних 
відносин, керуватися у своїй роботі схваленою Верховною Радою України Концепцією 
конституційно-правових засад та механізму реалізації Українським народом права 
власності на землю. 
 III. Рекомендувати Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з 
питань аграрної політики та земельних відносин разом з іншими профільними комітетами 
взяти на контроль реалізацію рекомендованих заходів та пришвидшити розробку і 
подання на розгляд Верховної Ради України законодавчих актів, що випливають з 
положень Концепції конституційно-правових засад та механізму реалізації Українським 
народом права власності на землю. 
 IV. Ця Постанова набирає чинності з дня його опублікування. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення 
змін до Закону України «Про молоко та молочні продукти» (щодо молоковмісних 
продуктів)» 

Номер, дата реєстрації: 3043-1П від 02.11.2016 
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 Закону України 

«Про молоко та молочні продукти» (щодо молоковмісних продуктів) (реєстр. № 3043-1), 
поданий народними депутатами України Бакуменком О.Б., Юрчишиним П.В., 
Вадатурським А.О., Хланем С.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 
деяких законодавчих актів України  (щодо боротьби з фальсифікацією молочних 
продуктів)» 

Номер, дата реєстрації: 3043/П від 02.11.2016  
Ініціатори: Народний депутат України Бакуменко О.Б. 

            Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
 Відхилити проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо боротьби з фальсифікацією молочних продуктів) (реєстр. № 3043), поданий 
народними депутатами України Деркачем А.Л., Шенцевим Д.О., Дубілем В.О. 

http://zakon.rada.gov.ua 
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 Постанова  «Про відхилення проекту Постанови Верховної Ради України про 
захист землевласників (землекористувачів) від рейдерського захоплення та 
позбавлення їх землі сільськогосподарського призначення та заходи протидії 
рейдерству» 

 Номер, дата реєстрації: 5286/П від 03.11.2016 
Ініціатори: Народний депутат України Бакуменко О.Б. 
 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є : 
Проект Постанови Верховної Ради України про захист землевласників 

(землекористувачів) від рейдерського захоплення та позбавлення їх землі 
сільськогосподарського призначення та заходи протидії рейдерству  
(реєстр. № 5286), поданий народними депутатами України Ляшком О.В., Галасюком В.В., 
Амельченком В.В. та іншими, відхилити. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

 Постанова «Про відхилення проекту Постанови Верховної Ради України про 
проведення парламентських слухань на тему: «Захист землевласників 
(землекористувачів) від рейдерського захоплення та позбавлення їх землі 
сільськогосподарського призначення та про заходи протидії рейдерству»  

Номер, дата реєстрації: 5288/П від 03.11.2016 
Ініціатори: Народний депутат України Бакуменко О.Б. 
 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є : 
Проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських 

слухань на тему: «Захист землевласників (землекористувачів) від рейдерського 
захоплення та позбавлення їх землі сільськогосподарського призначення та про заходи 
протидії рейдерству» (реєстр. № 5288), поданий народними депутатами України            
Ляшком О.В., Галасюком В.В., Бакуменком О.Б., Заболотним Г.М., відхилити. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

 Постанова «Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земель 
дорожнього господарства та розвитку мережі автомобільних доріг» 

Номер, дата реєстрації: 4648/П від 08.11.2016 
Ініціатори: Народний депутат України Бакуменко О.Б. 
 
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : 
Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо використання земель дорожнього господарства та розвитку мережі автомобільних 
доріг (реєстр. № 4648), поданий Кабінетом Міністрів України, повернути суб’єкту права 
законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо введення до 2023 року мораторію 
на вирощування генетично модифікованих сільськогосподарських рослин, 
виробництво, переробку, обіг, транзит та ввезення ГМО, здатних до самовідтворення 
або передачі спадкових факторів» 

Номер, дата реєстрації: 4968/П від 10.11.2016 
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 введення до 2023 року мораторію на вирощування 
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генетично модифікованих сільськогосподарських рослин, виробництво, переробку, обіг, 
транзит та ввезення ГМО, здатних до самовідтворення або передачі спадкових факторів 
(реєстр. № 4968), поданий народними депутатами України Люшняком М.В., Рибаком І.П. 

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

http://zakon.rada.gov.ua 
 

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо визначення права власності на землю та законодавчого врегулювання 
земельних відносин» 

Номер, дата реєстрації: 5288 від 19.10.2016  
Ініціатор: Народний депутат України Бублик Ю.В. 

 
Станом на сьогодні існує невідповідність положенням Конституції України та 

Цивільного кодексу положень земельного законодавства в частині визнання Українського 
народу суб’єктом права власності на землю. Тому законопроект розроблено з метою 
вдосконалення механізму правового регулювання земельних відносин в Україні.  

Указана мета конкретизується у наступному завданні узгодити зміст Земельного 
кодексу України із приписами ст. 13 Конституції України щодо права власності 
Українського народу на землю. 

Цим Законопроектом унормовуються конституційні засади правового режиму 
комунальної власності на землю, закріплюється природне право народу управляти 
землями як об’єктом своєї власності, користуватися та розпоряджатися нею, приймати 
рішення про передачу у користування та вилучення земельних ділянок. Запропоновано 
визначення власності Українського народу на землю як власності всіх громадян України, 
територіальних громад.  

Запропонований законопроект передбачає переформатування на законодавчому 
рівні правових підвалин використання земельних ресурсів України і, зокрема, земель 
сільськогосподарського призначення, за принципом – земля є невідчужуваним об’єктом 
права власності Українського народу, безпосереднє здійснення якого має визначати зміст і 
обсяг гарантованих Конституцією прав громадян, що не можуть бути обмежені та 
скасовані. 

Завданнями цього проекту Закону є: забезпечити законну передачу всіх земель 
України, крім державної та приватної власності, в комунальну  власність та надати 
належні права на участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань. 

Український народ, відповідно до преамбули Конституції України, становлять 
громадяни України всіх національностей. За Українським народом, відповідно до статті 13 
Основного закону держави, закріплюється виключний перелік природних об’єктів права 
власності, зокрема: земля, надра землі, атмосферне повітря, водні та інші природні 
ресурси. Тобто, Український народ є самостійним суб'єктом права власності на землю та 
інші природні ресурси, який володіє, користується і розпоряджається ними в межах 
території України, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.  

Кожний, з названих в Конституції, природних об'єктів права власності 
Українського народу має особливий правовий режим, який визначається нормами 
земельного, природоресурсного, екологічного законодавства України. При цьому ні в 
Земельному кодексі, ні в інших законодавчих актах України не дається визначення 
поняття «земля як об'єкт права власності Українського народу».  

Тож, проголошене у перших законах незалежної України і закріплене у Конституції 
України право власності Українського народу на землю не знайшло свого вираження у 
земельному законодавстві і подальшого розвитку у правовій системі України. Чинний 
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Земельний кодекс України не відтворює і не розвиває положень статті 13 Основного 
закону держави щодо права власності на землю Українського народу.  

Після утвердження Конституції України, згідно з 142 статтею усе рухоме та 
нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, земля, природні ресурси мали бути передані 
територіальним громадам. А держава повинна була брати участь у формуванні доходів 
місцевого самоврядування, фінансово підтримувати місцеве самоврядування. Аналогічно 
за Земельним і Лісовим кодексом України громада мала стати власником комунального 
майна, зокрема землі та лісів. Проте, починаючи з 1996 року, жодна обрана Верховна Рада 
не виконала вимог Конституції України. 

Від імені Українського народу права власника на природні об'єкти здійснюють 
органи державної влади та місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених 
Конституцією України, із збереженням сталості і незмінності права власності на землю та 
інші природні ресурси Українського народу в межах території України, континентального 
шельфу та виключної (морської) економічної зони.  

Отже, управління майном від імені народу здійснюють відповідно Верховна Рада 
України і місцеві ради, а також уповноважені ними державні органи. При цьому органи 
державної влади та місцевого самоврядування не є власниками того майна, що належить 
до об'єктів права власності Українського народу. Повноваження цих органів визначені 
Конституцією України та іншими нормативними актами, але в цілому їх повноваження 
стосовно цього майна торкаються лише здійснення права управління зазначеним майном. 

Первинним суб’єктом місцевого самоврядування та основним носієм його функцій 
і повноважень є територіальна громада, яка через утворені органи місцевого 
самоврядування самостійно вирішує питання місцевого значення та здійснює право 
власності від імені Українського народу, в межах відповідного адміністративно-
територіального устрою. 

Згідно зі ст. 327 Цивільного кодексу України територіальна громада є власником 
комунального майна. Територіальній громаді села, селища, міста належить право 
комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, землю, природні ресурси, доходи 
місцевих бюджетів, інші кошти, майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти та інше майно, 
що є у власності територіальної громади.  

Крім того, відповідно до вимог ст.142 Конституції України та п.3 ст.16 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», земля, природні ресурси, що у 
власності територіальних громад адміністративно-територіальних одиниць України, є 
матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування. 

Земля може використовуватися на праві власності, постійного користування та 
оренди, а право власності та постійного користування передбачає сплату земельного 
податку, а право оренди – сплату орендної плати. Зазначені платежі є джерелом 
наповнення бюджетів місцевого самоврядування, які є фінансовою запорукою виконання 
повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування. 

Неузгодженість зазначених норм Конституції України, поглиблення цих 
суперечностей положеннями кількох десятків законодавчих актів України у сфері 
земельних правовідносин, їх надмірна розгалуженість засвідчують брак єдиних принципів 
і науково обґрунтованих основ ефективного землекористування, які б забезпечували 
гарантію прав власності на землю Українського народу, використання земельних ресурсів 
в інтересах усіх громадян України. 

Крім того, розпорядження землею від імені народу органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування без народного на те волевиявлення спотворює 
принцип природного невід’ємного права Українського народу на землю як її власника. 

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

щодо органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» 
Номер, дата реєстрації: 5448 від 24.11.2016 
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Ініціатор: Кабінет Міністрів України  Гройсман В.Б.  
Метою проекту Закону є удосконалення засад правового регулювання органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції. 
Досягнення мети передбачається шляхом встановлення загальних засад 

державного регулювання у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, 
повноважень центральних органів виконавчої влади, що здійснюють державне управління 
та регулювання у цій сфері, а також прав та обов’язків суб’єктів ринку органічної 
продукції. 

Положеннями проекту Закону регламентовано вимоги до виробництва, маркування 
та обігу органічної продукції, чітко встановлено основні засади здійснення порядку 
сертифікації органічного виробництва, а також вимоги до органів сертифікації.  

В проекті Закону враховано європейський досвід щодо запровадження державно-
приватної системи контролю органічного сектору. Передбачається здійснення 
Держпродспоживслужбою державного нагляду (контролю) за суб’єктами ринку органічної 
продукції. Повноваження щодо сертифікації органічного виробництва надаються 
акредитованим органам сертифікації. При цьому сертифікація органічного виробництва 
здійснюватиметься на платній основі за рахунок суб’єктів господарювання, видача 
сертифіката – безкоштовно. 

Сертифікат не є документом дозвільного характеру, адже відповідно до статті 1 
Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» документ 
дозвільного характеру видається дозвільним органом – суб’єктом надання 
адміністративних послуг. В свою чергу, статтею 1 Закону України «Про адміністративні 
послуги» суб’єктом надання адміністративних послуг є орган виконавчої влади, інший 
державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого 
самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати 
адміністративні послуги.  

Відповідно до положень проекту Закону сертифікація органічного виробництва 
та/або обігу органічної продукції – процедура встановлення відповідності виробництва 
та/або обігу продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та 
маркування органічної продукції, що здійснюється органом сертифікації. Орган 
сертифікації – підприємство, установа, організація чи їх відокремлений підрозділ, що 
уповноважений центральним органом виконавчої влади на здійснення сертифікації 
органічного виробництва та/або обігу органічної продукції і включений до Реєстру органів 
сертифікації 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (далі – проект 
Закону) розроблено на виконання пункту 3 Плану заходів щодо дерегуляції господарської 
діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня    
2016 р. № 615, а також кроку 2 пункту 15 розділу ІІ Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 
рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 року 
№ 418. 

Хоча на даний час в Україні діє Закон України  «Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської продукції та сировини», проте його положення не 
забезпечують належного функціонування ринку органічної продукції, що створює 
сприятливе середовище для введення в обіг фальсифікованої органічної продукції та 
дозволяє уникати відповідальності за порушення законодавства у цій сфері. Це негативно 
впливає на захист прав споживачів та вважається недобросовісною конкуренцією серед 
суб’єктів господарювання. 

Суттєвим недоліком чинного Закону також є його невідповідність законодавству 
Європейського Союзу. 

http://zakon.rada.gov.ua 
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Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення 
змін до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного 
машинобудування для агропромислового комплексу» щодо деяких питань 
виробництва та відновлення сільськогосподарської техніки» 

Номер, дата реєстрації: 4024а/П від 25.11.2016 
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  

Закону  України  «Про  стимулювання   розвитку   вітчизняного  машинобудування   для    
агропромислового    комплексу»   щодо   деяких   питань   виробництва   та   відновлення   
сільськогосподарської   техніки   (реєстр. № 4024а), поданий   народними  депутатами 
України Козаченком Л.П., Івченком В.Є., Мірошніченком І.В., Негоєм Ф.Ф.,         
Кузьменком А.І.,    Кулінічем О.І.,   Кириленком І.Г.,   Бакуменком О.Б.,   Бриченком І.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 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
 

08.11.2016 
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження Порядку використання 
Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні 
робіт із землеустрою" 

 1. Розробник 
Проект розроблено Держгеокадастром. 
2. Стислий виклад змісту проекту 
З метою забезпечення реалізації законів України "Про землеустрій", "Про 

топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та постанов Кабінету Міністрів України 
від 17 жовтня 2012 року № 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного 
земельного кадастру" та від 22 вересня 2004 року № 1259 "Деякі питання застосування 
геодезичної системи координат", керуючись Положенням про Міністерство аграрної 
політики та продовольства України (із змінами), та Положенням про Державну службу 
України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженими постановами Кабінету 
Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 та від 14 січня 2015 р. № 15 
відповідно, Держгеокадастром розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України "Про затвердження Порядку використання Державної 
геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із 
землеустрою". 

Метою розроблення проекту наказу є впровадження основних вимог до 
використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою. 

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта 
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 

затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи 
координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою", пояснювальну записку та 
аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному сайті Міністерства аграрної 
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політики та продовольства України (minagro.gov.ua) та офіційному сайті Державної 
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (land.gov.ua). 

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 направляти на адресу 
Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м.Київ, 

вул. Хрещатик, 24, тел.: (044) 278-81-71, тел./факс: (044) 278-76-02, e-
mail:info@minagro.gov.ua. 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03680, МСП, 
м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел.: (044) 249-96-97, e-mail:topomaps@land.gov.ua. 

Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел.: 
(044) 254-56-73 факс: (044) 254-43-93, e-mail: inform@dkrp.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою. 
  
Метою прийняття проекту наказу є визначення основних засад використання 

Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із 
землеустрою. 

Відповідно до Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 
року № 1119 (із змінами), Мінагрополітики є головним органом у системі центральних 
органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної 
політики, зокрема, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних 
відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду 
(контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного 
законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, 
родючості ґрунтів. 

Законами України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та 
"Про землеустрій", "Про Державний земельний кадастр" встановлено, що виконання 
загальнодержавних геодезичних і картографічних робіт, здійснення землеустрою, у тому 
числі забезпечення проведення державної інвентаризації земель організовує центральний 
орган виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері земельних 
відносин, сфері землеустрою та топографо-геодезичної і картографічної діяльності. 

З метою реалізації вимог законів України "Про землеустрій", "Про Державний 
земельний кадастр" та "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" розроблено 
проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи 
координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою". 

Прийняття проекту наказу зумовлено необхідністю визначити основні засади 
використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при 
здійсненні робіт із землеустрою. 

http://minagro.gov.ua/ 
 

11.11.2016  
Повідомлення про оприлюдненняи проекту Закону України "Про 

Національну інфраструктуру геопросторових даних" 
 1. Розробник 
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 
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2. Стислий виклад змісту проекту 
Проект Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних" 

розроблено відповідно до Концепції проекту Закону України "Про національну 
інфраструктуру геопросторових даних", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 21 листопада 2007 р. № 1021-р. 

Проект закону розроблено з метою встановлення правових основ створення, 
функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних, 
забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень органами державної влади та 
місцевого самоврядування, виключення дублювання робіт та витрат державного бюджету 
на створення геопросторових даних на усіх рівнях державного управління та місцевого 
самоврядування, інтегрування України до європейської та глобальної інфраструктури 
геопросторових даних. 

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта 
Проект Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових 

даних", пояснювальну записку, порівняльну таблицю та аналіз регуляторного впливу 
розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 
України (minagro.gov.ua) та офіційному веб-сайті Державної служби України з питань 
геодезії, картографії та кадастру (land.gov.ua). 

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 направляти на адресу 
Міністерство аграрної політики та продовольства України: 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.: (044) 249 96 97;topomaps@land.gov.ua. 
Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел.: 

2864711 inform@dkrp.gov.ua. 
Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою. 
 
Проект Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних" 

розроблено з метою законодавчого визначення єдиної державної політики у сфері 
створення, функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових 
даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень 
органами державної влади та місцевого самоврядування, виключення дублювання робіт та 
витрат державного бюджету на створення геопросторових даних на усіх рівнях 
державного управління та місцевого самоврядування, задоволення потреб суспільства у 
всіх видах географічної інформації, інтегрування України до європейської та глобальної 
інфраструктури геопросторових даних. 

Проект Закону України "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних" 
розроблено відповідно до Концепції проекту Закону України "Про національну 
інфраструктуру геопросторових даних", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 21 листопада 2007 р. № 1021-р. 

Статтею 8 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну 
діяльність" встановлено, що створення, розвиток та забезпечення функціонування 
Національної інфраструктури геопросторових даних належить до компетенції 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-
геодезичної і картографічної діяльності. Відповідно до Положення про Державну службу 
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України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, ці функції покладені на Держгеокадастр. 

Разом з тим, положення Закону України "Про топографо-геодезичну і 
картографічну діяльність" не визначають принципи і напрями реалізації єдиної державної 
політики у сфері створення, функціонування та розвитку Національної інфраструктури 
геопросторових даних, не врегульовують діяльність з виробництва, оброблення, 
зберігання, постачання та використання будь-яких даних, що можуть мати географічну 
(просторову) прив’язку. 

Розроблення законопроекту "Про Національну інфраструктуру геопросторових 
даних" зумовлено необхідністю встановити правові основи діяльності зі створення, 
функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних, 
виробництва, оброблення, оновлення, зберігання, постачання та використання 
геопросторових даних, інтегрування геопросторових даних, які створюються різними 
органами державної влади і місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання усіх 
форм власності на єдиній геодезичній і картографічній основі за єдиними технічними 
регламентами і стандартами, забезпечення широкого доступу до геопросторових даних, 
розвитку ринку сучасної геоінформаційної продукції і геоінформаційних послуг 
відповідно до рекомендацій Директиви 2007/2/ЄС Європейського Парламенту і Ради 
від 14 березня 2007 року із запровадження інфраструктури просторової інформації у 
Європейському Союзі(INSPIRE). 

http://minagro.gov.ua/ 
 
 14.11.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у 
період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 року" 

 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання 
виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 
року" (далі – проект постанови) розроблений на виконання Закону України "Про державне 
регулювання виробництва і реалізації цукру". 

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

(квота "А") у період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 року у обсязі 1640 тис. тонн 
(1615 тис. тонн – фонд споживання населенням, виходячи з рекомендованої раціональної 
норми середньодушового споживання 38 кг за рік, 25 тис. тонн – інше споживання); 

- затвердження мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти його поставки 
на внутрішній ринок на період з 1 вересня 2017 року до 1 вересня 2018 року на рівні 
відповідно 633,10 та 9172,57 грн/т без урахування ПДВ. 

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

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на 
офіційному WEB-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України 
(www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів / 
Проекти постанов КМУ). 
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Пропозиції та зауваження стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного 
впливу у письмовій та електронній формі можна надсилати протягом місяця з дня 
оприлюднення за адресами: 

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

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

  
Основною метою розроблення проекту постанови є виконання статей 2, 6 Закону 

України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру". 
Проект постанови розроблено на виконання Закону України "Про державне 

регулювання виробництва і реалізації цукру". 
Проектом постанови передбачається установити на період з 1 вересня 2017 року 

до 1 вересня 2018 року граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок 
(квота "А") та мінімальні ціни на цукрові буряки та цукор, який поставляється на 
внутрішній ринок (цукор квоти "А"). 

З урахуванням прогнозної чисельності населення у 2017-2018 роках (без 
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. 
Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) внутрішній обсяг 
споживання цукру у період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 р. оцінюється на рівні 
1640 тис. тонн. 

Вказаний обсяг повинен забезпечити споживання цукру за наступними 
напрямами: 

- фонд споживання населенням, виходячи з рекомендованої раціональної норми 
середнього споживання на одну особу (38 кг на рік), – 1615 тис. тонн; 

- інше споживання (для потреб галузі бджільництва) – 25 тис. тонн. 
Запропоновані рівні мінімальних цін на цукрові буряки (633,10 грн/т) та цукор 

(9172,57 грн/т) визначені на підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і 
цукрових буряків НААН та Державної наукової установи "Український науково-
дослідний інститут цукрової промисловості" (УкрНДІЦП) з урахуванням стану 
внутрішнього ринку та з метою забезпечення відтворення витрат на виробництво 
продукції. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
14.11.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про надання платних послуг бюджетними установами, що належать до 
сфери управління Державного агентства рибного господарства" 

 З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 
Міністрів України "Про надання платних послуг бюджетними установами, що належать 
до сфери управління Державного агентства рибного господарства" (далі – проект 
постанови) Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту постанови розміщено на офіційних веб-
сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України: 
www.minagro.gov.ua (розділ "Регуляторна політика"; підрозділ "Проекти регуляторних 
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актів") та Державного агентства рибного господарства України:www.darg.gov.ua (розділ – 
"Діяльність"; підрозділ "Проекти документів"). 

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

Державне агентство рибного господарства України (вул. Січових стрільців, буд. 
45-А, м. Київ, 04053), e-mail: finance@darg.gov.ua. 

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

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

Відповідальний виконавець: Адамчук Олена Василівна, заступник начальника 
Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Держрибагентства, тел. 486-29-
59. 

 
Метою прийняття проекту постанови є розширення переліку платних послуг, які 

можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління 
Державного агентства рибного господарства. Прийняття постанови створить умови для 
надходження коштів до спеціального фонду Державного бюджету України в економічно 
обґрунтованих розмірах. Розширення переліку платних послуг бюджетних установ 
дозволить зменшити навантаження на державний бюджет, сприятиме розвитку 
рибогосподарської діяльності та збільшенню вітчизняної рибопродукції. 

На виконання абзацу п’ятого пункту 5 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону 
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 24 грудня 2015р. 
№ 911 Держрибагентством розроблено проект постанови з метою розширення переліку 
платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери 
управління Державного агентства рибного господарства. 

Після прийняття проекту постанови, Міністерством аграрної політики та 
продовольства буде подано на затвердження Кабінету Міністрів України порядок 
визначення вартості та надання послуг визначених переліком. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
16.11.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру" 
Розробник 
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 
Стислий виклад змісту проекту 
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток 1 до 

Порядку ведення Державного земельного кадастру" розроблено з метою удосконалення 
процедури внесення відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до Закону 
України "Про Державний земельний кадастр", зокрема відомостей про нормативну 
грошову оцінку земель населених пунктів та автоматизування процесу проведення 
розрахунків нормативної грошової оцінки конкретних земельних ділянок. 

Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта 
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток 1 до 

Порядку ведення Державного земельного кадастру", пояснювальну записку та аналіз 
регуляторного впливу буде розміщено на сайті Міністерства аграрної політики та 
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продовольства України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та 
кадастру. 

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

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця. 
Адреси для надсилання зауважень і пропозицій 
Міністерство аграрної політики та продовольства України (Відділ використання 

та охорони земель с/г призначення, удосконалення земельних відносин), 01001, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 24, тел. 226 30 62, svitlana.rudenko@minagro.gov.ua. 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 
(Департамент міжнародної співпраці та ринку земель), 03680, м. Київ, вул. Народного 
ополчення, 3, тел. 275 73 66, rynok_oz@land.gov.ua. 

Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ, 
вул. Арсенальна, 9/11, тел. 2864711, inform@dkrp.gov.ua. 
  
Проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку 

ведення Державного земельного кадастру" (далі – проект постанови) передбачено внести 
зміни у додаток 1 до Порядку. 

Метою проекту постанови є забезпечення наповнення Державного земельного 
кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів та 
автоматизування процесу проведення розрахунків нормативної грошової оцінки 
конкретних земельних ділянок. 

Проект постанови передбачає внесення змін до Вимог до змісту, структури і 
технічних характеристик електронного документа Порядку а саме доповнити пунктами 
699– 6911 (далі – Вимоги), до додатків 7, 9, 42 до Вимог а також доповнення Вимог 
новими додатками 45–52. 

Зміни до Вимог до Порядку ведення Державного земельного кадастру 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (далі 
– Порядок), передбачають внесення до елементів електронного документу додаткових 
відомостей, внесення змін до окремих елементів електронного документу та доповнення 
його новими елементами. 

Проект постанови розроблено Державною службою України з питань геодезії, 
картографії та кадастру з метою удосконалення процедури внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру відповідно до Закону України "Про Державний 
земельний кадастр", забезпечення наповнення Державного земельного кадастру 
відомостями про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів, вдосконалення 
структури та змісту електронного документу та автоматизування процесу проведення 
розрахунків нормативної грошової оцінки конкретних земельних ділянок. 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про державний земельний кадастр" (далі 
– Закон) до Державного земельного кадастру включаються, зокрема, відомості нормативну 
грошову оцінку земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці. 

Стаття 23 Закону передбачає, що документація із оцінки земель, яка є підставою 
для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, подається органу, що 
здійснює внесення таких відомостей, також у формі електронного документа. Вимоги до 
змісту, структури і технічних характеристик електронного документа визначаються 
Порядком ведення Державного земельного кадастру. 
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За результатами практичної реалізації положень Порядку виявилося необхідним 
для забезпечення базових принципів ведення Державного земельного кадастру 
удосконалити структуру та зміст електронного документу. 

У зв’язку з цим проектом постанови пропонується внести зміни до Порядку, які 
забезпечать наповнення Державного земельного кадастру відомостями про нормативну 
грошову оцінку земель населених пунктів, удосконалить структуру та зміст електронного 
документу. 

http://minagro.gov.ua/ 
 

16.11.2016  
Повідомленняпро оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, 
наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 
року № 115" 

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 20 лютого 2013 року 
№ 115" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України 
робить оголошення про його публікацію. 

Проект наказу розроблено відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство 
аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, 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, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним 
законодавством. 

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

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011, 
Е-mail: oleksandr.viktoruk@minagro.gov.ua, Вікторук Олександр Михайлович, 
тел./факс: 279-27-04. 
Державна регуляторна служба України, 
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, 
Е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 
 
Метою прийняття проекту наказу Міністерства аграрної політики та 

продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 року № 115" (далі – 
проект наказу) є приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики у сфері 
насінництва та розсадництва у відповідність до вимог законодавства. 

30 червня 2016 року набрав чинності Закон 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 
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міжнародними нормами і стандартами" яким внесено зміни до законів України "Про 
насіння і садивний матеріал" та "Про охорону прав на сорти рослин". 

Зокрема, статтею 122 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" 
встановлено, що Порядок ведення Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 

З метою приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики у відповідність 
із чинним законодавством та згідно із вимогами пункту 16 Положення про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 
Мінагрополітики підготовлено проект наказу. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
16.11.2016  
Повідомленняпро оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, 
наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 
року № 116" 

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 20 лютого 2013 року 
№ 116" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України 
робить оголошення про його публікацію. 

Проект наказу розроблено відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство 
аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, 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, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним 
законодавством. 

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

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011, 
Е-mail: oleksandr.viktoruk@minagro.gov.ua, Вікторук Олександр Михайлович, 
тел./факс: 279-27-04. 
Державна регуляторна служба України, 
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, 
Е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 
Метою прийняття проекту наказу є приведення нормативно-правових актів 

Мінагрополітики у сфері насінництва та розсадництва у відповідність до вимог 
законодавства. 

30 червня 2016 року набрав чинності Закон 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 
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міжнародними нормами і стандартами" яким внесено зміни до законів України "Про 
насіння і садивний матеріал" та "Про охорону прав на сорти рослин". 

Зокрема, статтею 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (далі – 
Закон) встановлено, що Порядок видачі підтвердження на ввезення в Україну насіння і 
садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування встановлюється 
Кабінетом Міністрів України. 

На виконання статті 20 Закону прийнято постанову Кабінету Міністрів України 
від 05 жовтня 2016 року № 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". 

З метою приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики у відповідність 
із чинним законодавством та згідно із вимогами пункту 16 Положення про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 
Мінагрополітики підготовлено проект наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 року № 116". 

http://minagro.gov.ua/ 
 
16.11.2016  
Повідомленняпро оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, 
наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 березня 2013 
року № 216" 

  
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 березня 2013 року 
№ 216" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України 
робить оголошення про його публікацію. 

Проект наказу розроблено відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство 
аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, 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, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним 
законодавством 

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 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, 
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Е-mail: oleksandr.viktoruk@minagro.gov.ua, Вікторук Олександр Михайлович, 
тел./факс: 279-27-04. 
Державна регуляторна служба України, 
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, 
Е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 
  
Метою прийняття проекту наказу є приведення нормативно-правових актів 

Мінагрополітики у сфері насінництва та розсадництва у відповідність до вимог 
законодавства. 

30 червня 2016 року набрав чинності Закон 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 до законів України "Про 
насіння і садивний матеріал" та "Про охорону прав на сорти рослин". 

Зокрема, статтею 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (далі – 
Закон) встановлено, що ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і 
садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України, але 
занесеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем 
сортової сертифікації яких приєдналася Україна, здійснюється виключно для цілей 
розмноження та подальшого вивезення за межі України в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. 

На виконання статті 20 Закону прийнято постанову Кабінету Міністрів України 
від 26 жовтня 2016 року № 762 "Про затвердження Порядку ввезення на територію 
України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до 
Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до 
Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих 
сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна". 

З метою приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики у відповідність 
із чинним законодавством та згідно із вимогами пункту 16 Положення про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 
Мінагрополітики підготовлено проект наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 25 березня 2013 року № 216". 

http://minagro.gov.ua/ 
 
21.11.2016  
Повідомлення про оприлюднення Проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про систему 
моніторингу риболовних суден" 

   
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про 
систему моніторингу риболовних суден" (далі – проект наказу) Мінагрополітики робить 
оголошення про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 
України:www.minagro.gov.ua (розділ "Регуляторна політика"; підрозділ "Проекти 
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регуляторних актів") та Державного агентства рибного господарства 
України:www.darg.gov.ua (розділ "Діяльність";підрозділ "Проекти документів"). 

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

Державне агентство рибного господарства України (вул. Січових Стрільців, 45 а, 
м. Київ, 04053), e-mail: darg@darg.gov.ua. 

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

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

Відповідальний виконавець: Старікова Олена Володимирівна, заступник 
начальника Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибної 
промисловості – начальник відділу організації та здійснення державного нагляду за 
безпекою мореплавства Держрибагентства, тел. 486-44-05. 

  
Метою розроблення проекту наказу є приведення Положення у відповідність до 

чинного законодавства та удосконалення його в частині засобів дистанційного контролю 
риболовних суден і обробки відповідної інформації. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
внесення змін до Положення про систему моніторингу риболовних суден" (далі – проект 
наказу) підготовлено з метою приведення Положення про систему моніторингу 
риболовних суден, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 09 
листопада 2004 року № 407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 
2004 року за № 1491/10090 (далі – Положення), у відповідність до постанови Кабінету 
Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 894 "Питання функціонування 
територіальних органів Державного агентства рибного господарства" та удосконалення в 
частині засобів дистанційного контролю риболовних суден та обробки відповідної 
інформації. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 894 
"Питання функціонування територіальних органів Державного агентства рибного 
господарства" в рамках реформування рибної галузі ліквідовано як юридичну особу 
публічного права територіальний орган Держрибагентства з питань державного нагляду за 
безпекою мореплавства флоту рибного господарства (далі – Рибфлотнагляд), який є 
суб’єктом системи моніторингу риболовних суден. Зокрема, Держрибагентством 
Рибфлотнагляду делеговано повноваження щодо проведення технічного огляду суден 
рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства. Наразі 
функції державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства 
виконує новоутворений структурний підрозділ Держрибагентства. 

Також проектом наказу пропонується ввести новий суб’єкт системи моніторингу 
риболовних суден – підприємство, яке буде виконувати технічну сторону процесу 
дистанційного контролю і обробки відповідної інформації з метою забезпечення 
стабільної та безперебійної роботи системи контролю. Держрибагентство пропонує 
визначити таким суб’єктом існуюче державне підприємство, яке має необхідну 
матеріально-технічну базу. 

http://minagro.gov.ua/ 
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21.11.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку консервації 
земель" 

1. Розробник: 
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 
2. Стислий виклад змісту проекту: 
Метою проекту наказу є приведення Порядку консервації земель, затвердженого 

наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 квітня 2013 р. № 
283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 р. за № 810/23342, у 
відповідність з нормативно-правовими актами, що мають вищу юридичну силу. 

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта: 
Проект наказу, 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: 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. 2757288, факс 2757288, land_sg@land.gov.ua. 
Державна регуляторна служба України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 

2864711, inform@dkrp.gov.ua. 
 
Метою цього проекту наказу є приведення Порядку консервації земель, 

затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 
квітня 2013 р. № 283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 р. за 
№ 810/23342, у відповідність з нормативно-правовими актами, що мають вищу юридичну 
силу. 

Кабінетом Міністрів України 22 липня 2016 року прийнято постанову № 482 
“Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою внесено зміни 
до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію 
системи центральних органів виконавчої влади”, 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 функції із здійснення державного нагляду 
(контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони 
земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів покладено на Державну 
службу України з питань геодезії, картографії та кадастру. 
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Враховуючи викладене, з метою приведення нормативно-правового акта 
Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність з актами, що 
мають вищу юридичну силу, до Порядку консервації земель, затвердженого наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 квітня 2013 р. № 283, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 р. за № 810/23342, 
необхідно внести відповідні зміни. 

http://minagro.gov.ua/ 
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 

29.11.2016 В Україні зібрано понад 62 млн. тонн зерна - Мінагропрод 
За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, в Україні до 28 

листопада валовий збір зернових становить 62,073 млн. тонн з площі 13,679 млн. га (95% 
до прогнозу) при врожайності 45,4 ц/га. Урожай перевищує показник до аналогічної дати 
роком раніше на 2,191 млн. тонн. 

Зокрема, кукурудза зібрана з площі 3,643 млн. га (86%), намолочено 22,915 млн. 
тонн зернової при середній врожайності 62,9 ц/га. 

Майже завершено збирання соняшнику: до звітної дати обмолочено 5,877 млн. га 
(99%), зібрано 13,369 млн. тонн олійного насіння при врожайності 22,7 ц/га. Соя зібрана з 
1,775 млн. га (97%), при урожайності 22,9 ц/га зібрано 4,067 млн. тонн олійної. 

Цукрові буряки викопано на площі 271 тис. га (93%), накопано 12,949 тис. тонн 
при врожайності 478 ц/га. 

Крім того, аграрії продовжують сівбу озимих. До звітної дати озимими зерновими 
було засіяно 6,95 млн. га (94% від плану), що перевищує показник до аналогічної дати 
роком раніше на 282 тис. га. 

Зокрема, озимою пшеницею та тритикале засіяно 5,909 млн. га (95%), житом - 158 
тис. га (107%), ячменем - 882 тис. га (86%). Крім того, сівба озимого ріпаку виконана на 
845 тис. га (117%). 

ПроАгро 
 
29.11.2016 Уряд України в 2017 році компенсує аграріям 550 млн. грн. на 

покупку техніки 
У 2017 році Кабінет Міністрів України компенсує покупку техніки для аграріїв на 

суму 550 млн. гривень. 
"У цьому році ми будемо мати 550 млн. гривень на компенсацію техніки для 

аграріїв", - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. 
При цьому він зазначив, що в бюджеті передбачені програми загальної підтримки 

аграріїв. 
РБК-Україна 

 
25.11.2016 Уряд України встановив мінімальний термін оренди 

сільгоспземель 7 років 
Кабінет Міністрів України вніс зміни до типового договору оренди в частині 

зазначення мінімального терміну оренди 7 років для земель сільськогосподарського 
призначення та 10 років - для зрошуваних земель. 

Про це йдеться в постанові Кабміну № 843 від 23 листопада 2016 року. 
Згідно з ним, відтепер в Україні можна буде укладати договір оренди на кілька 

земельних ділянок, що перебувають у власності одного орендодавця. 
Також постановою передбачено, що тепер сторони в обов'язковому порядку 

повинні узгодити лише об'єкт оренди, термін дії договору оренди, орендну плату із 
зазначенням її розміру, індексації, способу і умов розрахунків, термінів, порядку її 
внесення і перегляду, а також відповідальності за її несплату. 

Українські Новини 
 
24.11.2016 Уряд України дозволив не оформляти карантинні сертифікати на 

зерно 
Кабінет Міністрів України постановою від 16 листопада 2016 року № 829 привів 

свої підзаконні акти у відповідність до законодавства щодо дерегуляції та спрощення 
ведення бізнесу в агропромисловому комплексі. 
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Зокрема, постановою Уряду затверджено переліки об'єктів регулювання у сфері 
карантину рослин для цілей контролю за переміщенням територією України, а також для 
імпорту, експорту та реекспорту. 

Так, в переліку для цілей контролю за переміщенням територією України 
передбачено необов'язковість оформлення карантинних сертифікатів на зерно і продукти 
його переробки. 

"Це повинно спростити ведення бізнесу в агропромисловому комплексі", - 
йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, під час імпорту рослин та продуктів рослинного походження 
необхідно було отримувати карантинний дозвіл на імпорт, яким встановлювалися 
фітосанітарні вимоги для імпортних вантажів, і який видавався виключно центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин. 

ЮрЛіга 
 
23.11.2016 Уряд України затвердив основні принципи виробництва 

органічної продукції 
Кабінет Міністрів України від 23 листопада 2016 року затвердив основні 

принципи виробництва, реалізації та маркування органічної продукції, розроблені 
Міністерством аграрної політики та продовольства з метою поліпшення якості цієї 
продукції. 

За словами міністра аграрної політики Тараса Кутового, затверджений 
законопроект приводить термінологію в сфері органічного виробництва у відповідність з 
європейським законодавством, розмежовує права і обов'язки органів влади та суб'єктів 
ринку, визначає основні принципи державної політики в цій галузі і механізми 
сертифікації органічної продукції. 

Крім того, документ передбачає адміністративну відповідальність учасників 
ринку за порушення затверджених принципів і визначає механізм, завдяки якому 
громадськість зможе отримати прямий доступ до всієї необхідної інформації про 
виробництво такої продукції. 

"Кожен споживач, якщо цей закон буде прийнятий, зможе відстежувати і 
виробника, і організацію, що сертифікує органічну продукцію, яку він купує. Фактично 
закладено механізм прозорої простежуваності органічної продукції з маркування 
виробника", - зазначив Кутовий. 

Також він додав, що запропоновані принципи дозволять Україні більш ефективно 
використовувати свій потенціал в сфері органічного виробництва та відкривають перед 
вітчизняною органікою великі експортні перспективи завдяки приведенню українського 
законодавства у відповідність з європейськими нормами. 

УНІАН 
 
23.11.2016 Україна з початку поточного МР експортувала 17 млн. тонн 

зернових 
Україна з початку 2016/17 МР експортувала 16,8 млн. тонн зернових.  
Зокрема, пшениці відправлено на експорт 9,5 млн. тонн, кукурудзи - 3,2 млн. 

тонн, ячменю - близько 4 млн. тонн. 
Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 131,4 тис. тонн 

борошна, з яких 131 тис. тонн становить пшеничне борошно і 4 тис. - інші види цього 
продукту. 

Нагадаємо, що в 2015/16 МР Україна експортувала рекордний обсяг зерна - 39,4 
млн. тонн. Експерти очікують, що експорт зернових в поточному сезоні складе 41 млн. 
тонн. 

АПК-інформ 
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21.11.2016 Комітет ВР рекомендує друге читання держбюджету-2017 після 
прийняття пов'язаних законопроектів 

Комітет Верховної Ради з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати 
парламенту розгляд у другому читанні проекту державного бюджету на 2017 рік після 
прийняття пов'язаних з ним урядових законопроектів. Відзначається, що мова йде про 
законопроекти про зміну пенсійного забезпечення (№5130), коригування Бюджетного і 
Податкового кодексів (№5131 і №5132), а також законопроекті про спецконфіскаціі 
(№5142). 

«Положення цих законопроектів враховані в доопрацьованому законопроекті 
№5000 і показниках проекту зведеного бюджету на 2017 рік. Для дотримання 
збалансованості показників державного та місцевих бюджетів на 2017 рік необхідно 
прийняти відповідні законопроекти для прийняття проекту державного бюджету на 2017 
рік, забезпечуючи при цьому взаємозв'язок їх положень», - наголошується в документі. 

Комітет зазначив, що після, з урахуванням стану розгляду і прийняття зазначених 
урядових законопроектів, підготує за участю Міністерства фінансів новий висновок до 
доопрацьованого урядом проекту держбюджету на 2017 рік і додатково представить його 
на розгляд Верховної Ради. 

УНІАН 
 
21.11.2016 Уряд України має намір відновити сільськогосподарське 

машинобудування 
Кабінет Міністрів України планує відновити сільськогосподарське 

машинобудування. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.  
«Ми хочемо зробити все для того, щоб саме в Україні ми створювали додану 

вартість, робили глибоку переробку нашої продукції», - зазначив він, додавши, що 
агропромисловий комплекс потребує особливої підтримки держави. 

За словами прем'єр-міністра, розвиток АПК для уряду є одним з головних 
пріоритетів, передбачених в бюджеті на 2017 рік. Так, 1% від ВВП буде реінвестувати в 
аграрний сектор: 5,5 млрд. грн. планується направити на підтримку тваринництва, 
садівництва та інші напрямки. 

АПК-Інформ 
 
18.11.2016 ВРУ відправила на доопрацювання законопроект про посилення 

відповідальності за перевантаження автотранспорту на дорогах 
Верховна Рада України відправила на доопрацювання до повторного першого 

читання законопроект про розширення і посилення відповідальності всіх учасників 
перевізного процесу за порушення габаритно-вагових норм автотранспортних засобів на 
дорогах країни.  

Відзначається, що за прийняття законопроекту №4660 «Про внесення змін до 
закону України про автомобільний транспорт (щодо дотримання вагових або габаритних 
норм та/або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі)» в першому читанні 
проголосували 211 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів. Після цього 234 
депутати підтримали рішення направити документ в комітет на доопрацювання. 

Як зазначив лідер фракції «Народний Фронт» Максим Бурбак, представляючи 
законопроект у ході засідання парламенту, даний документ спрямований на збереження 
доріг, оскільки в даний час внаслідок безконтрольного руху транспортних засобів, вагові 
параметри яких перевищують дозволені норми, дороги піддаються передчасним 
руйнуванням. 

АПК-Інформ 
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17.11.2016 Уряд затвердив нову методику нормативної грошової оцінки 
сільгоспземель 

Кабінет Міністрів України затвердив нову методику нормативної грошової 
оцінки земель сільськогосподарського призначення. 

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду 16 листопада 2016 року. 
"Це спрощення розрахунків при використанні методики, можливість масової 

оцінки і внесення до земельного кадастру, а також забезпечення можливості 
автоматизованої видачі інформації про нормативну грошову оцінку конкретної земельної 
ділянки", - розповів міністр аграрної політики Тарас Кутовий. 

За його словами, спрощення методики дозволить систематизувати процес 
грошової оцінки, усунути корупційну складову в цій сфері і забезпечити коректний аудит 
сільськогосподарських земель. 

Golos.Ua 
 
14.11.2016 Мінагропрод України очікує розподілу коштів держпідтримки 

аграріїв до середині грудня 
З 15 листопада розпочинає роботу центральна комісія Українського державного 

фонду підтримки фермерських господарств з надання фінансової підтримки фермерським 
господарствам. Після дотримання всіх процедур очікується, що до середини грудня всі 
кошти будуть спрямовані в регіони. 

До складу комісії входять представники Мінагропроду, Укрдержфонду, 
Держфінінспекції, ВГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників України», 
«Аграрного союзу України», ВГО «Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів», Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України та 
Федерації органічного руху України. Засідання комісії буде проводитися в режимі 
реального часу, що забезпечить прозорість і відкритість прийнятих рішень. 

За словами заступника глави Мінагропроду Олени Ковальової, вже практично у 
всіх областях України (крім Дніпропетровської, Київської та Луганської) відбулися 
засідання регіональних комісій, сформовані реєстри фермерських господарств, які 
претендують на отримання фінансової підтримки. Всього з державного бюджету виділено 
15,8 млн. грн., і вже 156 фермерських господарств подали заявки на загальну суму майже 
54 млн. грн. 

АПК-Інформ 
 
14.11.2016 Кабмін України пропонує поліпшити інвестиційний клімат в 

країні - законопроект 
Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді передати адміністрування 

всіх баз даних Державної фіскальної служби Міністерству фінансів, створити Фінансову 
поліцію та впровадити публічний реєстр відшкодування з податку на додану вартість. Про 
це йдеться в урядовому законопроекті №5368 «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні)», зареєстрованому в 
парламенті. 

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, адміністрування всіх баз 
даних УКРІНФОРМ буде здійснюватися Мінфіном або держпідприємством при Мінфіні. 

Крім того, проект передбачає ліквідацію податкової міліції і створення нового 
органу - Фінансової поліції, діяльність якого буде регламентуватися окремою законом. 

Крім цього, проект передбачає впровадження єдиного публічного реєстру заяв на 
бюджетне відшкодування ПДВ, згідно з яким орган, який здійснює казначейське 
обслуговування бюджетних коштів, буде в автоматичному режимі перераховувати кошти, 
що підлягають відшкодуванню з бюджету. 

Також проектом вноситься ряд уточнень в частині трансфертного ціноутворення, 
податку на прибуток, ПДВ, податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, акцизного 
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збору, плати за землю, ренти за використання води та надр, а також в частині 
оподаткування на тимчасово окупованій території. 

АПК-Информ 
 
10.11.2016 Мінагропрод розробив нову програму держпідтримки для аграріїв 
В Україні буде запущена нова програма держпідтримки для учасників 

агропромислового комплексу на 1 га. Про це заявив міністр аграрної політики і 
продовольства Тарас Кутовий. 

«Крім традиційних програм (компенсація кредитних ставок, підтримка 
тваринництва, садівництва), буде запущена абсолютно нова - на 1 га. Ресурс під дану 
програму готують депутати у відповідному законопроекті», - зазначив він. 

За словами міністра, на підтримку програми буде направлено 5 млрд. грн. Як буде 
виглядати ця програма, залежить від того, яку із запропонованих аграрним ринком 
концепцій (спецрежим для тваринництва, овочівництва, садівництва, зниження процентної 
ставки по ПДВ для продуктів харчування або пряма підтримка, крім закладених в бюджет 
5,5 млрд. грн.) вибере Мінфін. 

АПК-Інформ 
 
08.11.2016 Мінагропрод України ініціює створення робочої групи для 

вирішення питань інфраструктури при експорті зерна 
Міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий запропонував 

створити робочу групу із залученням керівництва Мінінфраструктури та «Укрзалізниці» 
для вирішення нагальних інфраструктурних питань в контексті експорту зерна. «Моя 
пропозиція: давайте створимо робочу групу. Із залученням керівництва 
Мінінфраструктури та «Укрзалізниці». І вирішимо цю проблему. Експорт має перспективи 
для зростання. Якщо сьогодні ми не внесемо корективи, завтра буде ще більше 
ускладнень», - сказав він. 

За словами Т.Кутового, всі учасники ринку повинні бути в рівних умовах і мати 
однаковий доступ до інфраструктури перевезень. 

Як зазначив міністр, прогнозується, що в 2016/17 МР експорт зернових очікується 
в межах 40 млн. тонн, і висловив надію, що ця цифра з кожним роком буде тільки рости. 
Для порівняння: в минулому році експорт становив 39 млн. тонн, а в позаминулому - 34,5 
млн. тонн. 

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день в структурі перевезень зерна на 
експорт в порти України поставляється залізничним транспортом 63% вантажів, 
автомобільним транспортом - 31-32%, річковим - 4-5%. 

Прес-служба Мінагропроду 
 
07.11.2016 У ВР України зареєстрований законопроект про зниження ставки 

ПДВ для «соціальних» продуктів до 7% 
У Верховній Раді України зареєстрований законопроект №5363 про зниження 

ставки податку на додану вартість для аграрних підприємств, які виробляють продукцію 
соціального значення (м'ясо, молочна продукція і цукор). 

Згідно з пояснювальною запискою до документу, даний проект закону пропонує 
встановити мінімальне соціальне податкове зобов'язання (МСПЗ) з 1 га землі в обробці, 
що дозволить вивести недобросовісні фермерські господарства з тіні. 

Чинне податкове законодавство передбачає скасування спеціального режиму 
ПДВ для аграріїв з 2017 р. Законопроект пропонує знизити ПДВ на м'ясну і молочну 
продукцію, одночасно компенсує українським споживачам зростання цін на дані 
«соціальні» продукти харчування. 

Даний законопроект може частково вирішити проблему нестачі державних 
коштів на підтримку сільського господарства. Зокрема введення МСПЗ з 1 га дозволить 
поповнити бюджет на 4-6 млрд. грн. Реалізація всіх норм законопроекту в кінцевому 
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рахунку дасть позитивний ефект для консолідованого бюджету в сумі від 1,8 млрд. До 4,2 
млрд. грн. 

АПК-Інформ 
 
03.11.2016 ВР України продовжила мораторій на перевірки бізнесу до кінця 

2017 
Верховна Рада України продовжила мораторій на перевірки бізнесу до 31 грудня 

2017 року, встановивши повне обмеження на проведення планових заходів зі здійснення 
державного нагляду, крім проведення планових заходів Державної ветеринарної та 
фітосанітарної служби України в частині перевірки безпечності та якості харчових 
продуктів. «За» ухвалення відповідного проекту закону №3153 «Про особливості 
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 3 
листопада у другому читанні проголосували 235 депутатів. 

Законом вводяться обмеження на позапланову перевірку, яка може бути 
проведена тільки на підставі звернення фізичної особи про порушення суб'єктом 
господарювання його законних прав. Одночасно впроваджується механізм захисту бізнесу 
від необґрунтованих перевірок контролюючими органами. Документом передбачається 
залишити також можливість проведення органами державного контролю позапланових 
перевірок з дозволу Кабінету Міністрів України; за письмовою заявою суб'єкта 
господарювання в відповідній орган Держнагляду про здійснення заходу державного 
контролю за його бажанням; за рішенням суду. При цьому законом визначено, що під 
мораторій не підпадають: органи, діяльність яких не має значного впливу на малий і 
середній бізнес; органи, порядок перевірок яких вже був реформований окремим законом; 
органи, які вже пройшли внутрішнє реформування. 

Нагадаємо, даний законопроект був прийнятий в першому читанні ще в листопаді 
2015 року. Тоді він передбачав мораторій на перевірки до липня 2016 року. 

АПК-Інформ 
 
02.11.2016 Аграрний комітет ВР підтримав збереження спецрежиму ПДВ для 

кооперативів 
Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних 

відносин 1 листопада 2016 року підтримав ініціативу щодо внесення змін до Податкового 
кодексу в частині збереження спецрежиму ПДВ для виробничих кооперативів. 

Про це повідомляє прес-служба Асоціації тваринників України, яка є автором 
даної ініціативи. 

Як очікують в асоціації, такий крок буде стимулювати розвиток виробництва в 
приватних господарствах, а також допоможе оживити економічну активність на селі. 

"У нашій країні близько 60% сільськогосподарської продукції виробляється в 
приватних присадибних господарствах. При цьому соціально-економічний потенціал 
цього сектора не розкритий і наполовину. Кооперація тільки починає своє відродження і 
потребує підтримки. Дуже сподіваюся, що завдяки співпраці з депутатським корпусом нам 
вдасться зробити виробничі кооперативи локомотивом розвитку та відродження 
українського села ", - прокоментувала голова асоціації Ірина Паламар. 

ПроАгро 
 
02.11.2016 ВР України прийняла законопроект про скасування реєстрації 

виробників рідкого біопалива та біогазу 
Верховна Рада України 1 листопада прийняла у другому читанні законопроект, 

яким відміняється необхідність ведення державного реєстру виробників рідкого 
біологічного палива та біогазу, що знижує бюрократичні перепони для ведення цього 
бізнесу. «За» ухвалення законопроекту №4618 «Про внесення змін до ст. 8 закону України 
«Про альтернативні види палива» за основу і в цілому проголосували 243 депутати при 
необхідному мінімумі в 226 голосів. 
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За словами голови підкомітету Комітету Верховної Ради з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олексія Рябчина, згідно із 
законодавством, держава повинна вести реєстр біопалива, якщо його виробники можуть 
отримувати пільги. «Ці пільги більше не застосовуються до біопалива, тому необхідності 
вести такий реєстр немає», - сказав він. 

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект був розроблений в рамках 
політики дерегуляції, яка була затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів від 18 
березня 2015 року. 

АПК-Інформ 
 


