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1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА  

від 7 грудня 2016 р. № 918  
Про затвердження критеріїв заборони поширення 

 сортів рослин в Україні 
 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” 
Кабінет Міністрів України постановляє :  

Затвердити критерії заборони поширення сортів рослин в Україні, що додаються. 
 

КРИТЕРІЇ  
заборони поширення сортів рослин в Україні 

1. Критеріями заборони поширення сортів рослин в Україні є: 
невідповідність умовам відмінності, однорідності та стабільності; 
незадоволення потреб суспільства; 
загроза життю і здоров’ю людей; 
нанесення шкоди рослинному і тваринному світу, збереженню навколишнього 

природного середовища. 
2. Невідповідність сортів рослин умовам відмінності, однорідності та стабільності 

визначається за такими критеріями: 
1) якщо сорт за проявом ознак чітко не відрізняється від будь-якого іншого сорту, 

який вважається загальновідомим (поширений на певній території в будь-якій державі; 
представлений зразком у загальнодоступній колекції; відомості про прояви ознак якого 
стали загальнодоступними у світі шляхом їх опису в будь-якій публікації; якому надана 
правова охорона та/або який внесений до офіційного реєстру сортів у будь-якій державі); 

2) якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини сорту повністю 
або частково втратили подібність за своїми основними ознаками, наведеними в описі 
сорту, або кількість нетипових рослин перевищує встановлену норму для відповідних 
ботанічних таксонів; 

3) якщо основні його ознаки, визначені в описі сорту, змінюються після 
неодноразового розмноження чи у разі особливого циклу розмноження наприкінці 
кожного такого циклу. 

3. Сортами, що не задовольняють потреби суспільства, вважаються сорти, які 
мають такі характеристики: 

урожайність сорту, яка відзначена протягом проведення кваліфікаційної 
експертизи, менша, ніж усереднена врожайність сортів, визначена для кожної групи 
стиглості, що пройшли державну реєстрацію за п’ять попередніх років, на величину 
нижнього значення довірчого інтервалу, яка обчислюється за методикою проведення 
кваліфікаційної (технічної) експертизи сортів рослин на придатність до поширення в 
Україні, крім сорту, який за стійкістю проти хвороб і шкідників, стресових факторів 
вирощування (зимостійкість, посухостійкість, жаростійкість, холодостійкість), іншими 
господарчо-корисними ознаками та показниками, що визначаються в процесі 
кваліфікаційної експертизи, значно перевершує зазначені сорти; 

якісні показники сорту поступаються якісним показникам сортів, що пройшли 
державну реєстрацію в останні п’ять років; 

стійкість сортів яких проти збудників хвороб, шкідників та стресових факторів 
вирощування не перевищує встановлених граничних меж. 

4. Сортами, які становлять загрозу життю і здоров’ю людей, є сорти, продукція 
переробки яких: 

містить шкідливі речовини; 
є небезпечною для харчування; 
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використовується для виготовлення наркотичних та отруйних речовин, коли це 
заборонено законодавством. 

5. Сортами, які завдають шкоду рослинному і тваринному світу, збереженню 
навколишнього природного середовища, є: 

сорти, неконтрольоване розмноження яких сприяє поширенню ареалу диких видів 
та засміченню посівів культурних рослин; 

сорти, що здатні накопичувати джерела інфекції і в результаті створювати умови 
виникнення епіфітотій; 

сорти, вегетативні та генеративні органи яких містять особливі специфічні 
речовини, що стимулюють розмноження шкідників, і це створює умови виникнення 
епізоотій; 

сорти, створені методом генної інженерії, які містять генетично модифіковані 
конструкції, за умови культивування мають недосліджену природу походження, яка може 
спричинити небажані наслідки. 

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА  

від 21 грудня 2016 р. № 979  
Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний 

матеріал 
Відповідно до частини п’ятої статті 12-

1, частини третьої статті 12-

5 Закону України 
“Про насіння і садивний матеріал” Кабінет Міністрів України постановляє :  

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний 
матеріал, що додається. 

2. Державній інспекції сільського господарства передати до 1 січня 2017 р. Реєстр 
сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал Міністерству аграрної політики та 
продовольства. 

ПОРЯДОК  
ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або  

садивний матеріал 
1. Цей Порядок визначає механізм ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або 

садивний матеріал, вимоги до його змісту, процедуру внесення до Реєстру відомостей про 
видані та/або скасовані сертифікати на насіння та/або садивний матеріал (далі - 
сертифікати). 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 
1) Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал (далі - Реєстр) - перелік 

сертифікатів та відомостей про них; 
2) інформація з Реєстру - документ у паперовій або електронній формі, що містить 

відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування або на дату та час, 
визначені у запиті щодо його надання, або інформацію про відсутність таких відомостей у 
Реєстрі; 

3) технічна помилка - описка, друкарська, граматична, арифметична помилка, 
допущена під час внесення відомостей до Реєстру. 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про насіння і 
садивний матеріал”. 

3. Держателем Реєстру є Мінагрополітики, яке забезпечує його ведення. 
Реєстр ведеться державною мовою та розміщується на офіційному веб-сайті 

Мінагрополітики. 
4. Реєстр є електронною базою даних. 
5. Програмне забезпечення Реєстру повинно забезпечувати: 
автоматизацію процесу внесення відомостей про сертифікати до Реєстру; 
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внесення відомостей про сертифікати в електронній формі та створення їх 
електронного архіву; 

зберігання відомостей про сертифікати протягом 10 років з дати закінчення строку 
їх дії або скасування; 

захист персональних даних згідно із Законом України “Про захист персональних 
даних”; 

виконання в повному обсязі функцій адміністратора Реєстру (накопичення, 
проведення аналізу, актуалізації та обробки даних, надання права доступу тощо); 

проведення інших дій, визначених цим Порядком. 
6. Реєстр містить такі відомості про видані органом з оцінки відповідності 

(суб’єктом видачі сертифіката) сертифікати: 
номер, дату видачі та строк дії сертифіката; 
найменування або прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта насінництва та 

розсадництва, якому видано сертифікат; 
ботанічний таксон, назву сорту, категорію (генерацію), номер та масу партії, 

номери етикеток; 
інформацію (відмітку) про скасування сертифіката. 
7. Відомості про сертифікат вносяться до Реєстру органом з оцінки відповідності 

(суб’єктом видачі сертифіката) не пізніше наступного робочого дня з дня його видачі. 
Внесення до Реєстру інформації (відмітки) про скасування сертифіката 

здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня його скасування. 
Внесення відомостей до Реєстру здійснюється безоплатно. 
8. У разі виявлення у Реєстрі технічної помилки орган з оцінки відповідності 

(суб’єкт видачі сертифіката) протягом одного робочого дня виправляє її, про що інформує 
суб’єкта насінництва та розсадництва. 

9. Відомості про сертифікати, що містяться в Реєстрі, є відкритими і 
загальнодоступними. 

Мінагрополітики забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до 
відомостей про сертифікати, що містяться у Реєстрі, з використанням Інтернету. 

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА 

від 28 грудня 2016 р. № 1031  
Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми 

свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) 
Відповідно до статті 18-

2 Закону України “Про насіння і садивний матеріал” Кабінет 
Міністрів України п о с т а н о в л я є :  

1. Затвердити такі, що додаються: 
Порядок видачі, скасування, тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора із 

сертифікації (агронома-інспектора); 
форму свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора). 
2. Установити, що державні інспектори територіальних органів Державної 

інспекції сільського господарства, які до 30 червня 2016 р. здійснювали повноваження із 
сертифікації у сфері насінництва і розсадництва, відповідають вимогам законодавства у 
сфері насінництва і розсадництва, що висуваються до аудиторів із сертифікації 
(агрономів-інспекторів), та продовжують виконувати функції із сертифікації насіння і 
садивного матеріалу на державному підприємстві, що входить до сфери управління 
Міністерства аграрної політики та продовольства, мають право на отримання свідоцтва 
аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) без складання кваліфікаційного іспиту та 
включення до Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів). 
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ПОРЯДОК  
видачі, скасування, тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації 

(агронома-інспектора) 
1. Цей Порядок визначає процедуру (механізм) видачі, скасування, тимчасового 

зупинення дії та видачі дубліката свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-
інспектора), встановлює форму свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора). 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 
кандидат - фізична особа, яка має намір скласти кваліфікаційний іспит та отримати 

свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора); 
кваліфікаційний іспит - письмовий іспит, який проводиться для перевірки та 

підтвердження наявності у кандидата необхідного рівня теоретичних і практичних знань 
та умінь у сфері насінництва і розсадництва; 

особова справа - сукупність документів у паперовій або в електронній формі, що 
подавалися кандидатом або аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), а також 
документи, які складалися комісією Мінагрополітики, із підготовки та проведення 
кваліфікаційного іспиту; 

свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) - документ, який визначає 
кваліфікаційну придатність аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) для 
проведення визначених у ньому видів робіт із сертифікації насіння і садивного матеріалу; 

свідоцтво про підвищення кваліфікації - документ, який підтверджує проходження 
аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) навчання за визначеними у ньому 
видами робіт із сертифікації насіння і садивного матеріалу; 

систематичне грубе порушення аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) 
- порушення законодавства у сфері насінництва і розсадництва під час проведення робіт із 
сертифікації насіння і садивного матеріалу, за результатами якого неможливо здійснити 
заходи щодо його усунення та яке було вчинено два і більше рази протягом одного 
календарного року. 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про насіння і 
садивний матеріал” (далі - Закон). 

3. Для отримання свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) 
кандидат повинен: 

мати вищу агрономічну освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше одного 
року; 

пройти атестацію шляхом складання кваліфікаційного іспиту, порядок підготовки та 
проведення якого затверджується Мінагрополітики. 

4. Для допуску до складання кваліфікаційного іспиту кандидат подає до 
Мінагрополітики такі документи: 

заяву, форма якої затверджується Мінагрополітики (далі - заява); 
копію документа про вищу освіту; 
документ, що підтверджує стаж роботи. 
5. Документи, зазначені у пункті 4 цього Порядку, можуть бути подані у письмовій 

та/або в електронній формі. 
Заява та копії документів подаються особисто у письмовій формі або надсилаються 

поштовим відправленням. 
6. У разі подання документів особисто уповноважена особа Мінагрополітики, яка 

приймає заяву, реєструє її в день отримання у журналі отриманих заяв, робить на ній 
відмітку про прийняття із зазначенням дати та власного підпису та зберігає в особовій 
справі, оформленій на ім’я кандидата. 

7. Після прийняття документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, уповноважена 
особа перевіряє правильність її оформлення та має право перевіряти відомості, подані 
кандидатом. 

8. Підставами для відмови у допуску до складання кваліфікаційного іспиту є: 
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виявлення у поданій заяві та документах, що до неї додаються, недостовірної 
інформації; 

відсутність у кандидата вищої агрономічної освіти; 
наявність у кандидата стажу роботи за спеціальністю в межах вищої агрономічної 

освіти менше одного року; 
набрання чинності рішенням суду про визнання кандидата особою з обмеженою 

дієздатністю або недієздатною; 
кандидат уже є аудитором із сертифікації, дія свідоцтва якого тимчасово зупинена; 
кандидат раніше не склав кваліфікаційний іспит та станом на день прийняття 

Мінагрополітики рішення про допуск або відмову у допуску до складання 
кваліфікаційного іспиту минуло менше двох місяців з дня складання таким кандидатом 
зазначеного вище кваліфікаційного іспиту; 

кандидат раніше був аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) та з дня 
прийняття рішення про позбавлення його права провадити діяльність у сфері насінництва і 
розсадництва відповідно до частини третьої статті 28 Закону минуло менше п’яти років. 

9. До найближчого за датою проведення кваліфікаційного іспиту допускаються 
кандидати, які подали зазначені у пункті 4 цього Порядку документи не пізніше ніж за 20 
робочих днів до дати проведення такого кваліфікаційного іспиту. 

10. Рішення про допуск або відмову у допуску кандидата до складання 
кваліфікаційного іспиту приймається Мінагрополітики протягом 10 робочих днів з дня 
надходження заяви та вручається (надсилається) кандидату не пізніше наступного 
робочого дня після його прийняття. 

11. Кандидату, який успішно склав кваліфікаційний іспит, Мінагрополітики видає 
свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) не пізніше 15 робочих днів з 
дати проведення кваліфікаційного іспиту. 

Свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) є безстроковим та 
видається безоплатно. 

12. Дія свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) може бути 
тимчасово зупинена з підстав та в порядку, що встановлені пунктом 17 цього Порядку. 

Свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) може бути скасовано з 
підстав та в порядку, що встановлені пунктами 20-23 цього Порядку. 

13. У свідоцтві аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), крім інших 
відомостей, зазначається вид робіт, які аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) має 
право проводити. 

14. Отримання свідоцтва аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) засвідчує 
підписом у книзі обліку виданих свідоцтв. Книга обліку виданих свідоцтв пронумерована, 
прошнурована та завірена в установленому порядку. 

15. Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) має право проводити роботи із 
сертифікації виключно: 

за наявності свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора); 
за видами культур та лише ті роботи, що зазначені у свідоцтві аудитора із 

сертифікації (агронома-інспектора). 
16. Аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) зобов’язані не рідше одного 

разу на три роки підвищувати свою кваліфікацію. 
17. Підставою для тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації 

(агронома-інспектора) є невиконання ним у встановлені Законом строки вимог щодо 
підвищення кваліфікації. 

Рішення про тимчасове зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-
інспектора) приймає Мінагрополітики. 

18. Підставою для прийняття рішення про поновлення дії свідоцтва аудитора із 
сертифікації (агронома-інспектора), яку тимчасово зупинено, є отримання 
Мінагрополітики підтвердження щодо одержання аудитором із сертифікації (агрономом-
інспектором) свідоцтва про підвищення кваліфікації. 
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19. Рішення про поновлення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-
інспектора), яку тимчасово зупинено, приймається Мінагрополітики протягом п’яти днів з 
дня одержання свідоцтва про підвищення кваліфікації. 

20. Підставою для прийняття рішення про скасування свідоцтва аудитора із 
сертифікації (агронома-інспектора) є: 

звернення аудитора із сертифікації (агронома-інспектора); 
рішення суду, зокрема щодо обмеження дієздатності особи, яка є аудитором із 

сертифікації (агрономом-інспектором), визнання її недієздатною, безвісно відсутньою; 
надання завідомо неправдивих відомостей, що призвели до прийняття рішення про 

видачу свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора); 
встановлення Держпродспоживслужбою факту систематичного грубого порушення 

аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) законодавства у сфері насінництва і 
розсадництва; 

свідоцтво про смерть особи, яка є аудитором із сертифікації (агрономом-
інспектором). 

21. Рішення про скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-
інспектора) приймається Мінагрополітики протягом 10 календарних днів з дати отримання 
Мінагрополітики документа, що підтверджує настання відповідних обставин, зазначених у 
пункті 20 цього Порядку. 

У разі встановлення факту систематичного грубого порушення аудитором із 
сертифікації (агрономом-інспектором) Держпродспоживслужба звертається до 
Мінагрополітики з письмовим умотивованим клопотанням щодо розгляду питання про 
скасування свідоцтва аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів). 

22. Копія рішення про скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-
інспектора) вручається (надсилається) відповідному аудитору із сертифікації (агроному-
інспектору) не пізніше наступного робочого дня після дня його прийняття, крім випадку, 
зазначеного в абзаці шостому пункту 20 цього Порядку. 

23. У разі прийняття рішення про скасування свідоцтва аудитора із сертифікації 
(агронома-інспектора) з підстав, передбачених абзацами четвертим та/або п’ятим пункту 
20 цього Порядку, особа може подати заяву на допуск до складання кваліфікаційного 
іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) не раніше ніж через два роки після 
дня прийняття Мінагрополітики рішення про скасування дії свідоцтва аудитора із 
сертифікації (агронома-інспектора). 

24. Рішення про скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-
інспектора) може бути оскаржене аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) у 
встановленому законодавством порядку. 

25. У разі непридатності свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) 
для користування внаслідок його пошкодження або втрати аудитор із сертифікації 
(агроном-інспектор) зобов’язаний подати заяву про видачу дубліката свідоцтва аудитора із 
сертифікації (агронома-інспектора). 

26. Документи, зазначені в пункті 25 цього Порядку, подаються в порядку та спосіб, 
що встановлені пунктами 4-6 цього Порядку. 

27. На підставі отриманої заяви про видачу дубліката Мінагрополітики протягом 
п’яти робочих днів після її отримання приймає рішення про видачу дубліката та 
анулювання втраченого або значним чином пошкодженого свідоцтва аудитора із 
сертифікації (агронома-інспектора) та внесення відповідних відомостей до Реєстру 
аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів). 

Мінагрополітики видає дублікат свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-
інспектора) замість втраченого або пошкодженого. 

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

від 18 січня 2017 р. № 22  
Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 

вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 року 
 

Відповідно до статей 2 і 6 Закону України “Про державне регулювання виробництва 
і реалізації цукру” Кабінет Міністрів України постановляє : 

1. Установити граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота 
“А”) у період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 р. у обсязі 1640 тис. тонн. 

2. Затвердити мінімальні ціни на цукрові буряки, які поставлятимуться з 1 вересня 
2017 р. до 1 вересня 2018 р. для виробництва цукру в межах квоти “А”, з урахуванням 
базисної цукристості та на цукор квоти “А” згідно з додатком. 

 
МІНІМАЛЬНІ ЦІНИ  

на цукрові буряки, які поставлятимуться з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 р. для 
виробництва цукру в межах квоти “А”, з урахуванням базисної цукристості та на 

цукор квоти “А” 

Код товару згідно 
з ДКПП 

Опис товару згідно з 
ДКПП 

Нормативно-технічна 
документація 

Мінімальна ціна за 1 
тонну (без 

урахування податку 
на додану вартість), 

гривень 

01.13.71-00.00 Буряки цукрові ДСТУ 4327:2004 633,1 

10.81.12-30.10 Цукор білий, 
кристалічний 

ДСТУ4623:2006/ ГОСТ 
31361-2008 

9172,57 

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 грудня 2016 р. № 934-р  
Про віднесення цілісного майнового комплексу державного підприємства 

“Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції” до 
сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства 

 
Віднести цілісний майновий комплекс державного підприємства “Державний центр 

сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції” (код згідно з ЄДРПОУ 
39394238) до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства. 

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 грудня 2016 р. № 987-р  
Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 

аграрної політики та продовольства на 2016 рік 
 

1. 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 споживання шляхом: 
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зменшення їх обсягу за програмою 2809010 “Керівництво та управління у сфері 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів” на 1400 тис. гривень (з них оплата 
праці - 1147,5 тис. гривень); 

збільшення їх обсягу за програмою 2801010 “Загальне керівництво та управління у 
сфері агропромислового комплексу” на 1400 тис. гривень (з них оплата праці - 1147,5 тис. 
гривень). 

2. Забезпечити: 
Міністерству аграрної політики та продовольства - погодження перерозподілу 

видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради 
України з питань бюджету; 

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

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2016 р. № 1014-р  
Про призначення Фалея В.Г. першим заступником  

Голови Державного агентства рибного господарства України 
 

Призначити Фалея Володимира Григоровича першим заступником Голови 
Державного агентства рибного господарства України 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 28 грудня 2016 р. № 1028-р  
Про звільнення Заставного Ю.Б. з посади першого заступника Голови Державної 

інспекції сільського господарства України 
 

Звільнити Заставного Юрія Богдановича з посади першого заступника Голови 
Державної інспекції сільського господарства України у зв’язку з переходом на іншу 
роботу. 

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

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  
НАКАЗ 

від 05 грудня 2016 р. № 512  
Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання 

водних біоресурсів загальнодержавного значення на 2017 рік 
 

Відповідно до статей 8, 28, 29 Закону України «Про рибне господарство, 
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», пункту 8 Положення про 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, пункту 5 Порядку 
установлення лімітів спеціального використання та визначення прогнозу допустимого 
вилову водних біоресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 
грудня 2012 року № 1149, та з метою забезпечення раціонального використання водних 
біоресурсів НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити ліміти та прогнози допустимого спеціального використання водних 
біоресурсів у водних об’єктах загальнодержавного значення на 2017 рік, що додаються* 
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2. Установити, що рослиноїдні види риб у всіх внутрішніх водних об’єктах не 
лімітуються. 

3. Департаменту тваринництва подати наказ у встановленому законодавством 
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

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

М. Мартинюка.___________________________ 
* Повний текст документа з додатками дивіться на сайті Відомства  

http://minagro.gov.ua/ 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  
НАКАЗ 

від 16 грудня 2016 р. № 542  
Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення 

у 2017 році 
 

Відповідно до статті 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове 
рибальство та охорону водних біоресурсів", підпункту 2 пункту 3 та підпункту 9 пункту 4 
Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, з метою 
забезпечення раціонального використання водних біоресурсів НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити квоти добування водних біоресурсів загальнодержавного значення у 
2017 році відповідно до лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання 
водних біоресурсів загальнодержавного значення на 2017 рік, затверджених наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05 грудня 2016 року № 512, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2016 року за № 1676/29806, що 
додаються*. 

2. Департаменту тваринництва в установленому порядку забезпечити подання цього 
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Голові Державного агентства рибного господарства України Коваліву Я.Б.: 
1) довести квоти добування водних біоресурсів до зазначених у додатках 

користувачів, подати розподіл квот добування по окремих користувачах та водоймах 
Міністерству екології та природних ресурсів України, обласним, Київській міській 
державним адміністраціям; 

2) забезпечити контроль за використанням виділених квот добування водних 
біоресурсів і встановлених лімітів та здійснення при потребі перерозподілу квот 
відповідно до чинного законодавства України. 

4. Усім користувачам незалежно від форм власності подавати Державному 
агентству рибного господарства України та органам статистики інформацію про обсяги 
вилову водних біоресурсів у визначені строки за встановленими формами. 

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

М. Мартинюка.___________________________ 
* Повний текст документа з додатками дивіться на сайті Відомства  

http://minagro.gov.ua/ 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  
НАКАЗ 

від 16 грудня 2016 р. № 543  
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики 

та продовольства України від 20 лютого 2013 року № 115 
Відповідно до статті 12-

2 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», пункту 
8Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 
1119, пункту 16Положення 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 НАКАЗУЮ:  

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 20 лютого 2013 року № 115 «Про затвердження Порядку 
проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння 
і садивного матеріалу, Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного 
матеріалу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 березня 2013 року за № 
435/22967 (із змінами). 

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

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

Мартинюка. 
http://minagro.gov.ua/ 

 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  

НАКАЗ 
від 16 грудня 2016 р. № 544  

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

 
Відповідно до статті 20 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», пункту 

8Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 
1119, пункту 16Положення 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 НАКАЗУЮ:  

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 20 лютого 2013 року № 116 «Про затвердження Порядку 
підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для 
селекційних, дослідних робіт і експонування», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 13 березня  2013 року за № 399/22931 (із змінами). 

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

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

М. Мартинюка.___________________________ 
* Повний текст документа з додатками дивіться на сайті Відомства  

http://minagro.gov.ua/ 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  
НАКАЗ 

від 16 грудня 2016 р. № 545  
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України від 25 березня 2013 року № 216 
Відповідно до статті 20 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», пункту 

8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 
1119, пункту 16Положення 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 НАКАЗУЮ:  

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 25 березня 2013 року № 216 «Про затвердження Порядку 
ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації 
економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем 
сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для 
розмноження і наступного вивезення за межі країни», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 10 квітня 2013 року за № 580/23112 (із змінами). 

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

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

М. Мартинюка. 
http://minagro.gov.ua/ 

 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  

НАКАЗ 
від 16 грудня 2016 р. № 555  

Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її 
територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат 

 
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про 
затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються 
за запитом на інформацію», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 
листопада 2015 року № 1119, НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити такі, що додаються*: 
1) Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за 

запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру та її територіальні органи; 

2) Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, 
що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України 
з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи. 

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК забезпечити подання 
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому 
порядку. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

http://minagro.gov.ua/ 
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА  
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо 

врегулювання питання надання дозволу на розроблення проекту землеустрою» 
Номер, дата реєстрації: 5474 від 01.12.2016 
Ініціатори: Народний депутат України Кривохатько В.В. 

 
Законопроект покликаний усунути корупційні ризики у діяльності відповідних 

органів на які покладено обов’язки щодо передачі у власність громадян земельних 
ділянок із земель державної чи комунальної власності, а також захистити громадян від 
свавілля корумпованих чиновників.  

Необхідність прийняття Верховною Радою України запропонованого 
законопроекту викликана потребою у посиленні протидії корупційним ризикам, захисту 
прав та законних інтересів громадян, які мають намір отримати у власність земельні 
ділянки із земель державної чи комунальної власності.  

На сьогоднішній день земельна сфера стала найбільш корумпованою у державі. 
 У зв’язку з цим гостро постає питання приведення нормативно-правової бази до 

викликів сьогодення з метою усунення корупційних чинників, все ще наявних у 
законодавстві. 

Одним із способів вимагання неправомірної вигоди,            
якими користуються корупціонери від влади під час передачі земельних ділянок у 
власність громадян, є оформлення дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної однієї і тієї самої земельної ділянки декільком громадянам. 

Це створює умови для проведення своєрідного корупційного конкурсу між 
претендентами на отримання землі під час затвердження проекту землеустрою 
відповідним органом, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності 
у власність. 

Як наслідок, громадян вимушують давати хабарі та замовчувати вчинення злочинів 
керівниками органів державної влади та інших органів, через побоювання, що вони  не 
отримають землю у власність і залишаться без засобів до існування.   

Наразі, такі злочинні схеми розподілу земель призводять до втрати авторитету 
державної влади і загрожують небаченими до цього часу протестними діями. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України  «Про мораторій на відчуження земель сільськогосподарського 
призначення» 

Номер, дата реєстрації: 5476 від 01.12.2016 
Ініціатори: Народний депутат України Тимошенко Ю.В. 

  
Проект Закону України  «Про мораторій на відчуження земель 

сільськогосподарського призначення» має за мету й завдання захистити національні 
інтереси України, продовольчу безпеку держави,  права громадян  і юридичних осіб – 
власників земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
та власників виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв) для ведення 
особистого селянського господарства.  

Протягом останніх років Верховна Рада України щороку ухвалює зміни до 
Земельного кодексу України стосовно продовження ще на один рік заборони на купівлю-
продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва.  Наразі Парламент України продовжив її до 1 січня 
2018 року. 

Разом із тим, впроваджений підхід встановлення на черговий рік заборони 
відчуження зазначених земель не є досконалим. Для належного функціонування в Україні 
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ринку землі спершу необхідно здійснити вирішення низки фундаментальних питань, 
розв’язання яких потребує більш тривалого часу.  

Ключовим із них є забезпечення потужного розвитку сімейного фермерства. 
Відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення неможливе без наявності 
розвинутої мережі сімейних ферм, адже інакше українці перестануть бути власниками 
своєї землі. Крім того, становлення сімейного фермерства дозволить вирішити стратегічне 
питання отримання домогосподарствами заробітку від максимального освоєння 
чорноземів через вирощування, переробку і збут виробленої продукції. 

Однак для цього спершу потрібно ухвалити стратегічну програму розвитку сімейного 
фермерства із запровадженням для них спрощеної системи оподаткування, створити 
належно працюючу систему підтримки функціонування фермерства в Україні, здійснити 
розбудову відповідної інфраструктури. Держава зобов’язана прокласти шлях на зовнішні 
ринки збуту для продукції, яку виробляють фермерські господарства. Все це  - справа не 
одного року.  

Варто також усвідомити, що лише через декілька років фінансово і економічно 
зміцніле фермерство зможе стати вагомим учасником ринку землі.  У разі ж легалізації 
купівлі-продажу землі сільгосппризначення з 2018 року, потужні агрохолдинги без будь-
якої конкуренції з боку фермерів безперешкодно  набудуть у власність десятки мільйонів 
гектарів земель сільськогосподарського призначення, які є основою продовольчої безпеки 
держави та національного багатства. 

Окрім наведеного, запровадження в Україні обігу земель сільськогосподарського 
призначення у найближчі рік-два об’єктивно неможливе через наявність низки й інших 
чинників.  

Одним з них є низький рівень цін на землі сільськогосподарського призначення в 
Україні. Зараз ціна гектара вітчизняної землі у декілька разів нижча від вартості 
аналогічних ділянок у країнах ЄС з розвиненим аграрним сектором. Якщо в Україні 1 га 
сільськогосподарських угідь оцінюється  в середньому в 700 доларів США,  то, наприклад, 
у Польщі середня вартість гектару складає 7,5-8 тис.дол., а у Іспанії – 14-15 тис.дол. При 
цьому в державі триває економічна криза, і збіднілі землевласники готові до продажу 
належної їм землі за заниженою ціною.  

Варто наголосити, що земельні ділянки площею 3,6 га  (саме таким є розмір 
середнього паю в Україні), особливо з невизначеними межами,  не є привабливим товаром 
для ринку, де попитом користуються великі масиви угідь (поля) площею від декількох 
десятків гектарів і вище.  В таких умовах розпайовані земельні ділянки стануть об’єктом 
купівлі-продажу по значно заниженим цінам з метою їх консолідації для  продажу на 
вторинному ринку. Унаслідок цього власники паїв залишаться з ресурсом, недостатнім ні 
для відкриття бізнесу, ні для інвестицій у альтернативні активи, а переваги від цього 
отримують виключно великі агрохолдинги та корпорації.  

Ще одним фактором є відсутність сформованого Державного земельного кадастру, 
що обумовлює документальну невизначеність  та нечіткість  меж значної кількості 
земельних ділянок сільгосппризначення.   

Відповідно, за цих умов продаж земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення потребує відкладення щонайменше на 5 років. Протягом цього часу має бути 
прийнята і запроваджена стратегія  розбудови сімейних ферм, вирішені  інші зазначені 
вище питання з метою формування належних організаційних, економічних та фінансових 
передумов для  повноцінного функціонування в Україні ринку землі 
сільськогосподарського призначення. 

У той же час, в Україні є чимало землевласників, які в силу похилого віку, через 
міграцію у місто та з низки інших причин не мають змоги та зацікавленості 
використовувати отриману земельну ділянку за цільовим призначенням для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва та/або особистого селянського 
господарства. За цих умов вбачається справедливим та доцільним надати їм, як власникам 
землі, право у період дії мораторію звернутися з пропозицією при викуп їх земельних 
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ділянок державою. Від імені держави викуп зазначених ділянок здійснюватиме 
уповноважений Кабінетом Міністрів України орган у порядку, визначеному окремим 
законом, та за ціною, яка відповідатиме ринковій вартості зазначених ділянок. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

 Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення 
змін до деяких законів України щодо безпечності харчових продуктів» 

Номер, дата реєстрації: 4589/П від 02.12.2016  
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 законів 
України щодо безпечності харчових продуктів (реєстр.№ 4589), поданий Кабінетом 
Міністрів України. 

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

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» 
Номер, дата реєстрації: 5535 від 13.12.2016 
Ініціатори: Народні депутати України Мушак О.П., Хлань С.В., Чумак В.В., 

Різаненко П.О., БєльковаО.В., Романюк В.М. 
 
Метою прийняття Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського 

призначення» є правове врегулювання питань, пов’язаних з відкриттям ринку земель в 
Україні, запровадження при цьому особливого механізму обігу земель 
сільськогосподарського призначення зі збалансованим дотриманням та захистом 
приватних, громадських, суспільних та держаних інтересів. 

Завданнями Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського 
призначення» є: 

 ефективне врегулювання відкриття, організації, функціонування ринку землі 
сільськогосподарського призначення. 

 формування основ обігу земель сільськогосподарського призначення та 
ефективного використання земель. 

 закладення правового регулювання ефективного використання земель. 
 забезпечення правового регулювання, яке сприяє розвитку аграрного сектору 

економіки держави та залученню інвестицій в економіку України. 
 передбачення прозорих механізмів обігу земель сільськогосподарського 

призначення. 
 недопущення спекулятивних операцій із землями сільськогосподарського 

призначення 
Україна потребує активного залучення інвестицій у власну економіку, а аграрний 

сектор розглядається як один із основних донорів надходжень до державного та місцевих 
бюджетів.  

Протягом усього часу існування незалежної України питання земельної реформи та 
відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення було на порядку денному 
законодавчої та виконавчої гілок державної влади.  

На початку 2000-их років, усвідомлюючи суспільний резонанс та недопущення 
неконтрольованого перерозподілу земель, законодавець виправдано застосував 
законодавчу заборону на обіг земель сільськогосподарського призначення. Разом з тим 
подальші продовження мораторію не можна вважати виправданими. Оскільки 
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конституційні обмеження прав власності українських громадян безпрецедентно довго 
затягнулися і втратили свій первинний сенс.  

Наразі в Україні практично повністю введено в дію систему державного кадастру 
та реєстрації речових прав на нерухоме майно, що, у сукупності із іншими факторами, 
дозволяє стверджувати про наявність необхідних базових технічних умов для відкриття 
ринку земель сільськогосподарського призначення. 

Поетапне та регульоване відкриття ринку земель сільськогосподарського 
призначення забезпечить введення в товарний оборот земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, що сприятиме повноцінній та безперешкодній 
реалізації права власності власниками земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, залучення інвестицій в аграрний сектор економіки України, підвищення 
рівня матеріального благополуччя власників земельних ділянок, збільшення доступних до 
використання механізмів фінансування агровиробництва тощо. 

Зважаючи на існуючу гостру соціальну та економічну необхідність відкриття 
ринку землі сільськогосподарського призначення, а також достатні базові технічні умови й 
успішний законотворчий досвід країни у регулюванні нових для держави видів суспільних 
відносин, прийняття відповідного Закону на основі законопроекту, що пропонується, є 
надзвичайно актуальним та доцільним. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про внесення змін до статті 118 Земельного кодексу України 

щодо удосконалення порядку надання дозволу на розроблення проекту землеустрою» 
Номер, дата реєстрації: 5474-1 від 15.12.2016 
Ініціатори: Народний депутат України Сольвар Р.М. 
 
Законопроект покликаний усунути корупційні ризики у діяльності відповідних 

органів на які покладено обов’язки щодо передачі у власність громадян земельних 
ділянок із земель державної чи комунальної власності, а також захистити громадян від 
свавілля корумпованих чиновників.  

Необхідність прийняття Верховною Радою України запропонованого 
законопроекту викликана потребою у посиленні протидії корупційним ризикам, захисту 
прав та законних інтересів громадян, які мають намір отримати у власність земельні 
ділянки із земель державної чи комунальної власності.  

На сьогоднішній день земельна сфера стала найбільш корумпованою у державі. 
 У зв’язку з цим гостро постає питання приведення нормативно-правової бази до 

викликів сьогодення з метою усунення корупційних чинників, все ще наявних у 
законодавстві. 

Одним із способів вимагання неправомірної вигоди, якими користуються 
корупціонери від влади під час передачі земельних ділянок у власність громадян, є 
оформлення дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
однієї і тієї самої земельної ділянки декільком громадянам. 

Це створює умови для проведення своєрідного корупційного конкурсу між 
претендентами на отримання землі під час затвердження проекту землеустрою 
відповідним органом, який передає земельні ділянки державної чи комунальної 
власності у власність. 

Як наслідок, громадян вимушують давати хабарі та замовчувати вчинення 
злочинів керівниками органів державної влади та інших органів, через побоювання, що 
вони  не отримають землю у власність і залишаться без засобів до існування.   

Зайве навіть говорити, що такі злочинні схеми розподілу земель призводять до 
втрати авторитету державної влади. 

Народним депутатом України Кривохатьком В. В. подано проект закону, який 
врегульовує вищезазначені питання. Разом з тим, він містить низку неточностей та 
потребує доповнення. 
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Так, автором законопроекту встановлюється додаткова підстава для відмови у 
наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою. У якості строку ним 
встановлюється - строк дії рішення відповідного органу про розробку проекту 
землеустрою. 

Разом з тим, ні Земельним кодексом України ні іншим нормативно-правовим 
актом не передбачено обов’язок органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування зазначати у своїх рішеннях про надання дозволів на розробку 
документацій із землеустрою строк їх дії. 

Крім того, відповідно до ст. 22 Закону України «Про землеустрій» та п. 3 ч. 3 ст. 
123 Земельного кодексу України підставою проведення землеустрою є також судові 
рішення та в окремих випадках письмове повідомлення зацікавленого суб’єкта.   

Отже, більш доцільним є встановлення строку дійсності документації із 
землеустрою, розробленої на підставі відповідного рішення з часу його прийняття. 

Також з метою унеможливлення «рейдерських захоплень» земельних ділянок, їх 
частин та уникнення тривалих судових суперечок пропонується включити як одну із 
підстав для відмови у наданні дозволу на розробку документації із землеустрою 
наявність на земельній ділянці об’єкту нерухомого майна, який на праві власності 
належить іншому суб’єкту. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про внесення зміни до статті 99 Земельного кодексу України 
щодо уточнення видів права земельного сервітуту» 

Номер, дата реєстрації: 5606 від 26.12.2016 
Ініціатори: Народні депутати Різаненко П.О., Шинькович А.В. 
 
Законопроект ініційований з метою вдосконалення законодавчого регулювання 

права земельного сервітуту, шляхом виключення з переліку видів права земельного 
сервітуту невластивого цьому правового інституту такого виду права, як право на 
розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм). 

Завданням законопроекту є захист інтересів держави та територіальних громад у 
питанні розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності та 
усунення наявних корупційних ризиків у цій сфері. 

Статтею 401 Цивільного кодексу України визначено, що право користування 
чужим майном (сервітут) може бути встановлене щодо земельної ділянки, інших 
природних ресурсів (земельний сервітут) або іншого нерухомого майна для задоволення 
потреб інших осіб, які не можуть бути задоволені іншим способом. 

Згідно статті 404 Цивільного кодексу України, право користування чужою 
земельною ділянкою або іншим нерухомим майном полягає у можливості проходу, 
проїзду через чужу земельну ділянку, прокладання та експлуатації ліній електропередачі, 
зв'язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання, меліорації тощо. Водночас, 
пунктом «в» статті 99 Земельного кодексу України передбачено, що власники або 
землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати встановлення такого земельного 
сервітуту, як право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм), що 
суперечить правовій природі інституту земельного сервітуту.  

Так, тимчасові споруди (малі архітектурні форми), як правило встановлюються з 
метою ведення підприємницької діяльності: торгівлі, надання населенню побутових та 
інших видів послуг тощо. 

Згідно статей 82, 93 Земельного кодексу України юридичні особи для провадження 
підприємницької та іншої діяльності можуть набувати земельні ділянки у власність або 
користуватися земельними ділянками на праві оренди.  

Частиною першою статті 134 Земельного кодексу України визначено, що земельні 
ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, 
емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної 
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або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних 
засадах (земельних торгах), крім окремих випадків, перерахованих у частині другій 
зазначеної статті (не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) 
земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі 
розташування на них об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у 
власності фізичних або юридичних осіб, використання земельних ділянок для потреб, 
пов'язаних з користуванням надрами, та спеціального водокористування відповідно до 
отриманих дозволів та ін.). 

Можливість встановлення земельного сервітуту на право на розміщення 
тимчасових споруд (малих архітектурних форм) дозволяє ухилятися від необхідності 
проведення земельних торгів та несе ризики вчинення корупційних правопорушень, а 
отже доцільно виключити право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних 
форм) з переліку видів права земельного сервітуту. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» 
Номер, дата реєстрації: 5535-1 від 28.12.2016 
Ініціатори: Народний депутат України Корнацький А.О. 
 
Метою проекту закону є захист селян-землевласників від ризиків обезземелення та 

полишення без засобів до існування, законодавче врегулювання правовідносин у сфері 
обігу земель сільськогосподарського призначення, припинення державної політики 
порушення конституційних прав громадян і усунення неконституційних обмежень щодо 
реалізації громадянами України права власності на землю, припинення тіньового обігу 
сільськогосподарських земель, створення умов для отримання селянами-землевласниками 
ринково обґрунтованої ціни на землю при її відчуженні, створення передумов для 
придбання землі сільськогосподарського призначення українськими аграріями. 

Завданням цього Закону є встановлення спеціального правового режиму обігу 
земель сільськогосподарського призначення, запровадження істотних умов правочинів та 
інших вимог щодо відчуження таких земель із метою забезпечення захисту прав і 
законних інтересів землевласників – продавців земель сільськогосподарського 
призначення. 

Завданням цього Закону також є створення умов для розвитку присадибних, 
особистих селянських господарств як основних форм зайнятості селян та забезпечення 
джерел їх доходів. 

Законопроектом на Уряд України покладається обов’язок у однорічний строк 
завершити земельну реформу, яка розтягнута владою більше ніж на чверть століття,  
шляхом передачі у приватну власність (в порядку приватизації) всіх неприватизованих 
сільськогосподарських земель. 

Проектом закону вирішується важливе завдання правового врегулювання статусу 
сотень тисяч гектарів сільськогосподарських та несільськогосподарських угідь, які 
передані  в колективну власність, але дотепер не розподілені. 

Прийняття законопроекту обумовлено необхідністю забезпечення реалізації 
конституційного права власності на землю, захисту законних прав та інтересів власників 
земельних часток (паїв), земельних ділянок сільськогосподарського призначення для 
товарного сільськогосподарського виробництва в умовах земельного ринку, а також 
унормування правовідносин в сфері обігу земель сільськогосподарського призначення, не 
врегульованих Земельним кодексом України, і припинення існуючої заборони (мораторію) 
на відчуження сільськогосподарських земель. 

http://zakon.rada.gov.ua 
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Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до 
Земельного кодексу України щодо недопущення тіньового відчуження земель 
сільськогосподарського призначення» 

Номер, дата реєстрації: 5223/П від 18.01.2017  
Ініціатор: Народний депутат України Заболотний Г.М. 

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

України щодо недопущення тіньового відчуження земель сільськогосподарського 
призначення (реєстр. № 5223), поданий народним депутатом України Тимошенко Ю.В. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про виноград та виноробну продукцію» 
Номер, дата реєстрації: 5667 від 19.01.2017 

Ініціатор: Народний депутат України Урбанський О.І. 
 
Метою проекту Закону є спрощення ведення підприємництва та дерегуляція у 

сферах виноградарства та виноробства, приведення у відповідність норм галузевого 
законодавства  з вимогами міжнародних правил виробництва виноробної продукції та 
імплементація положень Регламенту Ради (ЄС) № 491/2009 від 25 травня 2009 року щодо 
енологічних практик, маркування і захисту географічних зазначень виноробної продукції 
та контролю у сфері виноградарства та виноробства шляхом внесення відповідних змін до 
вітчизняного законодавства. 

Вигідне географічне розташування України, помірний клімат, сприяє розвитку 
виноробства і вирощування найрізноманітніших сортів винограду. Однак, попри це та 
давні історичні традиції  виноградарство й виноробство досі має нереалізований 
потенціал. Гармонізація чинного законодавства з вимогами європейського, створення 
ефективних механізмів розвитку галузі, підвищення якості й конкурентоздатності 
вітчизняної виноробної продукції, захист прав виробників, удосконалення термінології в 
області виноградарства й виноробства сприятиме конкурентоспроможності виноградної та 
виноробної продукції та стимулюватиме підвищення рівня ефективної зайнятості 
сільського населення, рівня доходів сільського населення та збереження робочих місць на 
виноградарських і виноробних підприємствах, а також у партнерів виноградно-виноробної 
галузі. 

Проектом Закону пропонується прийняти Закон України «Про виноград та 
виноробну продукцію», внести зміни до законів України «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів» та «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» і визнати таким, що втратить чинність, Закон України «Про виноград 
та виноградне вино» з метою імплементації положень Регламенту Ради (ЄС) № 491/2009 
від 25 травня 2009 року щодо виробничого потенціалу та заходи контролю в секторі вина. 

  Крім цього, проектом Закону пропонується створення сприятливих умов щодо 
розвитку виноградарсько-виноробних господарств всіх форм власності та виробництва 
високоякісної продукції з особливими властивостями, що обумовлені екологічними 
умовами території походження, шляхом спрощення затвердження нових видів виноробної 
продукції. 

Проектом Закону: 
уточнено терміни та визначення, класифікацію сортів винограду та вимоги до 

виробництва виноробної продукції, виробленої з відповідних сортів винограду, а також 
деякі енологічні практики та обмеження; 

уточнено такі терміни та визначення: виноградники, гібриди прямі виробники, 
шампанське України, ігристе України, вино контрольованого найменування за 
походженням, вино ординарне, витримка, виноробна продукція,  фальсифікація 
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виноробної продукції, суб’єкт господарювання первинного виноробства, суб’єкт 
господарювання вторинного виноробства, суб’єкт господарювання змішаного 
виноробства, прототип вина, ароматизовані вина, бренді виноградні, вермути; 

введено  нові терміни та визначення: спирт коньячний, горілки виноградні, 
дистилят з виноградної сировини, напої міцні виноградні, лікери виноградні, бальзами 
виноградні, цукровмісні матеріали; 

з метою дерегуляції сфери виноробства передано суб’єктам господарювання 
функції центрального орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну аграрну політику щодо затвердження технологічної  документації і нормативних 
документів на виробництво на нових марок виноробної продукції, вин контрольованих 
найменувань за походженням;  

передбачено ліцензування та контроль за виробництвом та обігом дистиляту з 
виноградної сировини;   

включено норму щодо захисту на теріторії України географічних зазначень ЄС на 
виноробну продукцію; 

імплементовано правила щодо маркування та представлення виноробної продукції; 
встановлено принципи проведення перевірок, а саме перевірок на місцях, 

перевірок виробничого потенціалу, визначено контролюючи установи та їх повноваження 
у сферах виноградарства та виноробства; 

визначено центральні органі державного нагляду (контролю),  процедури 
проведення контролю у сферах виноградарства та виноробства; 

конкретизовано санкції, які встановлюються за порушення вимог, встановлених 
законом. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
 

06.12.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення 

змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" (щодо розширення 
переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного 
кадастру та надання відповідної інформації з нього)" 

  
1. Розробник: 
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 
2. Стислий виклад змісту проекту: 
Проект Закону України ""Про внесення змін до Закону України "Про Державний 

земельний кадастр" (щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей 
до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з 
нього)" розроблено Державною службою України з питань геодезії, картографії та 
кадастру з метою забезпечення децентралізації повноважень у сфері ведення Державного 
земельного кадастру, запровадження удосконаленого механізму надання адміністративних 
послуг у частині здійснення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими 
інженерами-землевпорядниками в електронній (цифровій) формі із застосуванням веб-
технологій, з використанням особистого електронного цифрового підпису, скорочення 
строку здійснення державної реєстрації земельної ділянки до 7 робочих днів. 

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

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

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань: 
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Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця. 
5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій: 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, м. Київ, 01001, м. Київ, 

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

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

2864711, inform@dkrp.gov.ua. 
 
Проектом Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Державний 

земельний кадастр" щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей 
до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього" (далі – 
проект Закону) передбачено внести зміни до Закону України "Про Державний земельний 
кадастр". 

Метою законопроекту є покращення умов надання такої адміністративної послуги, 
як здійснення державної реєстрації земельної ділянки, шляхом децентралізації 
повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру, що дасть змогу Україні 
підвищити позицію у рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу". 

Проект Закону України розроблено Державною службою України з питань 
геодезії, картографії та кадастру з метою забезпечення децентралізації повноважень у 
сфері ведення Державного земельного кадастру, запровадження удосконаленого 
механізму надання адміністративних послуг у частині здійснення державної реєстрації 
земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в електронній 
(цифровій) формі із застосуванням веб-технологій, з використанням особистого 
електронного цифрового підпису, скорочення строку здійснення державної реєстрації 
земельної ділянки до 7 робочих днів. 

Внесення відомостей до Державного земельного кадастру, зокрема під час 
державної реєстрації земельної ділянки, здійснюється згідно з діючим законодавством 
виключно Державним кадастровим реєстратором (за місцем знаходження земельної 
ділянки) за заявою, поданою заявником через центри надання адміністративних послуг. 
Подання документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру від імені замовника документації здійснюється її 
розробником, тобто сертифікованими інженерами-землевпорядниками, якщо інше не 
встановлено договором. З метою спрощення процедури державної реєстрації земельної 
ділянки, скорочення часу на її здійснення, реалізації принципу екстериторіальності при 
наданні відповідної послуги, усунення причин, які зумовлюють необхідність 
неодноразових звернень заявників із заявами та документами через центри надання 
адміністративних послуг до державних кадастрових реєстраторів (у разі виявлення 
помилок, необхідності внесення певних уточнень), що призводить до зайвих витрат 
матеріальних ресурсів, пропонується надати відповідні повноваження щодо внесення 
відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованим інженерам-
землевпорядникам. 

Приведення системи адміністративних процедур у відповідність із європейськими 
стандартами є одним із важливих завдань Уряду. 

Розвиток інформаційних технологій, поширення нових можливостей електронного 
урядування створює сприятливі передумови для здійснення адміністративних процедур зі 
значно меншими витратами часу. Водночас, розвиток системи Державного земельного 
кадастру, удосконалення функціональних можливостей програмного забезпечення та 
апаратних засобів Державного земельного кадастру, збільшення обсягу відомостей 
Державного земельного кадастру розширює можливості в наданні адміністративних 
послуг у сфері ведення Державного земельного кадастру та, як наслідок, збільшує 
соціальний попит на відповідні послуги. 
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Таким чином, зменшення часу на задоволення потреб фізичних та юридичних осіб 
під час надання адміністративних послуг, зокрема, в частині здійснення державної 
реєстрації земельної, розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього, матиме 
значний соціальний ефект. 

Крім того, з метою виявлення порушень державної реєстрації земельних ділянок 
державними кадастровими реєстраторами, сертифікованими інженерами-
землевпорядниками проектом Закону пропонується запровадити здійснення Державною 
службою України з питань геодезії, картографії та кадастру постійного моніторингу 
внесення відомостей до Державного земельного кадастру державними кадастровими 
реєстраторами та сертифікованими інженерами-землевпорядниками. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
07.12.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про внесення змін до Інструкції про ведення 
обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на 
хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах" 

  
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 

внесення змін до Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і 
продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах", 
затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13.10.2008 № 661 (далі 
– Наказ) розроблено відповідно до абзацу 5 частини другої статті 9 та статті 22 Закону 
України "Про зерно та ринок зерна в Україні". 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Наказу 
Мінаграрополітики Державна інспекція сільського господарства України оголошує про 
його публікацію. 

Проект Наказу оприлюднено шляхом його розміщення в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, е-
mail:www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика" та Державної інспекції сільського 
господарства України, e-mail: www.disgu.gov.ua, розділ "Проекти регуляторних актів". 

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

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011, 
Е-mail: tetiana.homelia@minagro.gov.ua, Тетяна Григорівна Гомеля, 
тел./факс: 279-27-04. 
Державна регуляторна служба України, 
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, 
Е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 
 
Проект наказу розроблено з метою зниження витрат експортерів, що виникають 

внаслідок відсутності можливості формування експортних партій на припортових 
елеваторах, законодавчо дозволити змішувати різні класи зерна в транспортних засобах 
(морських суднах). З цією метою пропонується внести зміни до Інструкції про ведення 
обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на 
хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затвердженої наказом Міністерства 
аграрної політики України № 661 від 13 жовтня 2008 року (надалі – Інструкція) і 
дозволити експортерам зерна формувати експортні партії відповідно до вимог експортних 
контрактів в елеваторних місткостях. 
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Крім цього, метою проекту наказу є сприяння дерегуляції підприємницької 
діяльності, одночасно зі створенням дієвого механізму вирішення спорів при визначенні 
якості зерна і вдосконалення процедури оформлення зачистки, а також вдосконалення 
застарілих норм і приведення їх у відповідність до вимог сьогодення та ділової практики. 

Однією з найгостріших проблем аграрного сектору є не в повній мірі відповідність 
регуляторних актів об’єктивним вимогам ринку. Нормативні акти подекуди не виконують 
своєї основної функції: створення чітких та зрозумілих правил, покликаних сприяти 
ефективності діяльності суб'єктів разом із захистом інтересів суспільства та держави. 
Існують перешкоди, які необґрунтовано змушують підприємців збільшувати витрати та 
нераціонально використовувати ресурси. В результаті це призводить до погіршення 
конкурентної привабливості зернової галузі, зниження обсягів виробництва та темпів 
розвитку аграрного сектору. 

Українські сільгоспвиробники традиційно частину виробленого зерна продають 
одразу на внутрішньому ринку, а частину зберігають у зерносховищах для подальшої 
реалізації. Компанії-трейдери, які купують зерно у сільгоспвиробників, частину зерна 
експортують, частину ж переробляють або зберігають у зерносховищах для подальшого 
продажу на експорт, або для внутрішнього ринку. Такий порядок забезпечує 
передбачуваність та стабільність функціонування усієї системи: прогнозованість 
закупівель і цін, зберігання та експорту зерна, рівномірне навантаження на елеваторні, 
транспортні та портові потужності. Це, у свою чергу, дозволяє експортувати українське 
зерно в оптимальних ціновому і часовому діапазонах та забезпечувати постійне 
надходження валюти в країну. 

Проте у сфері обігу зерна існує низка проблем, що заважають нормальному 
функціонуванню ринку. Одним із важливих не вирішених питань залишається 
законодавчо неврегульованим формування партій зерна безпосередньо на експорт шляхом 
змішування різних класів зерна на припортових і лінійних зернових складах. В результаті 
неможливість змішування зерна різних класів призводить до надмірної тривалості 
перевалки зернових у портах та перевантаженості транспортної інфраструктури. 

Одним із пріоритетних завдань Кабінету Міністрів України станом на сьогодні 
є максимальне наближення українського законодавства, стандартів та практики до 
загальноєвропейських норм і передового досвіду. Такий позитивний крок у напрямі 
дерегуляції, як надання можливості змішувати партії різних класів зернових для 
подальшого експорту на лінійних зернових складах та портових терміналах, значно 
покращить роботу компаній-учасників зернового ринку. 

Вдосконалення Інструкції дозволить, за відсутності додаткових витрат з 
Державного бюджету України, раціонально використовувати елеваторні місткості, 
скоротити зайві витрати вітчизняних експортерів, збільшити додану вартість 
експортованої продукції, а відтак і збільшити надходження до Державного бюджету 
України та валютні надходження в Україну. 

http://minagro.gov.ua/ 
 

08.12.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та критеріїв 
уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення 
досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об’єктів державного 
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю" 

  
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 

затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референc-
лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та 
об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного 
контролю" (далі – проект наказу), який підготовлено на виконання статті 7 Закону України 
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"Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та 
статті 62 Закону України "Про ветеринарну медицину". 

Розробником проекту наказу є Міністерство аграрної політики та продовольства 
України. 

Проект наказу, а також аналіз регуляторного впливу оприлюднено на 
веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, 
розділ – Регуляторна політика) та веб-сайті Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua, розділ – 
Обговорення документів). 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом 
місяця з дня оприлюднення проекту наказу на поштову та/або електроннуадреси 
Міністерства аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 
01001, semenchuk@vet.gov.ua, sector@vet.gov.ua); Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 
01001, semenchuk@vet.gov.ua, sector@vet.gov.ua); Державної регуляторної служби України 
(вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, inform@dkrp.gov.ua). 

 
Метою проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 

"Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, 
референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних 
заходів та об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей 
державного контролю" (далі – проект наказу) є затвердження Порядку та критеріїв 
уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення 
досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об’єктів державного 
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю. 

Проект наказу розроблено на виконання статті 7 Закону України "Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", статті 62 Закону 
України "Про ветеринарну медицину" та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної 
політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 листопада 2015 року № 1119. 

Прийняття проекту наказу дозволить встановити єдині порядок та критерії 
уповноваження лабораторій, референс-лабораторій на проведення досліджень 
(випробувань) цілей державного контролю об’єктів санітарних заходів та об'єктів 
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду (далі – об'єкти), що 
здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів (компетентний орган). 

http://minagro.gov.ua/ 
 
13.12.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Порядку формування вартості послуг із проведення 
сертифікації у сфері насінництва та розсадництва" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Порядку формування вартості послуг із проведення 
сертифікації у сфері насінництва та розсадництва" (далі – проект постанови) Міністерство 
аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію. 

Проект постанови розроблено на виконання статей 17, 18 Закону України "Про 
насіння і садивний матеріал" та розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 
України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України 
щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у 
відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами". 
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Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України 
(www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика"). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного 
впливу у письмовій та електронній формі 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: taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна, тел./факс: 

279-27-04. 
Державна регуляторна служба України, 
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, 
Е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 
 
Метою прийняття проекту постанови є затвердження механізму (процедури) 

визначення вартості послуг із проведення сертифікації у сфері насінництва та 
розсадництва, що здійснюється органами з оцінки відповідності державної форми 
власності та аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), які провадять свою 
діяльність як посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну аграрну політику, чи державного підприємства, 
установи, організації, що входить до сфери його управління.  

 Проект постанови розроблено на виконання статей 17, 18 Закону України "Про 
насіння і садивний матеріал". 

http://minagro.gov.ua/ 
 
13.12.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції з профілактики 
та боротьби з африканською чумою свиней" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції з профілактики 
та боротьби з африканською чумою свиней" Міністерство аграрної політики та 
продовольства України робить оголошення про його публікацію. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней" 
оприлюднений шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах 
Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика") та 
Держпродспоживслужби (www.consumer.gov.ua, розділ – Діяльність, підрозділ – 
Обговорення проектів документів). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі 
можна надавати протягом місяця з дня оприлюднення проекту наказу та аналізу 
регуляторного впливу в мережі Internet за адресами: 

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

01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, Державна служба України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів, e-mail: info@consumer.gov.ua. 

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

 
Метою розробки проекту наказу "Про затвердження Інструкції з профілактики та 

боротьби з африканською чумою свиней" (далі – проект наказу)  є забезпечення 
епізоотичного благополуччя України щодо АЧС, вдосконалення методів боротьби з цим 
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небезпечним захворюванням, визначенні протиепізоотичних заходів в дикій природі та 
покращенні можливостей реагування на спалах. 

Проект наказу розроблено відповідно до статей 6, 7 Закону України "Про 
ветеринарну медицину". 

На сьогоднішній день епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней (далі - 
АЧС) на території України, в країнах, які безпосередньо межують з Україною, або мають 
тісні економічні зв’язки, залишається напруженою, постійно загрожуючи українським 
виробникам свинини. 

За 2015 рік в дев’яти областях нашої держави виявлено 40 випадків захворювання 
на АЧС. З початку 2016 року зареєстровано 66 випадків, у тому числі вперше на території 
Кіровоградської, Хмельницької, Чернівецької, Волинської, Вінницької та Харківської 
областей. 

Необхідністю прийняття проекту наказу є забезпечення виконання першочергових 
ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики захворювання на АЧС та проведення 
заходів з ліквідації хвороби у випадку її виникнення. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
 15.12.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики "Про 

затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що 
використовуються для потреб рибного господарства" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики 

"Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що 
використовуються для потреб рибного господарства" (далі – проект наказу) 
Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію. 

Проект наказу розміщено на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики 
(www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика") та Держрибагентства 
(www.darg.gov.ua, розділ – "Діяльність", підрозділи – "Проекти документів". 

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

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

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 45-А, Державне агентство рибного 
господарства України, e-mail: akva@darg.gov.ua. 

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

 
Метою прийняття проекту наказу є розширення та удосконалення нормативів 

екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного 
господарства, які встановлюють нормативні значення біохімічного споживання кисню 
(БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин, амонійного азоту (NH4+) 
для водних біоресурсів, що вирощуються у морських та прісних водах. Крім того, 
встановлюються гранично допустимі концентрації фосфатів (PO4-3) для вказаних водойм. 

Основним фактором ефективного використання водних об'єктів для вирощування 
водних біоресурсів є якісні характеристики води, що забезпечують активний розвиток 
природної кормової бази. Важливими хімічними показниками при цьому є вміст 
органічних речовин та азотних сполук, які сприяють активному розвитку природної 
кормової бази та нормальному фізіологічному стану водних біоресурсів. 

Проект наказу визначає гранично допустимі значення концентрацій органічних та 
мінеральних речовин для створення безпечного рівня їх вмісту у водних об’єктах, що 
використовуються для потреб рибного господарства. 
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Прийняття проекту наказу забезпечить встановлення екологічних нормативів 
якості води рибогосподарських водойм та застосування похідних одиниць фізичних 
величин Міжнародної системи одиниць (SI). 

Відповідальний виконавець: Юркова Ірина Павлівна – головний спеціаліст відділу 
аквакультури та відтворення водних біоресурсів Управління організації рибальства, 
аквакультури та наукового забезпечення галузі, 484-63-50. 

Проект наказу "Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних 
об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства" (далі – проект наказу) 
розроблено відповідно до статей 8, 17 Закону України "Про рибне господарство, 
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" з метою розширення та 
удосконалення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для 
потреб рибного господарства. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
19.12.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких наказів, що 
стосуються племінної справи у тваринництві" 

  
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 

внесення змін до деяких наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві" разом із 
аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної 
політики та продовольства України www.minagro.gov.ua в розділі "Регуляторні акти". 

Прийняття проекту наказу забезпечить приведення нормативно-правових актів 
міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України. 

Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу просимо надавати у 
письмовій та електронній формі протягом 30 днів з дня оприлюднення за адресою: 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, e-mail: olga.romanova@minagro.gov.ua, відповідальний 
виконавець: Романова Ольга Володимирівна, тел. 279-85-12 

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

 
Основною метою прийняття проекту наказу є приведення нормативно-правових 

актів з племінної справи у тваринництві у відповідність до вимог чинного законодавства 
України. 

Для досягнення цієї цілі проектом наказу пропонується внести зміни до 19 
нормативно-правових актів, що визначають зоотехнічні, селекційні та організаційні 
основи племінної справи у тваринництві, спрямовані на поліпшення племінних і 
продуктивних якостей тварин, підвищення економічної ефективності та 
конкурентоспроможності галузі. 

У зв’язку з прийняттям Закону України від 08 грудня 2015 року № 867-VIII "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в 
агропромисловому комплексі" (далі – Закон), скасовані процедури у частині, що 
стосуються Закону України "Про племінну справу у тваринництві", а саме проведення 
державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві, 
використання для відтворення маточного поголів'я тварин тільки атестованих у 
встановленому порядку та допущених до відтворення плідників, атестація працівників, які 
виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами. 

Відповідно до абзацу третього пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади дано 
доручення забезпечити перегляд та приведення нормативно-правових актів у відповідність 
із цим Законом. 
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У зв’язку з цим міністерство розробило та зареєструвало такі накази: 
від 13.04.2016 № 153 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до працівників, які 

виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами", 
зареєстрованого в Мін’юсті 09.06.2016 за № 832/28962; 

від 13.04.2016 № 154 "Про затвердження Порядку визначення племінної цінності 
плідників за походженням, власною продуктивністю, якістю потомства та Порядку 
визначення уповноважених установ (організацій) та селекційних центрів", зареєстрованого 
в Мін’юсті 06.05.2016 за № 692/28822; 

від 13.04.2016 № 155 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234", зареєстрованого в Мін’юсті 
24.06.2016 за № 889/29019. 

Проект наказу "Про внесення змін до деяких наказів, що стосуються племінної 
справи у тваринництві" розроблений відповідно до статей 7, 9, 10, 14 та 16 Закону України 
"Про племінну справу у тваринництві", шляхом внесення змін до деяких наказів, що 
стосуються племінної справи у тваринництві (19 нормативно-правових актів) для 
приведення їх у відповідність до норм вищезазначених трьох нормативно-правових актів. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
26.12.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких наказів Мінагрополітики" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких наказів Мінагрополітики" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та 
продовольства України робить оголошення про його публікацію. 

Проект наказу розроблено відповідно до статей 125, 23 Закону України "Про 
насіння і садивний матеріал", 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 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 
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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 23 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" 
встановлено, що Порядок арбітражного (експертного) визначення якості насіння і 
садивного матеріалу та порядок оформлення відповідних заяв встановлюється Кабінетом 
Міністрів України, а статтею 125 зазначеного закону передбачено, що Порядок ведення 
Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал встановлюється 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 Міністерства аграрної політики та 
продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів 
Мінагрополітики" (далі – проект наказу), яким буде визнано такими, що втратили 
чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 березня 
2013 року № 221 "Про затвердження Правил арбітражного (експертного) визначення 
якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв", зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за № 588/23120 та наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 26 березня 2013 року № 222 "Про 
затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний 
матеріал", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за № 
589/23121. 

http://minagro.gov.ua/ 
 

28.12.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування 
сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» 

  
1. Розробник: 
Міністерство аграрної політики та продовольства України. 
2. Стислий виклад змісту проекту: 
Метою проекту постанови є затвердження Порядку проведення сертифікації, 

видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал відповідно до 
статті 18 Закону України «Про насіння та садивний матеріал». 

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

розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 
України. 

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

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

вул. Хрещатик, 24, тел. 278-81-71, факс 278-76-02, info@minagro.gov.ua. 
Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 

286-47-11, inform@dkrp.gov.ua. 
 
Проект постанови розроблено з метою визначення Порядку проведення 

сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал. 



   
  Б

Ю
Л

Е
Т

Е
Н

Ь
   

  І
нс

ти
ту

ту
 Р

оз
ви

тк
у 
А

гр
ар

ни
х 
Р

ин
кі

в 
 

 - 30 - 

 
 
 

Випуск  
№ 122-123 

6 лютого 
2017 року 

Законом України від 08.12.2015 р. № 864-VIII внесено зміни до Закону України 
«Про насіння та садивний матеріал». 

Відповідно до частини восьмої статті 18 Закону України «Про насіння та садивний 
матеріал» Кабінетом Міністрів України затверджуються Порядок проведення 
сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та 
форма сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
 30.12.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про нормативи якісного стану ґрунтів» 
  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про нормативи якісного стану ґрунтів", Мінагрополітики робить 
оголошення про його публікацію. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про нормативи якісного стану 
ґрунтів" та Аналіз регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-
сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: 
(www.minagro.gov.ua/розділ Регуляторна політика/Проекти регуляторних актів). 

Зауваження та пропозиції до проекту акта можна надавати протягом місяці з дня 
опублікування цього оголошення за адресою: 

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

01001, м. Київ, вуд. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, e-mail: svitlana.rudenko@minagro.gov.ua, виконавець Руденко 
Світлана Вікторівна, телефон 226-30-62. 

 
Нормативи якісного стану ґрунтів встановлюються з метою запобігання їх 

виснаженню і використовуються для здійснення власником землі контролю за якісним 
станом ґрунтів. Нормативи якісного стану ґрунтів визначають рівень забруднення, 
оптимальний вміст поживних речовин, фізико-хімічні властивості тощо. 

Відповідно до статті 30 Закону України "Про охорону земель" (далі – Закон 
нормативи в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів встановлює Кабінет 
Міністрів України. 

Проект постанови розроблено на виконання пункту 2 Національного плану дій 
щодо боротьби з деградацією земель та опустелювання затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 271-р "Про затвердження 
Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелювання". 

Нормування в галузі охорони земель полягає у забезпеченні екологічної та 
санітарно-гігієнічної безпеки громадян шляхом визначення вимог щодо якості ґрунтів, їх 
родючості і допустимого антропогенного навантаження та господарського освоєння 
земель. 

Актуальність нормування в галузі охорони земельних ресурсів обґрунтовується 
результатами аналізу даних агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 
призначення, які свідчать, що останніми роками стабільно фіксується від’ємний баланс 
гумусу та поживних речовин в ґрунті, підкислюються грунти, руйнується їх структура, не 
припиняються процеси ерозії, розбалансована система ведення сівозмін 

Статтею 165 Земельного кодексу України, статтею 30 Закону) встановлено, що 
одним з нормативів якій встановлюється у галузі охорони земель та відтворення 
родючості ґрунтів є – нормативи якісного стану ґрунтів. 

Цей Закон був прийнятий у 2003 році, проте до цього часу нормативи якісного 
стану ґрунтів не розроблені. 

http://minagro.gov.ua/ 
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10.01.2017  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження режимів рибальства у 2017 
році" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про затвердження режимів рибальства у 
2017 році" (далі – проект наказу) Мінагрополітики робить оголошення про його 
публікацію. 

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

Зауваження та пропозиції 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, буд. 
45-А, м. Київ, 04053), e-mail: darg@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: Плічко Василь Федорович, заступник начальника 
Управління організації рибальства, аквакультури та наукового забезпечення галузі, тел. 
484-63-55. 

 
Метою розроблення проекту наказу Міністерства аграрної політики та 

продовольства України "Про затвердження режимів рибальства у 2017 році" (далі – проект 
наказу) є впровадження організації промислу в Азово-Чорноморському басейні, 
дніпровських водосховищах та внутрішніх водоймах, а також здійснення відповідного 
державного контролю (нагляду) природоохоронними органами за регламентацією 
вилучення ресурсу загальнодержавного значення (водних біоресурсів) користувачами 
різних форм власності. 

Шляхом досягнення вказаної мети є затвердження наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України "Про затвердження режимів рибальства у 2017 році". 

Проект наказу розроблено на виконання статей 8 та 31 Закону України "Про рибне 
господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" та підпункту 2 
пункту 3 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 
1119. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
17.01.2017  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості 
насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення відповідних заяв" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення 
якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення відповідних заяв" (далі – 
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проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України робить 
оголошення про його публікацію. 

Проект постанови розроблено відповідно до статті 23 Закону України "Про насіння 
і садивний матеріал". 

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

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

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, 
е-mail: oleksandr.viktoruk@minagro.gov.ua, Вікторук Олександр Михайлович, 

тел./факс: 279-27-04. 
Державна регуляторна служба України, 
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011,  
Е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 
 
Метою прийняття проекту постанови є забезпечення прав споживачів та суб’єктів 

насінництва та розсадництва на якісне насіння і садивний матеріал та визначення 
офіційної процедури проведення арбітражного (експертного) визначення посівних якостей 
насіння і товарних якостей садивного матеріалу на вимогу споживачів та суб’єктів 
насінництва та розсадництва у разі їх невпевненості у відповідності посівних якостей 
насіння або товарних якостей садивного матеріалу. 

Проект постанови розроблено відповідно статті 23 Закону України "Про насіння і 
садивний матеріал". 

http://minagro.gov.ua/ 
 
23.01.2017  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження зразка Реєстраційного 
посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових 
радіонавігаційних систем" 

  
1. Розробник 
Міністерство аграрної політики та продовольства України. 
2. Стислий виклад змісту проекту 
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 

затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) 
апаратури супутникових радіонавігаційних систем" (далі – проект наказу) розроблено 
відповідно до пункту 6 Порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних 
систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, 
проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1075, пункту 8 Положення 
про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами). 

Метою прийняття проекту наказу є затвердження зразка Реєстраційного 
посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових 
радіонавігаційних систем та забезпечення впровадження нормативно-правових та 
організаційних засад під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, 
аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових 
зйомок. 
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3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта 
Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде 

розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 
України (http://minagro.gov.ua/) та Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру (www.land.gov.ua) в мережі Інтернет. 

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

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця шляхом надсилання 
поштової кореспонденції або електронною поштою. 

5. Зауваження та пропозиції 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, картограіії та кадастру: МСП 03680, м. 
Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 249-96-91, факс 249-96-70,topomaps@land.gov.ua. 

Державна регуляторна служба України: 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 
254-56-73, факс 254-43-93, inform@dkpp.gov.ua.  

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою. 
 
Метою прийняття проекту наказу є затвердження зразка Реєстраційного 

посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових 
радіонавігаційних систем та забезпечення впровадження нормативно-правових та 
організаційних засад порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних 
систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, 
проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок. 

Проект наказу розроблено відповідно до пункту 6 Порядку використання 
апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-
геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і 
вишукувань та кадастрових зйомок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 липня 1998 р. № 1075, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної 
політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами). 

http://minagro.gov.ua/ 
 
24.01.2017  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 
2002 р. № 1183" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 
серпня 2002 р. № 1183" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та 
продовольства України оголошує про його публікацію. 

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

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

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, 
E-mail: nataliia.nikolenko@minagro.gov.ua, Ніколенко Наталія Григорівна, 
тел./факс 279 27 04. 
Державна регуляторна служба України, 
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011, 
Е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 
 
Метою розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183" (далі – 
проект постанови) є необхідність вирішення комплексних задач, направлених на 
забезпечення: продовольчої безпеки України, безпечного ринкового обігу насіння, 
правового регулювання законних інтересів володільця патенту та власника майнового 
права інтелектуальної власності на поширення сорту у разі обмеження його виключного 
права, питання діяльності представників з питань інтелектуальної власності на сорти 
рослин, а також врегульовує сплату зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти 
рослин, оскільки розмір зборів не переглядався з 2011року (зміни 
вносилися Постановою Кабінету Міністрів України № 853 від 10.08.2011). 

Внесення змін до постанови необхідне, щоб механізми, які запроваджуються 
прийнятим Законом, запрацювали в повному обсязі, а саме: 

налагодження процедури атестації та реєстрації представників з питань 
інтелектуальної власності на сорти рослин, що сприятиме створенню ефективної системи 
захисту прав заявників, володільців патенту та власників майнового права інтелектуальної 
власності на поширення сорту; 

приведення у відповідність умов дотримання законних інтересів володільця 
патенту та власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту у разі 
обмеження його виключного права до Закону, який набув чинності 1 липня 2016 року; 

надання права володільцю патенту самому здійснювати контроль за дотриманням 
своїх законних інтересів, що сприятиме створенню громадських об’єднань, які 
займатимуться збором відповідної інформації щодо використання сорту та 
контролюватимуть плату справедливої винагороди їх власнику; 

оптимізація витрат та упорядкування справляння зборів у сфері охорони прав на 
сорти рослин відповідно до вимог Закону; 

створення ефективної системи охорони прав на сорти рослин. 
Проект постанови розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015 р. 

№ 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства 
України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з міжнародними нормами і 
стандартами" (далі – Закон), яким, зокрема, внесено зміни до Закону України "Про 
охорону прав на сорти рослин" в частині проведення державної науково-технічної 
експертизи заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових 
прав інтелектуальної власності на сорт рослин. 

http://minagro.gov.ua/ 
  
27.01.2017  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Порядку розподілу та використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті на 2017 рік для бюджетної дотації для розвитку 
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сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва 
сільськогосподарської продукції" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Порядку розподілу та використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті на 2017 рік для бюджетної дотації для розвитку 
сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва 
сільськогосподарської продукції" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної 
політики та продовольства України оголошує про його публікацію. 

Проектом постанови визначається порядок дій центральних органів виконавчої 
влади для отримання сільськогосподарськими товаровиробниками, які займаються 
тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та 
цукрового буряку бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських 
товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції. 

Проект постанови розроблено на виконання вимог статті 16¹ Закону України "Про 
державну підтримку сільського господарства України". 

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

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

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

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент фінансово-кредитної політики 
Міністерства аграрної політики та продовольства України, е-
mail:serhii.karasevych@minagro.gov.ua. 

Тел. (044) 278-44-53. 
Виконавець: Карасевич Сергій Петрович. 
 
Основною метою прийняття проекту постанови є визначення механізму розподілу 

бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та 
стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції. 

Проектом постанови визначається порядок дій центральних органів виконавчої 
влади для отримання сільськогосподарськими товаровиробниками, які займаються 
тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та 
цукрового буряку бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських 
товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції. 

Відповідно до пункту 16¹.1 статті 16¹ Закону України "Про державну підтримку 
сільського господарства України" (далі – Закон) сільськогосподарський товаровиробник, 
основною діяльністю якого є постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ним 
на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості 
сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, 
поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів 
сукупно (далі - сільськогосподарський товаровиробник), який здійснює види діяльності, 
визначені пунктом 16¹.3 цієї статті, має право на бюджетну дотацію для розвитку 
сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва 
сільськогосподарської продукції. 

Згідно із пункту 16¹.6 статті 16¹ Закону за бюджетною програмою центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну 
політику, на підставі даних Реєстру отримувачів бюджетної дотації та інформації 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну 
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політику, органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, в 
автоматичному режимі здійснюють розподіл бюджетної дотації між отримувачами. 

Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських 
товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Крім того, відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України за 
бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового 
визначення механізму використання бюджетних коштів, головні розпорядники коштів 
державного бюджету розробляють проекти порядків використання коштів державного 
бюджету та забезпечують їх затвердження. 

Проектом постанови визначається механізм розподілу та використання коштів, 
передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою "Фінансова 
підтримка сільськогосподарських товаровиробників", які спрямовуються для виплати 
бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та 
стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
30.01.2017  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування 
сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння 
та/або садивний матеріал" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та 
скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на 
насіння та/або садивний матеріал" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної 
політики та продовольства України оголошує про його публікацію. 

Проект постанови розроблено на виконання статті 18 Закону України "Про насіння 
і садивний матеріал". 

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

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

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

тел./факс: 279-27-04. 
Державна регуляторна служба України, 
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011, 
е-mail: inform@dkrp.gov.ua 
 
Проект постанови розроблено з метою визначення процедури проведення 

органами з оцінки відповідності та аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами) 
процесу сертифікації насіння та садивного матеріалу, видачі/скасування сертифікатів на 
насіння та/або садивний матеріал. Разом із тим, проектом постанови будуть затверджені 
форми: 

- заявки на проведення визначення сортових якостей насіння та/або садивного 
матеріалу; 

- заявки на проведення визначення посівних якостей насіння та/або товарних 
якостей садивного матеріалу; 
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- сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння; 
- сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння цукрових буряків; 
- сертифіката, що засвідчує посівні якості садивного матеріалу картоплі; 
- сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; 
- сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння; 
- сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу. 
Відповідно до Закону України "Про насіння і садивний матеріал" сертифікація є 

обов’язковим заходом, і використання для сівби/садіння насіння та/або садивного 
матеріалу, що не має відповідного сертифіката, забороняється. 

Крім того, зазначено, що кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації 
повинна супроводжуватися сертифікатами: 

насіння – сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та сертифікатом, що 
засвідчує його посівні якості; 

садивний матеріал – сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та 
сертифікатом, що засвідчує його товарні якості. 

Разом із тим, з метою приведення нормативних актів у сфері насінництва та 
розсадництва у відповідність до вимог законодавства будуть визнані такими, що втратили 
чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 299 "Про 
затвердження Тимчасового порядку проведення сертифікації насіння та садивного 
матеріалу" та від 22 травня 2013 року № 447 "Про затвердження Порядку маркування 
партій насіння". 

Проект постанови розроблено відповідно до частини восьмої статті 18 Закону 
України "Про насіння та садивний матеріал". 

http://minagro.gov.ua/ 
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
30.01.2017 ЄС зняв обмеження на постачання українського м'яса птиці 
Україна і Європейська комісія домовилися про відновлення експорту продукції 

птахівництва українського виробництва в країни Євросоюзу. Станом на сьогоднішній день 
поставки м'яса птиці вже здійснюються на європейський ринок.  

«Питання регіоналізації було одним з найбільш чутливих в комунікації з 
Європейською комісією. В результаті обговорень та прийнятих рішень Україна і ЄС вже 
застосовують принцип регіоналізації при торгівлі птицею і продуктами птахівництва», - 
сказав міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий. 

Він зазначив, що міністерство налаштоване як на спрощення режиму взаємної 
торгівлі, так і на повноцінну адаптацію законодавства України до положень Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС у сфері санітарних та фітосанітарних заходів (SPS) з метою 
взаємного визнання еквівалентності. 

АПК-інформ 
 
26.01.2017 Кабмін затвердив новий механізм відшкодування ПДВ 
Уряд схвалив новий порядок ведення Реєстру щодо відшкодування ПДВ, 

розроблений Міністерством фінансів України з метою полегшення ведення бізнесу та 
зменшення корупції.  

Відзначається, що відшкодування податку платникам буде відбуватися щодня в 
хронологічному порядку надання ними відповідних заяв. 

Зміни передбачають, що адмініструванням реєстру буде займатися Міністерство 
фінансів. У свою чергу, Державна фіскальна служба зобов'язана в автоматичному режимі 
надавати інформацію про платників і суми ПДВ, заявлених ними до відшкодування з 
держбюджету, а також результати податкових перевірок правомірності відшкодування 
ПДВ та відповідності сум. Після узгодження сум Держказначейство зобов'язане направити 
до Мінфіну дані щодо дати і суми бюджетного відшкодування, яке було повернуто на 
рахунок платника, або ж рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового 
боргу та інших платежів, які сплачуються до бюджету. 

АПК-інформ 
 
20.01.2017 Мінагропрод підтримає виробництво органіки через механізм 

земельних аукціонів 
Міністерство аграрної політики та продовольства та Державна служба України з 

питань геодезії, картографії та кадастру розробляють механізм стимулювання 
виробництва органічної продукції шляхом проведення спеціалізованих земельних 
аукціонів.  

Передбачається, що на спецаукціонах учасникам ринку будуть запропоновані 
земельні ділянки для виробництва органіки і вирощування винограду за пільговими 
орендними ставками. 

«Виробництво органічної продукції та виноградарство офіційно визначені як 
пріоритетні напрямки підтримки. Держава володіє ресурсом, який може застосувати як 
один із засобів стимулювання цих галузей. У комплексі з іншими складовими 
держпідтримки це створить потужний ефект для їх розвитку», - зазначив перший 
заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк. 

Відзначається, що управління Держгеокадастру в областях почали аудит земельних 
ділянок сільгосппризначення державної форми власності, придатних для даних цілей. З 
огляду на ряд додаткових вимог, що пред'являються до виробництва органічної продукції, 
кількість таких земель обмежена. 

За словами М.Мартинюка, землі для органічного виробництва будуть виділені із 
земель   запасу  -  покладів,  що  не   були  у   використанні  тривалий час,  щоб   скоротити  

 



   
  Б

Ю
Л

Е
Т

Е
Н

Ь
   

  І
нс

ти
ту

ту
 Р

оз
ви

тк
у 
А

гр
ар

ни
х 
Р

ин
кі

в 
 

 - 39 - 

 
 
 

Випуск  
№ 122-123 

6 лютого 
2017 року 

інвестору період отримання сертифікату відповідності. 
АПК-інформ 

 
19.01.2017 Мінагропрод визначив пріоритетні завдання на 2017 рік 
Міністерство аграрної політики та продовольства України визначило 

середньостроковий план пріоритетних дій уряду до 2020 року і план роботи на 2017 рік. 
Про це йшлося в ході засідання Громадської ради при Мінагропромі. 

«Пріоритетними завданнями для Мінагропроду, визначеними урядом на 2017 рік є 
питання земельної реформи, стимулювання розвитку агропромислового комплексу, якість 
і безпеку харчових продуктів, розвиток органічного ринку. Зараз і міністерство, і 
Громадська рада повинні активно співпрацювати з усіх цих питань», - зазначила заступник 
міністра аграрної політики та продовольства Олена Ковальова. 

Також під час засідання були винесені пропозиції щодо вдосконалення механізмів 
стимулювання розвитку АПК, розвитку земельних відносин і підтримано рішення щодо 
сприяння впровадженню аграрних розписок по всій Україні. 

В поточному році Мінагропрод має намір організувати торгові місії в 
Європейський Союз, Індію, а також країни Близького і Середнього Сходу для активізації 
торгово-економічних відносин між країнами та просування на цих ринках 
сільськогосподарської продукції з України. Основними інструментами, які відомство має 
намір використовувати для підтримки агропромислового комплексу, є державні аграрні 
інтервенції, фінансування сільгоспвиробництва і підтримка малих виробників аграрної 
продукції. 

УНІАН 
 
18.01.2017 Уряд встановив мінімальні ціни на цукор на 2017/18 МР 
Кабінет Міністрів України встановив граничний розмір квоти поставки цукру на 

внутрішній ринок (квота «А») і мінімальні ціни на цукровий буряк і цукор, що 
поставляється на внутрішній ринок (цукор квоти «А») на 2017/18 МР. Відповідну 
постанову «Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 
1 вересня 2017 року до 1 вересня 2018 року» опубліковано на сайті уряду. 

Так, в наступному МР, виходячи з науково обґрунтованої норми споживання цукру 
на душу населення і з урахуванням прогнозної чисельності населення в 2017-2018 рр., 
внутрішній обсяг споживання цукру оцінюється на рівні 1,64 млн. тонн. 

Крім того, на підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і цукрових 
буряків УААН і Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут 
цукрової промисловості» затверджені мінімальна ціна на цукровий буряк врожаю-2017 і 
мінімальна оптово-відпускна ціна цукру на рівні 633,1 грн. і 9,172 тис. грн. за 1 тонну (без 
урахування ПДВ) відповідно. 

Нагадаємо, що щорічно на виконання Закону України «Про державне регулювання 
виробництва і реалізації цукру» уряд встановлює граничний розмір квоти на поставки 
цукру на внутрішній ринок і затверджує мінімальні ціни на цукровий буряк і цукор. 

УНІАН 
 
17.01.2017 Кабмін підтримав ряд законопроектів щодо сприяння розвитку 

судноплавства в Україні 
Кабінет Міністрів України 17 січня прийняв у першому читанні ряд 

законопроектів, які спрямовані на розвиток судноплавства. Про це повідомив міністр 
інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці в мережі Facebook. 

За його словами, урядом були прийняті законопроекти №2712 «Про внесення змін 
до «Кодексу торговельного мореплавства України», № 4046 «Про державну програму 
авіаційної безпеки цивільної авіації», № 4647 «Про внесення змін до Закону України «Про 
автомобільні дороги» щодо автомобільних доріг оборонного значення», а також № 4644       
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у 
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відповідність до законодавства Європейського союзу в сфері перевезення небезпечних 
вантажів». 

«Законопроекти дають перспективи для розвитку судноплавства по річках України, 
повернення вантажів на річки, розвантаження автодоріг. Підвищуємо безпеку цивільної 
авіації, наближаємо українське законодавство до норм ЄС», - написав міністр. 

АПК-інформ 
 
3.01.2017 Держпродспоживслужбі будуть передані повноваження з реєстрації 

сільськогосподарської техніки 
В Україні реєстрацію та облік сільськогосподарської техніки буде здійснювати 

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. 
Відповідну постанову Кабінету Міністрів №1051 «Про внесення змін до деяких постанов 
КМУ» від 28.12.16 опубліковано на урядовому порталі. 

Відзначається, що раніше рішенням Кабміну щодо оптимізації системи 
центральних органів виконавчої влади ліквідовано Держсільгоспінспекцію, а її функції в 
частині здійснення реєстрації та обліку сільськогосподарських машин передбачалося 
передати Міністерству внутрішніх справ, функції щодо здійснення державного нагляду 
(контролю) у частині експлуатації машин сільськогосподарського призначення - 
Державній службі з безпеки на транспорті. 

«Разом з тим, в період завершення ліквідації Держсільгоспінспекції виникла 
проблема з реєстрації сільськогосподарських машин, підготовці механізаторських кадрів, 
видачу посвідчень тракториста-машиніста... Для забезпечення безперебійного процесу 
реєстрації сільськогосподарської техніки уряд прийняв рішення покласти на 
Держпродспоживслужбу повноваження з реалізації державної аграрної політики в 
зазначених сферах», - наголошується в повідомленні. 

ПроАгро 
 
12.01.2017 В Україні буде спрощено порядок коригування митних декларацій 
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про спрощення процедури 

коригування митних декларацій. 
Відзначається, що в Положення про митну декларацію будуть внесені зміни, що 

передбачають обов'язок для митниці вносити зміни в митні декларації, якщо рішення 
митниці скасовані. 

Крім того, бізнесу надається можливість коригувати митні декларації в зв'язку з 
дотриманням правил трансфертного ціноутворення, що дозволить забезпечити чітке і 
об'єктивне відображення факту зміни ціни товарів, що вивозяться за межі України, а також 
значно спростить для бізнесу процедуру повернення з бюджету переплачених сум митних 
платежів. 

АПК-інформ 
 
11.01.2017 Українські аграрії в 2016 році отримали 14,8 млн. грн. фінансової 

підтримки 
Українським сільгоспвиробникам за станом на 1 січня 2017 року Укрдержфондом 

було передано 14,8 млн. грн. фінансової підтримки, що становить 93,5% від запланованої 
суми. На сьогоднішній день державна підтримка аграрних господарств здійснюється 
відповідно до бюджетної програми в межах видатків, передбачених Міністерством 
аграрної політики та продовольства на відповідний рік.  

Відзначається, що з метою надання державної підтримки аграріям в 2016 році 
Законом України «Про Державний бюджет на 2016 рік» за бюджетною програмою 
«Надання кредитів фермерським господарствам» були передбачені кошти в сумі 15,8 млн. 
грн. 

Зокрема, на отримання фінансової підтримки у 2016 році претендувало 136 
аграрних господарств. 
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За результатами проведених конкурсних комісій Українським державним фондом 
підтримки аграріїв сформований реєстр претендентів на отримання фінансової підтримки 
на суму 15,3 млн. грн. Загалом, у 2016 році фінансовою підтримкою скористалися 66 
аграрних підприємств. 

Міністерство аграрної політики і продовольства 
 
10.01.2017 Україна з початку 2016/17 МР експортувала 23,1 млн. тонн зерна 
Україна з початку поточного МР станом на 6 січня 2017 року експортувала         

23,07 млн. тонн зернових, що на 1,448 млн. тонн перевищує показник на аналогічну дату 
минулого МР.  

Зокрема, на зовнішні ринки було поставлено близько 11,5 млн. тонн української 
пшениці, 4,33 млн. тонн ячменю і близько 7,13 млн. тонн кукурудзи. Крім того, до звітної 
дати експортовано 169,7 тис. тонн борошна. 

За прогнозами Мінагропроду, експорт зерна в 2016/17 МР може скласти близько   
40 млн. 

ПроАгро 
 
01.01.2017 З 1 січня 2017 року скасовується спеціальний режим ПДВ для 

аграріїв 
З 1 січня 2017 року скасовується спецрежим податку на додану вартість (ПДВ) для 

аграріїв. 1 січня всі аграрії переходять на загальну систему оподаткування. Про це 
свідчить законопроект №5132 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році", який вступає в силу з 
1 січня 2017 року. Згідно з документом, з 1 січня всі аграрії переходять на загальну 
систему оподаткування. Законом було затверджено порядок розподілу бюджетної дотації 
для сільгоспвиробників, який вводиться замість спеціального режиму з ПДВ. У 2017-2021 
роках щорічний обсяг допомоги повинен бути не менше 1% від випуску продукції в 
сільському господарстві. При цьому встановлюється, що з 1 січня 2018 року розподіл 
бюджетної дотації здійснюється в сумі не більше, ніж 150 мільйонів гривень на одного 
сільськогосподарського товаровиробника на рік з урахуванням пов'язаних з таким 
товаровиробником осіб в значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового 
кодексу України. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських земель буде 
проіндексована з коефіцієнтом 1, несільгоспземлі - 1,06, для бізнесу на 4 групи єдиного 
податку (фіксований сільгоспподаток) - 1,14. 

РБК 
 
30.12.2016 В Україні продовжено мораторій на перевірки бізнесу до 2018 року - 

закон 
Президент України Петро Порошенко 30 грудня підписав Закон №1728-VIII «Про 

особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності», який продовжує мораторій на перевірки бізнесу до 31 грудня 2017 року з 
встановленням повного обмеження на проведення планових заходів із здійснення 
державного нагляду (крім проведення планових заходів Державної ветеринарної та 
фітосанітарної служби України в частині перевірки безпечності та якості харчових 
продуктів).  

Так, в Україні 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. 

Нагадаємо, в листопаді 2016 року ВРУ продовжила мораторій на перевірки бізнесу 
до 31 грудня 2017 року.  Рішення підтримали 235 депутатів. 

АПК-інформ 
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30.12.2016 Президент підписав Закон про внесення змін до Податкового 
кодексу щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні 

Президент України Петро Порошенко 30 грудня підписав закон «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в 
Україні».  

Відзначається, що з прийняттям цього закону податкові інспекції на рівні районів 
перетворяться з контрольних та перевіряючих органів в консультативні. Крім того, закон 
передбачає введення єдиного реєстру заявок на відшкодування ПДВ при експорті замість 
двох. 

Нагадаємо, що Верховна Рада України прийняла даний законопроект 21 грудня 
2016 року, рішення підтримали 240 депутатів. 

АПК-інформ 
 
29.12.2016 Порошенко підписав закон про стимулювання українського 

експорту 
Президент України Петро Порошенко підписав Закон №1792-VIII «Про 

забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом 
страхування, гарантування і здешевлення кредитування експорту».  

Зокрема, документ передбачає створення Експортно-кредитного агентства для 
стимулювання експорту товарів (робіт, послуг) українського походження. Агентство буде 
здійснювати страхування, перестрахування, надавати гарантії за договорами, які 
забезпечують розвиток експорту, а також брати участь в реалізації програми часткової 
компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами. Нагадаємо, раніше 
повідомлялося, що Рада зобов'язала уряд створити Держустанову з підтримки експорту. 

Нагадаємо, що відповідний законопроект №2142а був прийнятий ВР України 20 
грудня 2016 року. 

Верховна Рада України 
 
 
27.12.2016 Президент підписав закон про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України 
Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо удосконалення складання та виконання бюджетів».  
Так, в 2017-2021 рр. щорічний обсяг держпідтримки сільського господарства 

області буде не менше 1% аграрного ВВП. На придбання вітчизняної техніки і обладнання 
буде використовуватися не менше 10% цієї держпідтримки в 2017 році, 15% - в 2018 році, 
20% - в 2019-2021 роках. 

АПК-інформ  
 
27.12.2016 Президент України підписав Державний бюджет на 2017 рік 
Президент України Петро Порошенко 26 грудня підписав Закон «Про Державний 

бюджет України на 2017 рік».  
Нагадаємо, що на підтримку вітчизняного аграрного сектора передбачено 

виділення близько 5,5 млрд. грн. 
Також слід зазначити, що зростання ВВП України передбачено на рівні 3%, 

прогнозований рівень інфляції у 2017 р. становить 8,1%, середньорічний курс гривні - 27,2 
грн. за 1 долар США. 

Згідно з документом, очікуваний рівень інфляції в наступному році складе 8,1%, 
середньорічний курс національної валюти - 27,2 грн. за долар. 

АПК-інформ 
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21.12.2016 Верховна Рада прийняла законопроект щодо поліпшення 
інвестиційного клімату в Україні 

Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому законопроект 
№5368 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо поліпшення 
інвестиційного клімату в Україні)», який передбачає введення єдиного реєстру заявок на 
відшкодування ПДВ при експорті замість двох. Таке рішення підтримали 240 депутатів. 

Згідно з пояснювальною запискою до документа, відшкодування ПДВ 
казначейством буде здійснюватися виключно на підставі даних Єдиного публічного 
реєстру заявок, таким чином будуть скасовані «висновки» ДФС. 

Реєстрація податкових накладних в відповідному реєстрі з липня 2017 р. буде 
достатньою підставою для формування податкового кредиту та не потребуватиме жодних 
інших підтверджуючих документів. Також, згідно із законопроектом, аграрії будуть 
звільнені від штрафів за вчинені у 2016 році помилки з розподілом податкового кредиту в 
рамках спецдекларацій. 

АПК-інформ 
 
21.12.2016 Верховна Рада України прийняла законопроект про забезпечення 

експортної експансії українських товарів 
Верховна Рада України прийняла законопроект, який передбачає створення 

державної установи з підтримки українського експорту шляхом страхування ризиків, 
гарантування зовнішньоекономічних угод, а також здешевлення експортних кредитів за 
участю державних банків. «За» ухвалення законопроекту №2142а «Про забезпечення 
масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, 
гарантування і здешевлення кредитування експорту» у другому читанні 20 грудня 
проголосували 237 депутатів. 

Відзначається, що статутний капітал держустанови повинен скласти не менше 100 
млн. грн. Він буде формуватися за рахунок держбюджету та інших джерел, не 
заборонених законом. Чистий прибуток установи спрямовуватиметься на поповнення її 
статутного капіталу. 

АПК-інформ 
 
08.12.2016 В Україні майже 30% вартості вітчизняної сільгосптехніки буде 

відшкодовуватися державою - Кутовий 
Майже 30% вартості української техніки буде відшкодовуватися державою. Про це 

8 грудня заявив міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий. 
«Серед важливих завдань стоїть підтримка українського машинобудування. В 

рамках цього додатково ми хочемо передбачити 0,5 млрд. грн. на підтримку покупки 
української техніки з рівнем локалізації 50%. Це буде реалізовано попередньо через 
програму відшкодування вартості. Приблизно 30% вартості української техніки буде 
відшкодовуватися державою», - сказав глава Мінагропроду. 

Він також додав, що ключові українські заводи, які виробляють сільгосптехніку, 
вже досягли рівня локалізації до 50%, однак міністерство розраховує на подальше 
зростання даного показника. 

ПроАгро 
 
 
07.12.2016 Кабмін затвердив критерії заборони поширення сортів в Україні - 

Мінагропрод 
7 грудня Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про затвердження 

критеріїв заборони поширення сортів в Україні». Про це заявив міністр аграрної політики 
та продовольства України Тарас Кутовий. 



   
  Б

Ю
Л

Е
Т

Е
Н

Ь
   

  І
нс

ти
ту

ту
 Р

оз
ви

тк
у 
А

гр
ар

ни
х 
Р

ин
кі

в 
 

 - 44 - 

 
 
 

Випуск  
№ 122-123 

6 лютого 
2017 року 

Як він зазначив, документом не будуть допущені на ринок збуту України сорти 
рослин, які задовольняють потреби суспільства, що становлять загрозу життю і здоров'ю 
людей, завдають шкоди рослинному і тваринному світу і навколишньому середовищу. 

«Це не тільки приведення законодавства України у сфері насінництва у 
відповідність з європейськими та міжнародними нормами та стандартами. Головне, що це 
дасть користувачам сорти і виробникам інформацію про властивості сортів, придатності їх 
до використання в різних регіонах, які відповідають характеристикам згідно з чинним 
законодавством», - прокоментував Т.Кутовой. 

Прес-служба Мінагропроду 
 
01.12.2016 Уряд України затвердив постанову для спрощення ведення бізнесу 

в АПК 
Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 829 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.07 № 705 та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 16.11.16, яке значно 
спростить ведення бізнесу в агропромисловому комплексі.  

Зокрема, затверджено перелік об'єктів регулювання у сфері карантину рослин з 
метою контролю переміщення по території України, для імпорту, експорту та реекспорту, 
а також перелік бланків фітосанітарних та карантинних сертифікатів. Крім того, 
документом передбачено виключення необхідності оформлення карантинного дозволу на 
імпорт (транзит). 

Згідно з постановою, оформлення карантинних сертифікатів на зерно і продукти 
його переробки при переміщенні всередині країни тепер не є обов'язковим. 

АПК-інформ 
 

 


